
 

 

15. ročník 
 

3. sada 
 

301. Pomačkaný papír 
 

 
 
 



302. MIS3 

 

 

303. Netradiční 
Přišla dřív, než jsme ji čekali 

Ponořeni do hloubi úvah 

Nikdo si jí nevšiml 

Pobaveně nás pozorovala 

Tajemná 

Zahalená do hávu sněžných plání 

S vlasy hustými 

Povídá hlasem tlumeným 

Přišla jsem dřív, než jste mě čekali 



304. Modelový případ 

 

305. Klikací 
Interaktivní zadání najdete na následujících adresách (obě obsahují identické zadání, URL 
není součástí šifry): 

● http://isob.instruktori.cz/ued45a6ece5/ 
● https://www.fi.muni.cz/~xpelanek/sendvic15/ued45a6ece5/  

  

http://isob.instruktori.cz/ued45a6ece5/
https://www.fi.muni.cz/~xpelanek/sendvic15/ued45a6ece5/


306. Kód je 
 

 



307. Tajemný svět 
Pán, který má pěknou čepičku (případně kapuci), sousedí s pánem, co nemá kosu, protože 
kdyby měl kosu, nebyl by pánem. 

Ten, co zapaluje ostatní, sousedí s tím, co zapaluje sebe. 

Všichni tři, co mají křídla, sdílí vrchol. 

Páté písmeno hesla je čtvrté písmeno toho, kdo má za sousedy (popořadě) pána s absencí 
odrazu, obyvatelku jehlanovitých staveb, ptáka, pětipísmenného kopytníka a jedince s 
dvěma o v názvu. 

Jeden z vrcholů sdílí trojice, která se často vyskytuje v hororech (většinou však ne 
společně). Pak jsou tam ještě další dva, kteří se do hororu taky celkem hodí. 

Jedinec, jehož počet nohou alternuje mezi čísly 2 a 4, má za sousedy 2 čtyřnožce, 2 
dvounožce a jedince, jehož počet nohou je v generické podobě diskutabilní (většinový názor 
se pravděpodobně kloní k počtu 4). 

Jedinec konvenčně vybavený krumpáčem je naproti jedinci, který je konvenčně vybaven 
lukem. 

Dva z nich končí na dvojici samohlásek. Tato dvojice spolu sousedí. 

Třetí písmeno hesla je (bohužel s chybějící diakritikou) poslední písmeno toho, co je naproti 
žrouta mladých slečen. 

Pán s alergií na chuťově výraznou zeleninu sousedí s trojicí, která není mrtvá, i když by se 
zdálo, že docela mrtví jsou. Zbytek jeho sousedů tvoří pozitivně konotovaní čtyřnožci. 

Hodně malý pán sousedí s hodně velkým pánem. 

První písmeno hesla je poslední písmena souseda ohňochrliče, toho s rohem a toho s šesti 
končetinami. 

Ti tři, co mají jako základ koně, sdílejí vrchol. 

Čtvrté písmeno hesla je poslední písmeno toho, kdo sdílí vrchol s panem fousatým a panem 
lichookým, a přitom neumí létat. 

Velký jedinec s anomálií v obličeji sousedí s dvojicí, která sice nemá v obličeji žádnou tak 
výraznou anomálii, zato celý jejich obličej je značně neestetický. 

Idiomatický obyvatel skříně je naproti archetypu znovuzrození. 

Konvenční protagonistka filmové apokalypsy má za všech pět sousedů humanoidy. Je 
jediná, o kom se to dá říct. 

Druhé písmeno hesla je první písmeno souseda toho, kdo vstává z popela, a té, která je v 
stereotypním zobrazení zabalená do zdravotnické potřeby. Je jedno, kterého souseda 
vezmete, mají stejné první písmeno. 

Ač se to možná nezdá, je jich jen dvanáct. 

  



308. Co bylo před tím? 

 


