
 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

 

 

 

 

 

Verze 1/151. Posbírej je všechny! BSJFQXYYJLDJELTUIRPBAXHGNAESAMUMTBRFFUIHBQ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

 

 

Verze 2/151. Posbírej je všechny! SULVOPCTLKDNTYPVLCLIAZARNCFERYAMHPXLDAQEWW  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

 

 

 

 

 

 

Verze 3/151. Posbírej je všechny! UAKTXSHIJKTJTNYEEXZVSFBFRKQQUURBXMDDRUXPNP  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 4/151. Posbírej je všechny! RAEOTCSKJEHFCACHZJRCMUJZGBLNNPDXDPERNNAXDS  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

 

 

 

 

 

Verze 5/151. Posbírej je všechny! REHKLSEMKESNSAFHKQNCMDBIWDQNLCEBBPOWXCMUIH  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mixér." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 6/151. Posbírej je všechny! RZVKGRXXCLDDWAFHIQPCIQDFSVTSAVRYKXDWDZYDWN  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

 

 

 

 

Verze 7/151. Posbírej je všechny! ITTBSYFWYVJQJUJQRKISRIJVCEKKLLEWIUDLERVYLJ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 8/151. Posbírej je všechny! TRCRTVILIRHMKRWABKNWOSNSUJMSTCLTSZEVSDXFDS  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná? To je Zimoc, na kterém jsem nikdy nebyl. Šifrovací blind 

date pro čtyři. Možnost okořenit váš jinak konzervativní šifrovací 

život." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

 

 

 

 

 

 

Verze 9/151. Posbírej je všechny! SOZGJUPJSGJKRAKLXHABTNIJJAQJILSLFPEOKZWEBJ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 10/151. Posbírej je všechny! EPRFRKVHFRXNWTNARRXCRQNIKWVWIYEWBMBTPKVXJJ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

 

 

 

Verze 11/151. Posbírej je všechny! AOFJSPELMUSAYTAEVDZMPQJBCQDNDKGPMNFYQYDQFY  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 12/151. Posbírej je všechny! TRTUQJIQRAAMQTVUDSEBEOUTARMUFJRSSEESNXCNGB  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 13/151. Posbírej je všechny! DEAEPNGDHNGQWEUETDBWLOOHUQJHKBKXTGPWNGYWHP  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Mixér." 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 14/151. Posbírej je všechny! UANBPQKHNOIIMKBAULLKNSSZLMDTCWUCUNNKGMKCPB  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mixér." 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

 

 

 

 

Verze 15/151. Posbírej je všechny! DIQMAIARYSBVTEQEGAUBRQDGJXBMLYLOCVQCCPHAOS  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

 

 

 

 

 

 

Verze 16/151. Posbírej je všechny! GYPIMFUDXPOGPDPIKKZPESGMGOEIWILEJVNJZWUFZW  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

 

 

 

 

 

Verze 17/151. Posbírej je všechny! GOZYHYNIDHWMEDIIDEDPELNWKNTFTWTMSUOBZUUFRX  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

 

 

Verze 18/151. Posbírej je všechny! GONRGVZUZYURLDNIBYPPEKJPGALKTJIOXPVXFZPUDJ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mixér." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

-"Šifrovačka naslepo." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 19/151. Posbírej je všechny! TTZGXXJTIFIDMTQACZORAHPBDTTEAXZBKVXQAAZXPK  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 20/151. Posbírej je všechny! IANSBFEIDJVAWTBAKXIRCPFZSENBTQEPNMYTFPBKIK  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 21/151. Posbírej je všechny! AOAPXNYGSDRKAEQPARNSRRJUWVSCWHWWGLRSGLNNLR  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

 

 

 

Verze 22/151. Posbírej je všechny! RWAHEXJMSUFQQADEGGDFOUJVTQNPFYDJIKPBHODPFZ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

 

 

 

 

Verze 23/151. Posbírej je všechny! NLIAENCRAPKYTAVKUBSESRBFEBXXBPUREDJERWKSJX  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

-"Míchaná? To je Zimoc, na kterém jsem nikdy nebyl. Šifrovací blind 

date pro čtyři. Možnost okořenit váš jinak konzervativní šifrovací 

život." 

