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Koniec!
Hneď na úvod musíme bohužiaľ
oznámiť KONIEC. Úlohy na webe
pána Abraháma sa dajú riešiť len
do utorka 3. októbra 2006. Mož-
nosť odovzdávať úlohy bude ukon-
čená v náhodne určenom okamihu
vo večerných hodinách.

Kde však jedna vec končí, iná
začína. V tomto prípade sa ide
definitívne rozhodnúť o majite-
ľovi dedičstva. Zraz je v sobotu

7. októbra 2006 v popoludňaj-
ších hodinách v amfiteátri v Rači.
Všetko potrebné sa môžete dočí-
tať na URL http://haluz.org/
finale/. Ak sa finále chcete zú-
častniť, je potrebné sa na tejto
URL prihlásiť, aby sme vedeli,
koľko ľudí očakávame.

JUDr. Kleofáš Budzogáň,
právny zástupca p. Abraháma

Oficiálny hintovník
Keďže vidíme, ako sa trápite, pripravili sme si pre vás sadu oficiálnych nápovied k úlohám na webe. Používajte s rozumom!

• Oplatí sa sústrediť na to, aby ste aspoň jeden riadok vyriešili celý.

• Prave jeden aktivačný kód obsahuje aj iné písmená ako A až F. Už ste ho určite videli.
• To na „aÿ ste už použili, keď ste ich hľadali. Odpoveď je úplne inde. Vidíte ju?
• Známky toho vždy ukrývajú viac ako si myslíte.
• Ak neviete, že ste boli dosť trpezliví, neboli ste. Fakt nie.
• Pán Johnson v žiadnej našej úlohe nevystupuje.
• V štvrtej otázke je číslovka 10, nie 9.
• Kto sa nevie postavit na hlavu, nuz, ten vobec netancuje poriadne.
• Lepšiu nápovedu ako krompáč už naozaj nedostanete.
• Názvy tímov sa menia, ale riešenie na túto úlohu sa nemení.
• Prahory prvýkrát viedli tušímže s 12 úlohami.
• Niekedy riešenie nájdete, až keď dokážete vidieť veci v inom svetle.
• Správne riešenie je jednoduchšie ako čokoľvek, čo ste doteraz skúšali.

Najťažšia úloha na svete

Bolo už veľa šifrovacích hier. Bolo
už veľa ťažkých úloh. Rozhodli sme
sa, že ich všetky „trhnemeÿ a spra-
víme úlohu, ktorá bude jednoznačne a
bezkonkurenčne najťažšia. Tak sme aj
spravili.
Avšak po tom, ako sme prišli o

dvoch testerov, sme pochopili, že sa-
motný pohľad na túto šifru zabíja.
Pretože nám na vás vcelku záleži,

rozhodli sme sa, že úlohu nezverejníme.
Ale aspoň vám porozprávame aspoň to,
ako sa mala riešiť. Pozor! Pripravte si
rozkrojený citrón. Ak by ste počas čí-

tania získali pocit, že umierate, okam-
žite prestaňte čítať a zahryznite sa do
citrónu, to by vás mohlo prebrať.

Celý popis sa dočítate, keď pošep-
káte kúzelnému deduškovi tajné heslo
„ahoj ahoj dedoÿ, teda a401a401ded0.
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Vyberáme z ohlasov
Pre pobavenie prinášame pár z komen-
tárov, ktoré ste zatiaľ k úlohám popí-
sali. (Všetky si ich budete môcť prečí-
tať a reagovať na ne na webe, akonáhle
sa prestanú dať odovzdávať riešenia.)

• Po několika nesprávných po-
kusech pomohl zdravý ženský
rozum.

• Jak jsem ji vyresil? Haluzi prece.

• Jak jsme to řešili? No, střídavá
péče, rozdělili jsme si služby v
práci.

• Clovek by neveril jak moc ho do-
kaze zblbnout tento text :)

• Tahle uloha mela vyhodu, ze se
da resit pri vozeni kocarku po
parku :o)

• Až na jednu chybu při integro-
vání to šlo.

