
 

 

14. ročník 
 

3. sada 
 

 

301. Sendvič 
Poté, co místo obyčejného sendviče donesl jeden obrovský, dostal pokyn ke konzumaci.            
Tento pokyn interpretoval doslova, což zastavilo jeho nadměrný růst. 
  
Slečna v šedém si objednala tři sendviče s leteckým dodáním. 
  
Po zakousnutí do lahodného sendviče se jejímu veličenstvu vrátily všechny obličejové partie            
do běžných rozměrů. 
  
Pokud do sendviče přidáte všechny svoje oblíbené přísady, může se stát, že kolemjdoucí             
zloduchy pak bude bolet břicho. 
  
Zaradoval se, protože země, kterou uviděl, poskytovala příslib mnoha svačinek se           
sendvičem a medem. 
  
V boji ukousl sendvič, na kterém byl prsten. Byl z toho tak nadšený, až propadl osudu. 
  
Josef zjistil, že konzumace sendviče způsobuje výrazný růst svalové hmoty. 
  
Nejkrásnější slečna si dala na svačinku sendvič a udělalo se jí opravdu špatně. 
  
I přesto, že vyjádřil přání napít se, byly mu nabídnuty speciální koláčky se zapečeným              
sendvičem. 
  
Detektivové si rádi na svačinku dávají tři sendviče do skla. 
  
Sendvič jedině se šípkovou omáčkou! 
  
Vlk sežral výrazně zbarvený sendvič a zle na to doplatil. 
  
Pokud dostanete chuť na sendvič v zimních měsících, poproste agentku M, aby            
zprostředkovala kontakt s distributorem číslo 6. 
  
Její královská výsost se s velkým apetýtem nacpávala sendvičem s tvarohem. 
  

Kód má 7 písmen a obsahuje G.  



302. Slova, tečky, písmena 
 

 
 

303. Recitál 
https://youtu.be/dAs_drqfSWA 
 

304. Sčítání 

H₊L₊E₊A+C₊E₊J₊H+L₊E₊I+J₊O₊A+T₊C₊C+B₊T₊D+I₊E
₊L+N₊I₊C+S₊E₊B+J₊K₊E+T₊F+G₊I₊J+F₊L₊H+M₊M+F₊
T+E₊C₊O₊C+W₊C+S₊A₊F+G₊N₊A₊D+L₊N+A₊V₊C+F: 
 
KSMWIBS  

https://youtu.be/dAs_drqfSWA


305. Kytičky 

 



306. Tři Češi 
 



307. Karty 

 

  



308. Česko-slovenský dialog 
A: Na tom vašom je vidieť, že zaspal dobu. Už len to, ako neekologicky zachádza               
s papierom. Čudujem sa, že mu to ešte stále prechádza. 
 

B: No a co teprve ten váš? Vždyť to je úplně relikt minulosti. 
  

A: No, ale romantickej minulosti! A akého má milého psíka. Tu je romantická minulosť stále               
na mieste. 
 

B: Kdepak, je potřeba jít s dobou. Ten náš alespoň používá moderní technologie. 
 

A: Tomu hovoríš moderné technológie? Veď je to smiešne. A jeho vzostup je už na úplne                
imaginárnych základoch. 
 

B: No alespoň to není tak velký demagog jako ten váš. Vždyť to je čirá magie, co předvádí                  
s tím světlem, to úplně porušuje zákony. 
 

A: Aspoň sa neklania bohvie komu. 
 

B: Hele, víš co, dořešíme to později, ono už TO začíná. 
 
 
 
 

Českým řešitelům se asi tak za tři čtvrtě hodiny může ukázat nápověda. 
  

Slovenským hráčom sa ospravedlňujeme. Za normálnych okolností by sa im nápoveda           
mohla zjaviť trochu skôr ako českým, dnes ale budú musieť pravdepodobne počkať o chvíľu              
dlhšie. 
  

We apologize to teams located outside of the Czech republic and Slovakia, as it is unlikely                
that they will be able to watch the hint. 