 

 

Verze 24/151. Posbírej je všechny! OCYKZAWVLETAQBNRQMMAKEWGCMYOTPHEDOHJUJFTIE  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

-"Míchaná je pro všechny, kteří si chtějí zaluštit s novými ksichty. 

Prostě boj proti ponorce v týmu." 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

 

 

 

 

Verze 25/151. Posbírej je všechny! AHOHTDSDVNTYFKPIZIIPCIRYDHJCUEJEQQHTVGJVYU  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

 

 

 

Verze 26/151. Posbírej je všechny! CUMVWVMGXUATHIHASURRHVOLHLQZCIHRWSIYZZSVYX  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Pohodová denní hra, kterou si člověk užije úplně jinak, než se 

svým obvyklým týmem. A když máte štěstí na spoluhráče, můžete i 

vyhrát." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

 

 

 

 

 

 

Verze 27/151. Posbírej je všechny! DHHKEKRQJVNHMNAANTYSSHKWUYUURCEQCMWRJDWSJX  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Míchaná je pro všechny, kteří si chtějí zaluštit s novými ksichty. 

Prostě boj proti ponorce v týmu." 

 

 

 

Verze 28/151. Posbírej je všechny! DLZRMDDWNCIDFNIAZZVSSJXBUWTBASSAPZHIUPZDCY  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 29/151. Posbírej je všechny! OATVBJKWPZSKUDQIAUZNRAGEESEFNN♀PFRNSEFZRLS  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

 

 

 

 

 

 

Verze 30/151. Posbírej je všechny! OIULEDLPUMORNDLIZCONRKGWVZYXNEAJVTYGCEVDQN  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

 

 

 

 

Verze 31/151. Posbírej je všechny! OUTVYTWVTEVCNDCIIYENQHKZAYWOEZEWRRNUIIHNZE  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná? To je Zimoc, na kterém jsem nikdy nebyl. Šifrovací blind 

date pro čtyři. Možnost okořenit váš jinak konzervativní šifrovací 

život." 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

 

 

 

 

 

 

Verze 32/151. Posbírej je všechny! OAYCLSZZSEHWIDNILQGNRTKCIUUSNG♂HAZUSTYSOXQ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 33/151. Posbírej je všechny! OITOZIVFRVYCBDHIABBNRHTIDDZFNJOQRHNSRCHNXY  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

 

 

 

 

 

 

Verze 34/151. Posbírej je všechny! OIBSXBCNKOJTODYIDMNNKACXKDXXNEGTVVZRKHCAIE  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Míchaná? To je Zimoc, na kterém jsem nikdy nebyl. Šifrovací blind 

date pro čtyři. Možnost okořenit váš jinak konzervativní šifrovací 

život." 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

 

 

 

Verze 35/151. Posbírej je všechny! FIGTCXSFIVWLTEWLSUOCARTYLBIIRLYKRIPLYZXUZF  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Mixér." 

 

 

 

Verze 36/151. Posbírej je všechny! FBJPIKFWDWWMFEILGDLCABRUBTNNLWEEVISWCBWLPC  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

 

 

 

Verze 37/151. Posbírej je všechny! PXTIKKOQXRJMYLIUQTOVIKTVCPNBMCOAFPAGSEEFXR  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Klidně bych si to na Míchané dala se všema :-*" 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

 

 

 

 

 

 

Verze 38/151. Posbírej je všechny! EAHLMKANXOCDHNJIYGRNTGAGRPCTLYEDIUSBOLRUJH  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 39/151. Posbírej je všechny! GYRQMOPWKBRAIGFIJAFJLWWFDAKOPTUNDEFGBICPRE  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

 

 

 

Verze 40/151. Posbírej je všechny! GYEUDIUSEYMBYGBICBFWLJLPZEZITWUUZGFVRDGSSI  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Míchaná je pro všechny, kteří si chtějí zaluštit s novými ksichty. 

Prostě boj proti ponorce v týmu." 

