Řešení:
V textu je spousta gramatických chyb. Sledujeme-li písmena vždy následující po gramatické
chybě, můžeme si přečíst, co bylo zakódováno.
Cesty osudu jsou nevyspytatelné
Přestože již po dva roky byli hráči zlínským osudem hnáni jak městem, tak přez řeky,
hory a doly, do poklidného života naseho ještě nevytvořeného týmu zasáhl osud až
v následujícím roce.
Od těch dob, v nocích temějších než je obvyklé, za deště i zimy, únavou nezdolán,
brázdí náš tým nočním Zlínem i jeho okolím. Pokoušíme se lámat šifry tak těžké, že by z nich
mnohý sešedivěl, a i když často na jednom stanovišti strávýme i tři hodiny, neodradí nás to.
Žádný učený z nebe nespadl. A to by v tom byl čert, aby z našeho snažení aspoň některý rok
něco nevsešlo!
I pokud nám předešlí úkol zabral spoustu času, otupil spoustu mozkových buněk a
snědl velký kus svačiny, jdeme dál. I pokud se před námi objeví visoký kopec, jdeme dál. I
kdyby nám hrozilo, že se jeden z nás únavou sesipe, jdeme dál.
Jdeme dál a předstíráme, že líp nám ještě v živoťě nebylo. Jako bychom ani neslišeli o
tom, že na nás může padnout splýn. Jako bychom všichni nevěděly o tom, že v promočených
botách to čvachtá, jako bychom v pět hodin ráno nebyly u vody, kde bývá opravdu zima.
Neodradil nás ani víhružně kroužící netopír. Naučili jsme se viužívat našich silných stránek a
vihlížet vždy s nadějí kupředu. Naše neohrožená srdce řvala: „Vpred!“. A cestou jsme si ještě
pýskali a v dálce již viděli náš cýl.
„Aš o tom jednou budeme vyprávět našim dětem,“ snily jsme vždycky všichni cestou,
„rekneme jim, jak těžké překážki už jsme dokázali překonat, jak těžké ůlohy vyřešit a v jak
drsných podmínkách jsme přezili.“ A zvládli jsme to. Vždycky jsme došli, považte, až na štvrté
stanoviště! Hru si parádně užily a ještě se těšíme na příští ročník.
Váš neohrožený tým šnek

Po přečtení nám tedy vyšlo: PŘEJEME ÚSPĚŠNOU HRU, HESLO JE ULITA.

pozn. Nejčastější chyby:
y/i – vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, vzory ohebných slov
tvarosloví - s/z, mě/mně,
kvalita souhlásek = háčky nad písmeny a samohlásek = čárky a kroužky nad písmeny
asimilace znělosti na konci slov až - aš

