
čas kompletní znění

0:00

A jsem tu zas, i s další záplavou informací o Míchané. To, co posloucháte, je samozřejmě šifra. É, tedy, tohle není šifra. Ani tohle 
ne. No, zkrátka, nic z toho, co říkám. Někde tu ale šifra je - dokonce jich je pět. A když je všechny vyřešíte, dostanete bonusové 
heslo do hry. Svá řešení jednoduše pošlete na náš mail a pokud bude všech pět správně, pogratulujeme vám a obdržíte bonusové 
heslo. Budeme ale velmi rádi, když nám pošlete i méně než všech pět hesel. Nejlépe když nám napíšete hned, jak vyluštíte to 
první. My aspoň budeme vědět, že jsme to nepřestřelili s obtížností a vy budete na oplátku ujištěni, že řešení máte skutečně 
správně. Navíc, za 3 hesla dostanete nápovědu k jedné ze dvou rádiových šifer, která vám ještě chybí a protože mít čtyři hesla a 
přece šifru nevyřešit by bylo značně kruté, dostanete za 4 hesla rádiových šifer opravdu velkou nápovědu k té páté. Takže 
neváhejte a posílejte! Pokud se cítíte jako velcí borci a nestojíte o nápovědu, budeme i tak rádi, když nám napíšete, ať máme 
přehled. Stačí, když se ve svém mailu zmíníte, že nápovědu nechcete. To je ode mě zatím vše, následují reklamy a pak další 2 
hodiny té nejlepší muziky. Posloucháte rádio Míchaná. :)

2:00

Čeká nás další blok reklam. V něm se mimo jiné dozvíte, že letos bude na Míchané opravdu hodně šifer - většina z nich 
bonusových. Zaprvé jsou to rádiové šifry, které snad již pilně luštíte. Následují šifry Předmíchané - první z nich je právě vyřešení 
všech rádiových. Zbytek vás čeká až během Míchané. Na startu dostanete šifry Namíchané, cestou s trochou všímavosti objevíte 
šifry Umíchané a v cíli budete mít možnost luštit šifry Pomíchané. Každá z těchto kategorií má rovných pět šifer. Proč je 
bonusových šifer 25 a ne 26? Ale no tak. Vždyť vám přece musí být jasné, že existuje ještě tajná, dvacátá šestá, ne?

4:00

Posloucháte rádio Míchaná a já doufám, že se vám náš hudební výběr líbí, ať už jej posloucháte kdekoliv. Snažili jsme se vybírat 
co nejpestřeji. Takže pokud vám něčeho přijde málo, nebo naopak moc, může v tom být schovaná šifra. Možná by bylo také dobré 
říci, v čem šifru naopak hledat nemáte. Předně v těchto mých pravidelných monolozích - v těch je řada užitečných informací, ale 
rozhodně ne šifra. Dále šifru nehledejte v našich krásných jinglech - ty jsou prostě jen na okrasu. No a nakonec, pokud hledáte 
skutečně Rádiové šifry, pak je nehledejte v reklamách. V těch šifry být mohou, ale jejich řešení vám na Míchané nepomůžou. Kde 
tedy najdete Rádiové šifry? Jedině v písničkách. Ty jsme, až na nějaké oříznutí příliš dlouhých kousků, nijak neupravovali. Čili je ani 
nemusíte poslouchat nijak bedlivě. Pokud jste poznali interpreta a skladbu, máte vše, co potřebujete. Takže… Shazam do ruky, 
rozum do hrsti a hodně štěstí!

6:00
Dohrála nám další dvouhodinovka, a tak se opět dozvíte něco užitečného. Jistě už víte, kde máte přesně hledat Rádiové šifry, čili 
vám jen napovím, že pokud byste z celého rádia vystřihli pasáž, která se týká konkrétní Rádiové šifry, dostali byste v nejkratším 
případě lehce přes 30 minut a v nejdelším bez minuty třičtvrtě hodiny. To by vám snad protentokrát mohlo stačit. Užijte si reklamy a 
samozřejmě hlavně naši muziku.

8:00

V tomto okénku bych chtěl jen pár slov stručně k Míchanačkám. Bylo nám po Míchané vyčítáno, že Míchanačky se na hře téměř 
nepoužily. To ale nikdy nebyl jejich účel. Záměrem bylo dát jiným organizátorům do ruky něco, na co se mohou odkázat v 
doporučeném vybavení a pak z toho využít jen jeden princip, místo aby, například, nápadně říkali, že existuje i malý polský kříž. To 
ale rozhodně neznamená, že se zdráháme Míchanačky sami využít. Právě naopak. Letos se celá jedna kategorie bonusů, tedy 
všechny šifry Rádiové, Předmíchané, Namíchané, Umíchané nebo možná Pomíchané bude točit právě kolem těchto tabulek. To si 
radši někam napište, ať se v cíli nemlátíte do čela. A teď už zpátky k muzice.