 

 

 

Verze 41/151. Posbírej je všechny! ABYJSEBGUDSMCBUUGXQZTDOYNHGPEBQQGDDQSKJZHQ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 42/151. Posbírej je všechny! BTJXKMDAKLSHBLZOQUYGAGTXHNEJJRARDYTXMELHZJ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

 

 

 

 

 

Verze 43/151. Posbírej je všechny! IHARIGWIPGDBZDFDEKAOSSCBHVTPVKLSCQJETZSDZT  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

-"Matěj Klusáček je borec." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 44/151. Posbírej je všechny! OJSQFVTHYNZTDOYLJOYGMFWNOVBYDYJLBWHHLJWNSV  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

 

 

 

Verze 45/151. Posbírej je všechny! ELCYWNZNNGYQBLOIDQLVPKWRZIVFUUMRJSEKBFMMIF  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Klidně bych si to na Míchané dala se všema :-*" 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 46/151. Posbírej je všechny! ATUSHQYVZSEVNRFABPEPSQOQWCWHTBMBQBXCIQNLFJ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

 

 

 

 

Verze 47/151. Posbírej je všechny! AENAAXKZKFZLEREAJXDPSDLOFIIECYTQCMWQPGCUJF  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Mixér." 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

 

 

 

 

Verze 48/151. Posbírej je všechny! OAGSBIHVYVDGRNZERYUVNMSERLDMTCVBYTLPVFFJLQ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je pro všechny, kteří si chtějí zaluštit s novými ksichty. 

Prostě boj proti ponorce v týmu." 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Pohodová denní hra, kterou si člověk užije úplně jinak, než se 

svým obvyklým týmem. A když máte štěstí na spoluhráče, můžete i 

vyhrát." 

 

 

 

 

 

 

Verze 49/151. Posbírej je všechny! OOWRXPBIJSKSZNMEGDIVMRVGOETETVHZKQFTGNKYPF  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 50/151. Posbírej je všechny! LTWOQSNGXLLQDGTIVVLDEJVKUTUNTFHTSZZSBCJQNJ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

 

 

 

 

 

Verze 51/151. Posbírej je všechny! TIWNEKYMJIYMJGLUAUUDRTMCRWAPOIYQNVBFNMRIDL  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

 

Verze 52/151. Posbírej je všechny! WHUQFBUTORFXWOJESRQMTGOUONHWUXVYGDRRLNHMGL  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 53/151. Posbírej je všechny! SAVYCWPORWAPWRREZZMPIPBQZUFHNOGNQUJZVPCPHO  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

 

 

 

Verze 54/151. Posbírej je všechny! DCPWOAEGVWNEKYTSUJKPUJZKZTSYKPPSNZRMVOFMIJ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

 

 

 

 

 

 

Verze 55/151. Posbírej je všechny! DCCBQBMKKXKGVLROALYGULEVHAERKTHHHXPGVDNRPD  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

 

 

 

 

Verze 56/151. Posbírej je všechny! KYLHQNBMKOIBDNUADWLMEQSXIKTQDIECGQWNIGZTJV  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

 

 

 

 

 

Verze 57/151. Posbírej je všechny! MAAQLRKFFSJIBIMRRTEPENUHVYPLPIEMVZPPLZDRUW  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Mixér." 

-"Klidně bych si to na Míchané dala se všema :-*" 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 58/151. Posbírej je všechny! WICGHQMJELHJNOBRFXIGLOCSKQMTTGHHXQEMXRGYNI  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mixér." 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 59/151. Posbírej je všechny! AITWDVPELAODOCWRCMMANSQHZAFRNUEAKLZDOBBMDG  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

 

 

 

 

 

 

Verze 60/151. Posbírej je všechny! IAGSBLEQKYFEWLTOWORPWYRDOQIDGEQUSQVUIASCZR  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

-"Míchaná? To je Zimoc, na kterém jsem nikdy nebyl. Šifrovací blind 

date pro čtyři. Možnost okořenit váš jinak konzervativní šifrovací 

život." 

 

 

 

 

Verze 61/151. Posbírej je všechny! IHBIVTUXWELCRLUOQTDPWNZHDNTEIHRVNGLZSGGWMW  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

 

 

 

 

Verze 62/151. Posbírej je všechny! IRPVHARHYMYHLLNOHJSPWLBHOAMTAFTQNFHJKYKEVD  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

 

 

 

 

 

 

Verze 63/151. Posbírej je všechny! AVTAYEGKADSUMRABXVSADQUZIIHACLOOHQJVNHWASH  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

 

 

 

Verze 64/151. Posbírej je všechny! ARPDDIGHIINJNDLAVMMKBFKCPZJEAPRSGSNKPODCKE  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

 

 

 

 

 

Verze 65/151. Posbírej je všechny! KZFBBPGCHKVCQAOLRLIAAMEFDQKEAAMCBAARJERYJW  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Pohodová denní hra, kterou si člověk užije úplně jinak, než se 

svým obvyklým týmem. A když máte štěstí na spoluhráče, můžete i 

vyhrát." 

