
 

Zveme všechny teenagery na akci 

DNEM! 
22. ledna 2017 
 
Znáte vyhlášenou akci pro nadané a odvážné, která se jmenuje Tmou?  
Tmou je noční, týmová, šifrovací hra. Nejvyhlášenější šifrovačka v České republice, která se už 18x 
konala v Brně. Je to výzva pro malé týmy, které se chtějí poprat s chladnou nocí, dobrodružstvím 
a zašifrovanými zprávami, které po prolomení ukazují další cestu.  
Tmou je ovšem pouze pro ty nejlepší a nejodolnější. Pro ty, co se dokáží nevzdat po hodinách 
beznaděje a trudomyslnosti. Na tuto úroveň jsme ještě nedorostli. 
My jsme pro vás na 22. 1. připravili jen slabý odvar Tmou! Šifrovačku, ve které dokonce bude 
existovat možnost nápovědy! Kde nemusíte ujít 20 km! Která je vhodná i pro teenagery! Která se 
nekoná v noci!  
Úkoly budou vyžadovat různé schopnosti, uplatnit se tudíž může každý a čím pestřejší bude 
složení týmu, tím lépe! Nevadí, že máte pocit, že vám šifry nejdou, Možná budete moci být svému 
týmu užiteční jinak! Během dne navštívíte i dosti nečekaná místa    

 
 

Sraz: v neděli 22. 1. v 9.00 na hlavním vlakovém nádraží v Brně, na 5. nástupišti. Konec akce je na 
neznámém místě v 17 hod. Toto místo bude vzdáleno do 30 min od místa srazu.   
Cena: 200 Kč. Nezaregistrovaní zájemci se musí zapsat do víkendovek Rezeda 
(www.lipka.cz/krouzky). V ceně je program a drobné občerstvení. Poplatek se platí na účet         
19-5186610247/0100, v.s.5205, do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka. Na akci 
finančně přispívá Jihomoravský kraj. Přihlašování na martin.srom@lipka.cz.  
 

S sebou: dostatek vlastních svačin až do 15.00. Přezůvky, oblečení na celodenní pobyt venku 
adekvátní počasí, něco málo na převlečení, pláštěnku, láhev na pití, šalinkartu nebo vlastní peníze 
na cca 3 lístky MHD, nabitý mobilní telefon, 50 Kč na neočekávané výdaje, šátek, KPZ a jiné 
drobnosti, které se mohou pro šifrování hodit.   
 

Na akci se s vámi těší Lenka a Martin     
Další akce Rezedy budou: 3.–5. 2. 2017, 4.–5. 3., 22.–23. 4., 20. 5., 9.–11. 6.,ExpediceEko 10.-15.7. 
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