• U této úlohy nás nejvíc potěšilo,
že jsme ji vyřešili dříve než Pra-
hory. :)

• A pak musel nejvice superioritni
jedinec z tymu zjistit co s tim. . .
a tak jsem zjistil ze ’nie’ je zapor.

• Priznejte se, kdo jste posilali
maily do Hlubny? Ja jsem tam
byl osobne, dokonce jsem vytahl
sefa z kanclu, aby se na me pri-
sel podivat. Byl jsem uz udajne
ctvrty.

• Zabil som tým veľa času, lebo
som neveril, že to bude až také
jednoduché.

• Uz som zacal pisat staznost. . .
dokaz, ze to nema riesenie, a
tesne pri konci som zistil, ze
to riesenie ma. . . ake prekvape-
nie. . .

• Chudak rozplacla zaba.

• Hehe, no celkom sranda. Na-
miesto kodenia programu som to
mal robit odzaciatku rucne, ne-
musel by som zahadzovat taky
dlhy zdrojak co navyse nefun-
guje.

• Pouzila som po troch pokusoch
rozum.

P.S.: V tomto článku naozaj žiadna
šifra nie je.

– tmf –

Malý bastard zomrel, čo fčul?

Dúfam, že nikoho ani len nena-
padlo, že je reč o ctihodnom pánovi
Abrahámovi! Témou článku budú
malí bastardi, medzi pospolitým ľu-
dom zvaní tamagoči. Vyliahne sa to
z vajíčka, potom sa o neho treba
starať, prejde dvadsať hodín, a tá
mrcha nevďačná otrčí kopytá. Čo s
tým?
Keďže úspešnosť chovu tamagoči
je momentálne pod 50%, dostanete
druhú šancu. Ak vaše tamagoči zo-
mrelo, môžete dostať ešte jedno.

Ale nebude to zadarmo. Aby ste
precítili, aké je to, keď také va-
jíčko príde nazmar, rozbite si jedno
o hlavu. A pošlite fotodokumen-
táciu na tamagoci@haluz.org. Na
fotografii musí vajíčkom postihnutá
osoba držať v rukách veľkú ceduľu
s čitateľným menom tímu. Zvyšok
tímu môže byť na fotografii tiež,
odporúčame škodoradostný úsmev.
Po prijatí dokladu vám bude umož-
nené aktivovať nové tamagoči. Ak-
cia platí len do vyčerpania zásob!

Ďakujeme!

Chceli by sme poďakovať organizá-
torom brnenskej hry Tmou za to, že
nám vyšli v ústrety a presunuli ter-
mín kvalifikácie. Všetci tak budeme
mať možnosť uctiť si pamiatku zo-

snulého pána Abraháma tak, ako si
to prial. Preto dlhšie neváhajte, čo
najskôr sa registrujte na veľkolepé
finále honby za dedičstvom!

Starenkine narodeniny

(Redaktor mi práve zavolal, že
mám 10 minút na napísanie článku.
Vraj treba zaplniť voľné miesto. Zá-
zraky na počkanie, nech sa páči.)

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi
horami, za siedmimi dolinami, bý-
vala jedna starenka. Tá starenka
bola už veľmi stará, takže jej rad-
šej mestsný úrad priamo do domu
zaviedol MHD. Chodila k nej elek-
trička s číslom sedemnásť. Starenka
mala veľkú hodinu. Raz, keď mala
svoje deväťdesiate narodenyny, po-
zvala ju celú na oslavu jej jubi-
lea. Mali k nej prísť na siedmu
hodinu večer. No a čo čert nech-

cel, všetci si naplánovali príchod
tresne tou istou električkou. Táto
električka mala iba devätnásť miest
na sedenie, ale oslavujúcich bolo
dvadsaťjedna. Všetky deti sa celú
cestu škriepili, kto bude sedieť a
kto stáť. Vystúpili na trinástej za-
stávka, prešli od zastávky nejakých
tých deväť metrov, zazvonili, a. . .
starenka im strašne znadala, že
meškajú. Najskôr sa im vyhrážala,
že im to všetko spočíta, ale keďže
to bola v srdci dobrá starenka-
matfyzáčka, nakoniec im to jen vy-
násobila, a tak všetko dobre do-
padlo.

– yul –
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