 

 

 

Verze 66/151. Posbírej je všechny! HPIUABQDVIVMACIADWYMOHPNBQEKERDYFQWYUTQVBP  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

 

 

 

 

 

Verze 67/151. Posbírej je všechny! HKWQTGSOCUZXOCOABKPMOCSNZBYAEYDKDSQSJXASHL  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 68/151. Posbírej je všechny! HMTMEXPTWCZXUCGANTMMABIBIYAGPMJHSAZYRGVOMU  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mixér." 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 69/151. Posbírej je všechny! LPDPEKFUNVHIDLMEJHTBSIIDDCTDRTOLBCUIZZIDPB  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Šifrovačka naslepo." 

 

 

 

Verze 70/151. Posbírej je všechny! PNLOLSIJCKIKNENEAOLWIIGBCLTQBMESVJLHNDKDPB  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mixér." 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 71/151. Posbírej je všechny! TEDOKFNUNJUMJCOIUALVRECTKRBWEFBUGMETNQCCJL  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Mixér." 

 

 

 

 

 

 

Verze 72/151. Posbírej je všechny! TCJASTEFMZCWUNVEUFXTACYCZTGYOOOJBQLRQHCYTO  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

 

 

 

Verze 73/151. Posbírej je všechny! TCCCGPMSQOZDUNAEVDLTAAEABENNRAUTOEERCDNVHL  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mixér." 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 74/151. Posbírej je všechny! DDHRPTZBIFHLEOLEWWZGUFXXVHIIEXIRQVMBRIDCJO  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 75/151. Posbírej je všechny! VLDLBNZULBDBTADRNVCGEJDDHWAGEIRCIJLCKDKFNR  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Mixér." 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 76/151. Posbírej je všechny! ESBMQQQBRQAZBLTOOFXGMAFSFPRVSVHIPPSEDULQEH  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Mixér." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 77/151. Posbírej je všechny! YAOGQHNIAHMAFNROTWGPTFPSDDWBHSPYZSVXLYUNGS  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

 

 

 

 

Verze 78/151. Posbírej je všechny! IALFXXSDSISNKPZAOHARDBHJGEAYSAHOZYSZLTTGZW  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 79/151. Posbírej je všechny! WOXIMHNFVNXJSOYLQQWSPUHWIYHGKVEHOECSRUSWIK  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 80/151. Posbírej je všechny! WRHCIYGNATYLWOBLFSJSBTEOMZEMOYCWFFAUAJOPBU  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mixér." 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 81/151. Posbírej je všechny! NMYBUXVKGPEJHGXAHWOMEVYAUFKHITTVHXEEJIYVVB  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Klidně bych si to na Míchané dala se všema :-*" 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 82/151. Posbírej je všechny! NTSLNJHMPHJVKGJAANVMEXCUZAJAOFNHPOEJCWXNYC  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

 

 

 

 

 

Verze 83/151. Posbírej je všechny! FTFZAUGVVYEBFROAVLDFEWOJQQKQCNHTTU’PQAXDLC  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

 

 

 

 

 

Verze 84/151. Posbírej je všechny! UIRYWLSQFLQDIDPOWZBDOBRIQJYPFAYFVKYYAZVSDY  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

 

 

 

 

 

Verze 85/151. Posbírej je všechny! ROYVUGREIAIIUDMOPDHDINZDBVQHPZGBQZIRFCBTVO  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 86/151. Posbírej je všechny! LGMFTUKLJNTDTEZEMTHSAINXMXXZLESONGAVVAMUUI  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Mixér." 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 87/151. Posbírej je všechny! GNNKGTKETMPSGWYEAEXDORWGHHBTGBATWEXLVRUWQO  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Pohodová denní hra, kterou si člověk užije úplně jinak, než se 

svým obvyklým týmem. A když máte štěstí na spoluhráče, můžete i 

vyhrát." 

