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BRNO, CO NENÍ, JE TADY
Právě držíte v ruce herní brožuru k třetímu kolu hry, která je.
Nejsme jasnovidci, ale vaši první otázku si troufneme odhadnout. Pokud se ptáte,
co je to „Brno, co není“, ptáte se dobře. Brno, co není, jsou všechny ty projekty na nové
silnice, nábřeží, bazény a stadiony, které jednoho dne budou zpříjemňovat život nám
všem. Některé jsou zatím jen v něčí hlavě, jiné se už připravují a pár z nich dokonce brzy
spatří světlo světa. Většina z nás však nemá o těchto důležitých projektech ani páru –
dokud se nepřestřihne páska, pro Brňáky jako by vlastně ani nebyly.
Ale ony jsou! A pokud je chcete poznat, koukněte se na web kopemezabrno.cz
nebo se s námi vydejte do hry „Brno, co není“. Slibujeme, že pár vybraných projektů
poznáte doslova na vlastní kůži.
Jak funguje hra Brno, co není?
Hra je složena ze čtyř kol, ve kterých na vás čekají připravené trasy se šiframi
a logickými úlohami. Přehled všech čtyř kol najdete na stránkách hra.brnoconeni.cz,
kde je postupně odkrýváme. Když v nich budete dobří a celkově se umístíte mezi 100
nejlepšími týmy, pozveme vás do speciálního finálového kola. V tom můžete soutěžit
s ostatními týmy o možnost zažít věci, které jinde opravdu nenajdete.
Hra je určena pro týmy 2 – 5 hráčů, kteří se musí nejdříve na webových stránkách
hry zaregistrovat. Obtížností míříme na dospělé, ale děti starší 10 let se jistě zvládnou
zapojit také (minimálně do dílčích částí úkolů).
O čem je třetí kolo?
Ať už jste herní matadoři, kteří za sebou mají Plotní i Janáčkovo kulturní centrum,
nebo hrami nedotčení zelenáči, teď dávejte pozor! V této šifře dostanete jedinečnou
možnost rozlousknout trojjedinost Lužáneckého bazénu. Dávní zednáři, tedy ehm…
architekti, totiž nechtěli mít za Lužánkami bazén jen jeden, ani dva, ale rovnou tři!
A my to chceme taky!

JAK HRÁT?
Základem všeho je mít zaregistrovaný tým.
To můžete lehce udělat na adrese

hra.brnoconeni.cz

Dále ke hře budete potřebovat nabitý chytrý telefon s připojením na internet,
tuto brožuru a tužku. Může se hodit i nějaká ta voda na pití.
A jak začít? Podívejte se, kde dané kolo hry začíná – tuto informaci najdete na
hra.brnoconeni.cz v detailu daného kola. Dorazte na místo (bude tam na vás čekat
velký informační stojan) a přes chytrý telefon se přihlaste do hry. Po přihlášení se
vám objeví možnost začít hru a vstoupit do herního systému. Všechny další informace
najdete v něm a také do něj budete zadávat všechna hesla, která během kola získáte.

Stanoviště
Třetí kolo hry obsahuje 4 stanoviště. Stanoviště jsou očíslována od 1 do 4 a je možné
je navštívit pouze postupně. Průchod hrou zobrazuje schéma níže.

A) Odemknutí stanoviště

zadáním přístupového kódu nalezeného na místě

Start

C) Přesun na další stanoviště

1.

2.

Cíl

B) Řešení úkolu na stanovišti

a jeho splnění zadáním hesla získaného z úkolu

Úkoly
Za vyřešení úkolů na stanovištích získáváte body. Počet získaných bodů se liší podle
toho, zda jste úkol vyřešili bez pomoci, vzali si v herním systému nápovědu,
či jste si požádali o řešení.
— Vyřešení úkolu:

+25 bodů

— Vyřešení úkolu s nápovědou:

+15 bodů

— Přeskočení stanoviště zobrazením správného řešení: 0 bodů
Řešením úkolu je vždy jednoslovné smysluplné heslo – v případě, že vám vyjde věta
(např. „Heslem je Brno.“), zadáváte jen slovo „Brno“. Pokud zadáte dvě špatná hesla
po sobě, další můžete zadat až za 2 minuty. Úkoly spolu vzájemně nesouvisí, každý je
potřeba řešit samostatně.
Většinu zadání získáte elektronicky v herním systému, některé úkoly však mohou
vyžadovat i práci s touto brožurkou či dalšími herními materiály. V takovém případě vás
však systém upozorní. Vše ostatní, co potřebujete k vyřešení úkolu, najdete v blízkém
okolí nebo si to nesete s sebou.
Informace o projektech
Na jednotlivých stanovištích vám bude systém odhalovat detaily o projektu Bazén za
Lužánkami. Na každém stanovišti je také umístěn informační panel, který vám nabídne
zajímavosti o nové podobě míst, kterými budete procházet. Tyto informace neobsahují
žádné šifry, ale informace z nich můžete při řešení jednotlivých úkolů využít.
Fair play
Neprozrazujte prosím řešení úkolů. Je těžké si hru užít, pokud dopředu znáte řešení
šifer. Zároveň vás prosíme, abyste se ke všem herním prvkům chovali ohleduplně.
Děkujeme.
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Emanuel
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Začni od

a pokračuj po směru

KONTAKT
Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
e-mail: hra@brnoconeni.cz

hra.brnoconeni.cz

