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V Praze okopírovali  
legendární brněnskou hru! 

K poslednímu šokujícímu 

případu plagiátorství došlo 

v prostředí šifrovacích her, 

které bylo až dosud poklá-

dáno za oázu poctivosti 

a  fair-play. 
 

 Poté, co pořadatelé nejmeno-

vané pražské hry vyčerpali nejprve 

vlastní zdroje inspirace, posléze 

zbytky ze svých autorských šuplíků, 

a nakonec i odpad z minulých roční-

ků, nezbylo jim než uchýlit se k po-

slední záchraně — opisování. Obětí 

se stalo, jako již tolikrát, Brno. Tam-

ní legendární soutěž, jejíž tradice 

sahá až do druhé poloviny devadesá-

tých let, přiláká každoročně tisíce 

zájemců, kteří usilovně napínají své 

mozkové závity, aby se alespoň pro-

bojovali do hlavního klání. Z odpo-

slechů pražských organizátorů, které 

kdosi úplnou náhodou donesl do re-

dakce Bednářských listů, vyplývá, že 

tito již zahodili poslední zbytky hr-

dosti a „inspiraci“ originálem nehod-

lají nijak zvlášť zastírat.  

 Klíčová je tajemná postava 

vystupující jako pan František, mno-

honásobný účastník obou podniků. 

Podařilo se nám o něm zjistit jen to, 

že mezi jeho záliby patří četba, ces-

tování, zahrádka a smyčková kvanto-

vá gravitace. Na prosbu, zda bychom 

mu mohli položit několik otázek, 

odpověděl poněkud záhadně, že bu-

de raději losovat o písmeno. Vývoj 

kauzy budeme dále sledovat. 

-dš- 

Desítka je nejtěžší 
Letošní Bedna je těžká. Souhrnná 

váha všech papírových zadání se 

blíží 40 kg. Téměř třetina z tohoto 

množství připadá na šifru číslo de-

set, která je tak s náskokem nejtěžší 

šifrou letošního ročníku. Svobodní 

bednáři jsou si vědomi dopadů Bed-

ny na životní prostředí, a proto 

v létě vysadí tolik stromů, kolik ši-

fer je připraveno pro letošní ročník. 

Vyzýváme účastníky, aby se připo-

jili. 

Koutek pro nejmenší 
 

Dnes se naučíme několik nových říkadel, která vaše zlatíčka i vás budou 

určitě moc bavit. Zřetelně a nahlas společně odříkávejte, můžete doprovázet 

zábavnými gesty, na vyznačených místech nezapomeňte tlesknout. 

boj bo boji neane ne nene 

ťap ťapi ťapity mel mela mela 

ste te ste stelaj haj ha hajaj 

nablabla nablaba trkytrky trkaj 

kop kopkop kopi kopi bác bá bá báci 

neblabi bla hopsa hop nehopsasasa 

káci ká káci kác frrnky frrnky 

ťap ťapity ťa ťapky ťa ťapajdy ťap ťapy tr tr trhy trhajs 

heh he heheh hehehehe hih hi hihih hihihi 

blablab blablab pššššt pšššt 

lo lo lochtylo tuli tu tuli 

lapy laplap laplap trala la tralala 

ťap ťapky ťapky ško škod škody. 

mí míš míchajs ňa ňa ňami 

Uvidíte, že dobře vykonané cvičení vykouzlí šťastný úsměv na tváři vašeho 

drobečka. V redakci se těšíme na videa z vašeho cvičení. 

Předpověď počasí 

na Bednu 2014: 



U Rubiků se oslavovalo 
Toto pondělí změnila spo-

lečnost Google na jeden den 

své globální logo na virtuál-

ní Rubikovu kostku, kterou 

jste si mohli složit přímo 

v prohlížeči.  
 

Oslavila tak výročí 40 let od vynále-

zu tohoto nejznámějšího hlavolamu 

světa. Rubikova kostka má ale už 

svého následovníka, a ten v tomto 

týdnu slaví také. Právě před pěti lety 

totiž měla svou premiéru Bednička, 

elektronický hlavolam, který nadchl 

účastníky Bedny 2009 a ze kterého 

se úsilím svobodných bednářů Járy a 

Tinti z české firmy Princip vyvinula 

dnešní Rubik's FuturoCube, Rubiko-

va kostka budoucnosti.  

 Dnešní FuturoCube se od 

Bedničky v mnohém liší. Místo po-

hybové 3D klávesnice s pípacím 

morseovkovým potvrzováním, 

MasterMindu a chytání neviditel-

ných vajec jsou tu hry jako Kvapník, 

Gravity Puzzle, Had a Ťukeblo, čtyř-

kanálový zvuk a bezdrátový multi-

player pro dvě kostky. Díky SDK 

nezávislí vývojáři dále rozšiřují 

schopnosti FuturoCube, například 

implementací původní Rubikovy 

kostky. FuturoCube má oficiální 

licenci na užití značky Rubik a sám 

Ernö Rubik jednu kostku v rámci 

schvalování obdržel. 

 Díky spolupráci s Czech Ga-

mes Edition lze kostku proměnit na 

svítící a mluvící palubní počítač ze 

hry Space Alert. Po zveřejnění nej-

novější připravované verze firmwa-

re, která umožní mimo jiné uchová-

vat a porovnávat skóre a nahrávat 

vlastní hudbu a zlepší komfort na-

hrávání vlastních programů, plánují 

tvůrci vydávat každé tři týdny jednu 

novou hru. A zatímco Bednička ně-

kterým týmům v ranní zimě a vlhku 

stávkovala, na FuturoCube nahlásila 

Alza.cz dosud jen dvě reklamace - 

nefunguje zvuk (byl ztlumený) 

a baterka nevydrží (automatický pře-

chod do hibernace). Manuály prostě 

nikdo nečte. 

-ťa- 
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BInfo spouští svůj sportovní kanál 
Dne 24. května 2014 v 17:45 

bude spuštěn v pilotním 

provozu sportovní kanál 

multimediálního systému 

BInfo.  
 

 Provoz bude zahájen přímým 

BInfo přenosem z běloruského Min-

sku, kde v semifinálovém utkání 

hokejového mistrovství světa na-

stoupí proti sobě výběry České re-

publiky a Finska. BInfo bude infor-

movat o každém gólu osobitým ko-

mentářem přímo z pera Roberta Zá-

ruby. Tuto funkci BInfa nebude 

s ohledem na pilotní provoz možné 

deaktivovat. Odpůrcům sportu a led-

ního hokeje zvlášť se tímto omlou-

váme.  

 Tato zásadní inovace však 

v žádném případě neohrozí původní 

funkce BInfa: SMS zprávu do systé-

mu BInfo je možné odeslat z mobil-

ního telefonu na číslo 736 300 202. 

 Zpráva se musí vejít do jedné 

SMS a nesmí používat diakritiku. 

Základní tvar zprávy je  

BINFO kod tymu kod sta-

noviste kratka zprava 

 Číselný kód týmu najdete na 

webových stránkách, nezapomeňte 

si ho opsat. Kódem stanoviště je 

zpravidla smysluplné české slovo 

uvedené v záhlaví každé šifry. Krát-

ká zpráva může být libovolný ko-

mentář, hodnocení nebo vzkaz orga-

nizátorům. Krátké zprávy budou po 

hře zveřejněny na stránkách hry.  

-ďa- 