 

 

 

 

Verze 88/151. Posbírej je všechny! MRKFAKUPFPRGZIJRQUSGEIHHHZSNUUGGZICQMWAPRN  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

 

 

 

 

 

 

Verze 89/151. Posbírej je všechny! RFKVUEALUNAACKVUANSMBVWGZWWQTLJZCOQZNBQSOV  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Klidně bych si to na Míchané dala se všema :-*" 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 90/151. Posbírej je všechny! LDOSFJNSRCUBPEZHRAHSLDJYFYOQEBRPXUKTOBSJUP  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 91/151. Posbírej je všechny! YTEHVIPDIZEZEOQLWEOCSLLLROKHEURTFLLRWCKFRP  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

 

 

 

 

Verze 92/151. Posbírej je všechny! TYEAPHFGODKCNSOAWYMGLZZQSIPLMFWGHUVTNSDVCB  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 93/151. Posbírej je všechny! NEAAWWDXHJMZBUTAVCDHTADTCEVORLLVESDDOGDYKX  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

 

 

 

 

Verze 94/151. Posbírej je všechny! GRDEUTVQRBWZYNYEEXGGATVIHQOMUJMGPWYHGGEMKG  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

 

 

 

Verze 95/151. Posbírej je všechny! XPATMDLEADHKPIFNFGOODNACQCFQXUOIQNFZJDKRRQ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

 

 

 

 

 

 

Verze 96/151. Posbírej je všechny! WEMSJIFCHMKSTOLRSMJDZFSPEZWHESISGQJXKSBMED  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 97/151. Posbírej je všechny! NXTHHKWUSPYMAPQYKSBHOZPJTEIZPPVQOFPTKVXQJE  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mixér." 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Míchaná? To je Zimoc, na kterém jsem nikdy nebyl. Šifrovací blind 

date pro čtyři. Možnost okořenit váš jinak konzervativní šifrovací 

život." 

 

 

 

 

 

 

Verze 98/151. Posbírej je všechny! BYCVFAJKMPRVVAIRDHBKBWLZJQXEPOHHVGLWQHOGJM  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

 

 

Verze 99/151. Posbírej je všechny! GEEKPGTXPIWUQNHILTBKLPRGJTRZRXLDYNVLKESPAG  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

 

 

 

 

Verze 100/151. Posbírej je všechny! TRKSJFYVZAUHKLQOSWCVOQDTVLKKBBGLGXNXTVDJCH  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Mixér." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 101/151. Posbírej je všechny! CRBKFGVKGNFSTECLVLXETXBGOILTOADOZUEQZUGVMB  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

 

 

 

Verze 102/151. Posbírej je všechny! GCXMXFCXDCDIPELXNKJEGJWLUZSAUUTYMYEMKSGASB  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 103/151. Posbírej je všechny! GUSSIOGGREIHJESXQRFEGRILKLNWTWOOOWRMKYGFZI  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Míchaná je pro všechny, kteří si chtějí zaluštit s novými ksichty. 

Prostě boj proti ponorce v týmu." 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

 

 

 

 

 

Verze 104/151. Posbírej je všechny! OEGXSISSWPBBCBNUIDMCNGNDBRYWDXJPAGZZHEQDGQ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 105/151. Posbírej je všechny! OABSJQSCZEHDLREAAVTMWOFOBJZUKYXTZKUBZRHTNP  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 106/151. Posbírej je všechny! MNYLULWAQZSBXTJIOQMHOHEDKPSDLLEOLCESDVTQYO  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

 

 

 

 

 

 

Verze 107/151. Posbírej je všechny! MNJTXPNAISMJVTAILLNHORVHQLTMCOHYAOAEFCEVMD  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Klidně bych si to na Míchané dala se všema :-*" 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

 

 

 

Verze 108/151. Posbírej je všechny! KTDQMXPKLINTLCYIKEBLIVYJENENUQNJTAGNNXMCQT  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

 

 

 

Verze 109/151. Posbírej je všechny! FNPWRNGLGCZCYFPOUPHKIBFNEVNQGEMWMASQEFCYJC  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Matěj Klusáček je borec." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 110/151. Posbírej je všechny! ZNZUPLGRKIJEBESELKCWIFPAYBURGDJYDIDZMQBLXP  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 111/151. Posbírej je všechny! HRDXCXJQXNJLZYBHSYKROLHNILEONAUDNEVXJFEIVW  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Míchaná je pro všechny, kteří si chtějí zaluštit s novými ksichty. 

