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Praha, 22. 3.: Prosím? Čau. No tak 4 asi stačí.  
Vůbec. Koho? I děsněji než před 2 týdny. A dnes  
to je horší, to vstřelí gól snad všichni. 5 na 5 
, přesilovky ne. Byla tak akorát. Spíš dražší. J 
o, asi se to hlídá strašně moc. 399 korun, pokud 
 vím. No je to příšerný, lítá nám tam teď jeden  
gól za druhým. Až ve 4. zápase při 6. gólu. Ať u 
ž táhnou, sorry jako... Děsný, katastrofa. To mu 
sel udělat pablb. Jsou. Pro ostudu. Fakt blbci.  
Za těch 400 korun? Ostatní možná. Já ale jistě n 
e. Prostě se mi nelíbí, že bych... Herdek další  
gól... No co, no! Tak by nešla. Víš co, tak po 7 
. ti zavolám, musím skončit. - O co šlo? - Nic.  
Prostě kecy. Vůbec nic důležitého. - V tom přípa 
dě bych ti mohl ukázat tu šifru. Věřím, že zvlád 
nou ten 3. krok a odtáhnou. - A 1. krok? - To se 
 čtou znaky na pěkných pozicích. - Můžeš to něja 
k upřesnit? - Na pozicích, které jsou jako celý  
tento text. Jenom doufám, že to po 7 znacích nev 
zdají, poněvadž mezitajenka nejsou slova. - Hlou 
pý je, kdo vzdá se dřív, než musí. - Toto moudro 
 se účastníkům bude hodit. - Ty, a je ta šifra d 
obrá? - Každá šifra je dobrá. - 7. dobrá šifra,  
hm... to zní. A budou ji chtít luštit? - Jasňačk 
a. Každý chce luštit šifry. - A budou číst kam,  
nebo odkud? - Budeš se chtít dovědět, kam máš do 
jít pro 8. dobrou šifru, nebo odkud půjdeš pro 8 
. dobrou šifru? - Aha, takže kam. To je logické  
vysvětlení. - Děkuji. - Prosím. Hle, teď jsem si 
 všiml, jak tak zírám na tento text, že končí tr 
iumfálně mezerou. - A zpráva též. - Proč zpráva  
též? - Neboť se budou číst vždy 4 znaky a její d 
élka dávala zbytek 3. A nebudou se číst vždy ste 
jné 4 znaky. - Proč? - To by totiž bylo moc jedn 
oduše vyskreblitelné. - Dobře, pak to ale takto  
bez dalších informací nemůžeme nechat, nebo snad 
 chceš, aby se vždy vybíralo z 58905 možností? - 
 Dobře, tak se bude číst vždy dokonale symetrick 
á čtveřice znaků, OK? - Výborně, tak to mi nakon 
ec vyjde 2187 možných zpráv. Jak poznám, která j 
e ta pravá? - Kdybys byl hloupý počítač, tak nem 
áš šanci to poznat. Ale můžu tě na 100 % ubezpeč 
it, že 2186 z nich nebude smysluplný text. - A j 
eště mě napadlo: co barvy? - Použijeme velikosti 
. - A jak se pozná, která barva je která velikos 
t? - Na tom přece nezáleží. - Těm nejmenším ano. 
 - Aha, to je pravda. - Tak co ty barvy? Vytiskn 
eme to zadání barevně, že jo? - Ano. Černobíle.  


