15. ročník

2. sada
201. Pořadí
první, čtvrté, skoro šesté, druhé, po prvním, druhé od konce, o tři před pátým, následující
dvanácté, poslední

202. Kochova vločka

203. Noc kostelů
Letošní noc kostelů byla vskutku divná. Říkal jsem si, že si vyjdu po brněnských kostelích,
když už jsou zase jednou otevřené, ale nějak jsem se v nich zamotal a jsem vůbec rád, že
jsem nakonec trefil domů. Ale pěkně od začátku.
Začal jsem v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích. Jen jsem tak nakoukl dovnitř a hned mě
vyděsil výraz první sochy zprava nad oltářem, takže jsem raději vycouval. Jaké bylo
překvapení, když jsem se neobjevil v Řečkovicích, ale v nějaké úplně jiné čtvrti...
Udivilo mě to a jako správně racionálně uvažující člověk jsem chtěl vědět víc. Vydal jsem se
proto znovu do kostela sv. Vavřince v Řečkovicích. Tentokrát už jsem byl na výraz soch
připraven a blíže jsem si prohlédl i druhou sochu. Pak jsem se vydal potvrdit svou hypotézu
a opravdu, zase jsem se objevil v té samé čtvrti jako minule.
Vypadalo to deterministicky, ale já jsem svůj pokus pro jistotu ještě zopakoval. Tentokrát
jsem si prohlédl i poslední, třetí sochu, která vypadala celkem přívětivě. Nebylo pak pro mě
překvapením, že jsem se opět objevil v té stejné čtvrti jako předtím. Takže vzhůru do dalších
kostelů, abych odhalil zákonitost!
Co se stane u dalšího kostela? Rozhodl jsem se navštívit kostel sv. Jiljího v městské části
označované jako Jih. Samotnému kostelu jsem úplně nedokázal věnovat pozornost v
očekávání svého dalšího experimentu. Zaujal mě ale text, který nám rozdali o biblické
symbolice čísel, obzvláště pak číslo čtyři označované jako číslo vesmírného řádu. Nenechal
jsem se však odvést od svého cíle, papír jsem tedy spěšně složil do kapsy a rychle
pospíchal ven, abych zjistil, ve které městské části jsem se ocitl tentokrát. Tohle mě začalo
bavit.
Plný očekávání jsem se do vydal kostela Nanebevzetí Panny Marie ve středu Brna. Po
vstupu se mě snažila pětice přítomných organizátorů uvést do historie chrámu, avšak já
jsem se hned zas hrnul ven a byl jsem na vrcholu spikleneckého blaha, když jsem zjistil, že
jsem opět jinde!
Rozběhl jsem se na nejbližší hromadnou dopravu, abych se dopravil do chrámu
Neposkvrněného početí Panny Marie opět ve středu Brna, kde jsem byl za celý svůj
dosavadní život jen jednou. Opět jsem tam moc dlouho nepobyl a po spěšném odchodu
jsem byl zase jinde.
Pak mě popadla trýznivá otázka, jestli to funguje obousměrně. Rozjel jsem se proto co
nejrychleji ke kostelu sv. Vavřince, ve kterém jsem se objevil na začátku. Uvnitř jsem se
chvíli zdržel, abych si odpočinul, během čehož jsem měl možnost obdivovat krásně děsivé
čtyřspřeží jezdců apokalypsy na zdejší fresce. Po opuštění kostela jsem se ocitl tam, kde to
celé začalo, a docvaklo mi to. Hurá!
Jako finální pokus jsem se rozhodl zajít do kostela svatého Jana Evangelisty a svatého Jana
Křtitele ve středu Brna v očekávání, že mi to zkrátí cestu domů. A opravdu, ocitl jsem se jen
dvě zastávky od domu, prostě Boží.
Plný dojmů a nadšení, že jsem tomu přišel na kloub, jsem šel v klidu spát. Dobrou noc!

204. Obrázky a tečky

Zejména slovenské účastníky upozorňujeme, že kód má 10 písmen.
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systém jednotek signifikantních
sdružení sounáležitosti národů (cizím jazykem)
nedotčen relevantností (především v internetové diskuzi)
má noviny Times
prvek lidového ponaučení o hodnotě soli
předčasně oznámit konec souboje
kombinace světových stran
roky od radostné události
speciální typ evropského mezistátního vlaku
bratrská země
verze Windows nejen pro experty
evropská snaha zajistit certifikaci kvality výrobků