Prostě boj proti ponorce v týmu." 

 

 

 

Verze 112/151. Posbírej je všechny! DNWUDHZQGEEBVYXHPWGROPUGXWOIFIJGHPTRWGGGMN  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Mixér." 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

 

 

 

 

Verze 113/151. Posbírej je všechny! NEFJWKICQQCZPAJHEVYCSWKIBIYEYAOJIRDEOWDCJZ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Míchaná je pro všechny, kteří si chtějí zaluštit s novými ksichty. 

Prostě boj proti ponorce v týmu." 

 

 

 

 

Verze 114/151. Posbírej je všechny! GLFQXOARGNMRUNJARFTTEDEQINEEAWBGSZRVDGRNZG  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Mixér." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 115/151. Posbírej je všechny! GSIAWAKWZQMQVNQADCNKAUSAITKAKRHNUIAQXOPFWB  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Mixér." 

-"Pohodová denní hra, kterou si člověk užije úplně jinak, než se 

svým obvyklým týmem. A když máte štěstí na spoluhráče, můžete i 

vyhrát." 

 

 

 

 

 

Verze 116/151. Posbírej je všechny! SALQMAKEWJRGXRROMLZHEHMSDILROQNBXNKJSSXHFP  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Šifrovačka naslepo." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 117/151. Posbírej je všechny! DABPEPASRWPGDAHEQYTSREXZEJHKPNUJAAUMSXVRGW  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 118/151. Posbírej je všechny! DEYNVSVRKHZBCLAOPAEGEFDGKEGINSIAIJCWJEGXXH  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

 

 

 

 

Verze 119/151. Posbírej je všechny! KNOGOQRBDUTKSAFEJJESIDHKQFSDGFSTEOHTAGBBYV  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mixér." 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 120/151. Posbírej je všechny! RUDUMVEHPWNBIAETKQBSYQGNQSGAKYUQOOLUZGSGHX  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 121/151. Posbírej je všechny! RIQALWMRIYUNBAVTVFGSMBFUMXRJEPCCZSTAGNFKCA  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 122/151. Posbírej je všechny!  IAUVICZWKIIP.HRROSMMCXHXGKTMZESDVCCECSJQB  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná? To je Zimoc, na kterém jsem nikdy nebyl. Šifrovací blind 

date pro čtyři. Možnost okořenit váš jinak konzervativní šifrovací 

život." 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

 

 

 

Verze 123/151. Posbírej je všechny! TEIWVLTVPOIQSYVCTAKSHPLUVILSRDMRJMSDHRJZCJ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Pohodová denní hra, kterou si člověk užije úplně jinak, než se 

svým obvyklým týmem. A když máte štěstí na spoluhráče, můžete i 

vyhrát." 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

 

 

 

 

Verze 124/151. Posbírej je všechny! XQMSMURPRMTNQNFYSJUJCCXYICKVVQOIEVMKLYSGGS  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná? To je Zimoc, na kterém jsem nikdy nebyl. Šifrovací blind 

date pro čtyři. Možnost okořenit váš jinak konzervativní šifrovací 

život." 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

 

 

 

 

 

 

Verze 125/151. Posbírej je všechny! CAGPRAFWEHYLDEQLTVZETPZAZUNSBIUCCGZOHGYGPQ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

 

 

 

Verze 126/151. Posbírej je všechny! MROLGWFYPMLYIGAAKLUMAIHPCIENUSHRIJFBOXETVO  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná? To je Zimoc, na kterém jsem nikdy nebyl. Šifrovací blind 

date pro čtyři. Možnost okořenit váš jinak konzervativní šifrovací 

život." 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

 

 

 

 

Verze 127/151. Posbírej je všechny! SRPOIPCOUSFZRNXIWRPPIVPBRYKZNEOFKVBRBGOHJZ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

 

 

 

 

 

 

Verze 128/151. Posbírej je všechny! RSUZZUJJEIYEBUTAMIKTOOERGZYFSEVAFKQHTWNUBN  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

 

 

 

 

 

Verze 129/151. Posbírej je všechny! IAQUFLOMHJJLMGRAPZMMKRWNAZVZRGPMNHWEMTYURY  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Klidně bych si to na Míchané dala se všema :-*" 

-"Míchaná je pro všechny, kteří si chtějí zaluštit s novými ksichty. 