10:00

Končí nám další dvouhodinovka a začíná nová. To je koloběh života. Svůj prostor tentokrát využiji k tomu, že vás nechám 
nahlédnout trochu do kuchyně, jak vznikala letošní Míchaná. Hlavním vodítkem co zlepšit oproti prvnímu ročníku, byla anketa, 
kterou vyplnilo 47 účastníků, za což vám velice děkujeme. Hru jste vesměs chválili a to nás samozřejmě potěšilo. Většina byla 
spokojená s délkou trasy, ale objevilo se i pár názorů, že by měla být delší, zatímco po kratší trase nevolal nikdo. Letošní trasa 
bude tedy zhruba stejná, možná o maličko těžší a náročnější. Častý názor byl, že bonusů bylo málo a nápovědy a deady se daly 
čerpat příliš brzy. S tímto naprosto souhlasíme, a tak jsme se rozhodli mírně upravit nápovědní systém a k tomu odpovídajícím 
způsobem zvýšit počet bonusů. Poslední část dotazníku se týkala samotných šifer a zde jednoznačně zvítězily vláčky. V tomto 
ohledu pro vás máme dobrou zprávu: vláčky budou na Míchané i letos! No, vlastně ne úplně vláčky, ale Vlak. Vlak s velkým vé. 
Pokud netušíte, o čem mluvím, tak si to do Míchané zkuste zjistit - mohlo by se to hodit.

12:00

Ahoj všichni! Posloucháte rádio Míchaná, jediné rádio, ve kterém je šifra. No, vlastně je jich spíš pět. Všechny fungují na stejném 
principu, ale mají jiné zadání. Dokonce se nemůže nikdy stát, že byste poslouchali něco, co je zadáním dvou různých šifer, takže 
máte-li takový pocit, tak tuhle myšlenku zase rychle zavrhněte. Každá z těchto pěti šifer má svoje vlastní heslo. Heslem je vždy 
smysluplné české slovo a jak bývá dobrým zvykem, je to podstatné jméno v prvním pádě jednotného čísla. Pokud pošlete všech 
pět těchto hesel na náš mail, obdržíte jedno nápovědní heslo do hry pro váš tým. Že ale nejsme v podstatě svině a snažíme se na 
vás být co nejhodnější, můžete poslat na náš mail i méně než pět hesel. Vždy vám do jednoho pracovního dne odpovíme, která z 
daných hesel jsou správně a navíc, za 3 hesla vám dáme malou nápovědu k jedné z Rádiových šifer, která vám ještě chybí a za 
čtyři hesla vám dáme větší nápovědu k té poslední. A to se vyplatí! No, ale dost bylo tlachání. Připravte se na další dvouhodinovku 
toho nejlepšího, co pro vás připravil DJ #Hanka. Ale nejdřív…

14:00

Dobrý den a dobrou chuť, pokud právě obědváte. Nebo… snídáte. Nebo večeříte? Vlastně nemám a nemohu mít tušení, kolik je 
hodin. Vím jen, že je čas na další kupu informací pro účastníky Míchané. Tentokrát bych chtěl krátce pohovořit o bonusových 
šifrách všeobecně. Letos na ně na Míchané totiž klademe velký důraz a tak vás jich čeká celá spousta. Zaprvé jsou to Rádiové 
šifry, které se nachází v tomto rádiu. Další kategorií jsou Předmíchané šifry, které budou zveřejněny před Míchanou, přičemž první 
z nich je přímo toto rádio. Třetí kategorie jsou šifry Namíchané. Zadání těchto šifer obdržíte na startu a můžete je vyluštit kdykoliv 
během hry, když budete zrovna potřebovat nahnat nějaké bonusové body. Předposlední kategorií jsou šifry Umíchané. Tyto šifry 
jsou o pozornosti na trase a jde spíše o to je objevit než vyluštit. Poslední kategorií jsou šifry Pomíchané, jejichž zadání obdržíte až 
v cíli. Bonusová hesla z Pomíchaných šifer vám tedy nepomohou získat nápovědy, ale mohou vám přinést důležité minutky v boji o 
umístění. Do každé z těchto kategorií spadá 5 šifer. Celkem na vás tedy čeká 26 bonusovek. Že 5*5 není 26? Tak mějte oči 
otevřené a třeba objevíte i dvacátou šestou metašifru. Tuhle šifru ale rozhodně nezvládnete vyluštit před hrou, čili vám dobře radím 
zaposlouchat se do další dvouhodinovky těch nejlepších hitů.

16:00
Hledáte šifru? To děláte dobře. Hledáte ji v čemkoliv, co vytvořili šifrátoři? To hledáte špatně. Hledáte dobrou muziku? Jste na 
správném místě. Hledáte v ní šifru? Jste na správné cestě. Slyšeli jste všech mých 10 nápovědních monologů? To se může hodit. 
Myslíte, že tohle celé je moc škrobené na to, aby v tom nebyla šifra? To se mýlíte. Chcete, abych sklapnul? Oukej.

18:00
Ahoj, ahoj, ahoj. Opět se po dvou hodinách vracím, abych vám zase něco poradil. Ale nejen proto - moje chvilka hintů a reklamy 
plní i důležitý účel pro rádiové šifry. Jaký? To vám neporadím. Ale vy na to jistě zvládnete přijít bez problémů sami. Tak s chutí do 
toho a půl je hotovo.

Díky Walovi za kompletní přepis monologů v daném pořadí. 












