15. ročník

4. sada
401. English
●
●
●
●
●
●
●

a chance to win a lottery by an animal
a traveler's identification of a body part
a positive event (often just due to chance) used for opening doors
past consumption of a liquid by a tool with teeth (but no mouth)
a personality feature of an animal from the Felidae family
a month which gives out a bright light
a tool for cutting a dark-coloured flying animal (in genitive or accusative)

402. Obdélníky

403. Mince

404. Bludiště se šipkami

405. Čtyři
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Org T1: Vypadá to hrozně nudně.
Org R: To je záměr. Líbí se mi kontrast mezi tím nudným číselným zadáním a průběhem řešení, které je
obrázkový a vtipný.
Org K: Mně se to nezdá, tohle není dostatečně všeobecná znalost.
Org R: Já si myslím, že z účastníků Sendviče to skoro z každého týmu někdo zná. Vsadil bych, že naši účastníci
to znají líp než Kytici.
Org T2: To možná jo, ale ti, co to neznají, budou remcat víc jak na Kytici. Ale souhlasím, že si to zaslouží
propagovat.
Org Z: Tak co kdybychom to dali rovnou do názvu?
Org R: To už je zase moc přímočaré. Takto mi přijde jako pointa, že ti ze substituce vychází zdánlivý nesmysl,
ale nesmíš to opustit.
Org T1: Jasně. Však kdo to nezná, tak si to může vygooglit.
Org K: Ale proč by si googlil něco, co zní jako úplný nesmysl?
Org R: A co kdybychom k tomu prostě přidali tento náš rozhovor? Tím sice trochu potlačíme ten krásně nudný
vzhled zadání, ale poslouží to jako hint pro ty, kdo to neznají. To už mi přijde fér. Navíc to získá autentický
sebe-referenční aspekt.
Meta-org: Počkat, motáte do šifry sebe-referenci? Máte povolení? Nenarušujete konzistenci šifrovacího prostoru?
Org R: Ale kdepak. Šifra vůbec žádnou sebe-referenci nepoužívá. Sebe-reference se týká pouze doprovodné
diskuze organizátorů, která vůbec k vyluštění není potřeba.
(pokračování na další straně – o dva měsíce později)

Org K: Mě se nezdají ty Mince jako poslední úloha. Nebude je to mást? Vypadá to tak trochu zamlženě.
Org R: To je pravda. Prohodíme to a dáme tam Bludiště, to je jasná analytická.
Org T1: A co kdybychom tam dali tady tuhle?
Org Z: No to rozhodně ne, z toho budou úplně zmatení. Jmenuje se to Čtyři, to úplně navádí na Mlhu.
Org T1: Beztak si myslím, že to spousta týmů nezná a bude to těžké. Když si budou myslet, že je to Mlha, tak jim alespoň
nebude tak líto, že to nedali.
Org R: Počkat. A co kdybychom tam přidali i tento rozhovor? Tím se ujasní, že to žádná Mlha není. A rozhovor organizátorů v
rámci poslední úlohy má svoje kouzlo.
Org T1: Dobře, tak to tam dej. Jenom bych to ještě přejmenoval na Čtyři písmena, ať je to trochu snadnější.
Org R: Esteticky se mi líbí víc prosté Čtyři, protože pak vlastní zadání tvoří samá čísla. A nemyslím, že by Čtyři písmena nějak víc navádělo. Ale
můžeme to ostataně taky přidat do rozhovoru.
Org T2: Abychom neskončili u toho, že tam budeme přidávat pořád další rozhovory, stále se z
 menšujícím písmem...