Prostě boj proti ponorce v týmu." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 130/151. Posbírej je všechny! RDZEZOIBSDZHBAKYPPLGAOEUHNUKOBSIWLMMMSKHYU  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

-"Klidně bych si to na Míchané dala se všema :-*" 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

 

 

 

 

 

 

Verze 131/151. Posbírej je všechny! RSOWNQHWJJCAFPTAUSJLABOXKOUJGGYNQDALAHPLLX  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 132/151. Posbírej je všechny! TQSJIMCTPEZOJTSIEBXDOESIDXMGIUNTHTINFYBGNP  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

 

 

 

 

 

Verze 133/151. Posbírej je všechny! EXIAPNLAOKDRGVVEOJSEESVTFGARMIEOMDTQKGPPTZ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Míchaná je pro všechny, kteří si chtějí zaluštit s novými ksichty. 

Prostě boj proti ponorce v týmu." 

 

 

 

 

 

 

Verze 134/151. Posbírej je všechny! OEWYSBHFPXNOTPKAMGDVRBMFHDVROYNTUXFBAKUHSU  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Míchaná? To je Zimoc, na kterém jsem nikdy nebyl. Šifrovací blind 

date pro čtyři. Možnost okořenit váš jinak konzervativní šifrovací 

život." 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

 

 

 

Verze 135/151. Posbírej je všechny! TORJOFAUMKFGHLZOFHNJEYEWAVZKNEXPPMJXUJMVOP  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 136/151. Posbírej je všechny! ROGGHALLNKVGXASLJVLFEZZYTMFSNPXTBAYZFMIIDG  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 137/151. Posbírej je všechny! YOFUUDTUAWDCERFOJYMPGPHUUMOHNAZCKKIDLUDHQE  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Fakt, stačí trochu počítat a můžeš si vybrat, s kým půjdeš!" 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Pohodová denní hra, kterou si člověk užije úplně jinak, než se 

svým obvyklým týmem. A když máte štěstí na spoluhráče, můžete i 

vyhrát." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 138/151. Posbírej je všechny! NTSNHELZUVYJKADMDYJOYBFLMMYPEYGXQVABPAUBZV  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Když se řekne Míchaná, tak se mi vybaví normální šifrovačka, kde 

místo abych sháněl náhodný tým v diskuzi, tak ho za mě seženou 

orgové. A po loňsku asi šance hrát pár hodin v kuse Vlak." 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Míchaná je pro všechny, kteří si chtějí zaluštit s novými ksichty. 

Prostě boj proti ponorce v týmu." 

 

 

 

 

 

 

Verze 139/151. Posbírej je všechny! SAPCXOUGNUNAHALMHUJOTHGDKIPERGNUZJGJLIYPWH  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mixér." 

-"Míchaná = bezva den s novými lidmi, v každém jiném týmu máte 

kamaráda." 

-"Míchaná je šifrovačka pro líný hráče, kterým se nechce hledat, 

nebo, nedej bože, dávat dohromady tým." 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 140/151. Posbírej je všechny! UODVCBLQPJASYBHAXYFKTUKHNZDHZPQAEGXCDRXSHW  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

-"Míchaná? To je Zimoc, na kterém jsem nikdy nebyl. Šifrovací blind 

date pro čtyři. Možnost okořenit váš jinak konzervativní šifrovací 

život." 

-"Bude zas ta hra, jak jsem ti říkal, že dostaneš do týmu někoho 

dobrýho, protože se týmy míchají podle síly. Pro začátečníky ideál, 

navíc hezký šifry. Půjdeš?" 

 

 

 

 

Verze 141/151. Posbírej je všechny! UOMYMRGNDNVJYBSAFNPKTMEPUYIGPQSBWVMKNGUMAH  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

-"Jediná šifrovačka, kde není problém sehnat tým!" 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 142/151. Posbírej je všechny! OAIMYDAHMREKZRLEJSLADXYFSPOZCXTTQVYOTDHYGP  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

-"Pohodová denní hra, kterou si člověk užije úplně jinak, než se 

svým obvyklým týmem. A když máte štěstí na spoluhráče, můžete i 

vyhrát." 

-"Už tě nebaví pořád vyhrávat šifrovačky? Míchaná ti přidělí tým, 

se kterým to nedokážeš. A naopak." 

 

 

 

 

 

 

Verze 143/151. Posbírej je všechny! RATVKZYVBCEHXOANABHSLJOUDREMXSFLLOYCPUZATS  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 144/151. Posbírej je všechny! IUPMCBVWILUESTURUYBACOCORQYANGORYRSKKBKRBN  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Mám radost z toho, že někdo dokázal použít žebříček hráčů. Do té 

doby to byla hračka na poměřování kučabodů, Míchaná z něj 

dokázala udělat i něco užitečného. A pak 26 šifer, wtf, to by mě 

zajílo, kolik musíte mít tajných orgů, není možné, abyste to 

vymýšleli ve 2,5 lidech." 

-"Možnost sledovat luštit lidi, které jsi ještě luštit neviděl." 

-"Tým složený z lidí, se kterými jsem ještě nehrál, ideální šance 

poznat další přístupy ke hře a něco se přiučit od zkušenějších 

hráčů." 

 

 

 

Verze 145/151. Posbírej je všechny! DSBXKDDKZEQPFPFAZSCZOKXILFHDWDHTRVVSYQTYUJ  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Při slově Míchaná se mi vybaví totálně úžasní lidi, který vidím 

poprvý v životě, a naprosto šílené šifry a ještě šílenější řešení." 

-"Matěj Klusáček je borec." 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

 

 

 

 

 

 

Verze 146/151. Posbírej je všechny! TEFUKTFHXXMNJLROBCSMRHJUHPZUSWDOITIWLJIUVH  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Míchaná je fakt kvalitní autismus." 

-"Míchaná je šifrovačka s úplně jiným týmem, než jste kdy šli 

předtím." 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 

 

 

 

 

 

 

Verze 147/151. Posbírej je všechny! TNKOAVSBDRHZWAVRYIUDIWPGLTSOIHQAIITJBDEACI  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Míchaná je, když se přihlásíš na šifrovačku, nehledáš tým a 

přesto máš jistotu, že půjdeš ve fakt dobrým týmu a zahraješ si 

fakt dobrou hru!" 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

 

 

 

 

 

 

Verze 148/151. Posbírej je všechny! GNVNJAXBTXTTAAGRTGCDOARSHDGKAZIQHDRBXSXRVK  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Míchaná: Zvu tě na parádní celodenní rande, který si fakt užiješ! 

Ale ne se mnou. ;(" 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

 

 

 

 

Verze 149/151. Posbírej je všechny! GNJFSXMNHCNNQAMRGMTDOMKMYSPQITTTBXEOGLBVDI  



 

 

Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Co se mi vybaví pod slovem míchaná? Nejvíc asi naprosto 

nepopsatelné magoření u předmíchaných šifer. Stále si nejsem 

úplně jistý, zda mě to bavilo nebo děsilo, ale ty desítky 

vyučovacích hodin, ze kterých si nepamatuju ani slovo výkladu 

mluví za vše. Doporučuju bláznům a lidem s pevnými nervy." 

-"Šifrovačka naslepo." 

-"Taky Vám v týmu chodí nejmladší pro šifry? A nejstarší dělá 

machra? A dohadujete se, kdo je o měsíc starší a kdo ne? Na 

Míchané nemusíte! Ta to vyřeší za Vás!" 
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Chceš si zaluštit s profesionály? Už tě nebaví chodit šifrovačky pořád 

s tím stejným týmem? Trápí tě pravidelně obavy z toho, že nesestavíš 

úplný tým?  

Míchaná je denní lineární městská šifrovací hra, do které se přihlásíš jako 

jednotlivec a my ti namícháme tým. A to tak, aby byly týmy co nejvíce 

výkonnostně vyrovnané. Je tak vhodná i pro úplné začátečníky, kterým 

je nalosován do týmu vždy minimálně jeden velmi zkušený hráč.   

Jakožto organizátoři můžeme o Míchané básnit jak chceme, ale budeš 

nám věřit? Proto jsme se zeptali loňských účastníků, co se jim vybaví, 

když se řekne „Míchaná“: 

 

-"Tyjo, tak snad ulovím toho Aleše, Síbu nebo Majka Jahodu!" 

-"Míchaná je pro všechny, kteří si chtějí zaluštit s novými ksichty. 

Prostě boj proti ponorce v týmu." 

-"Matěj Klusáček je borec." 
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