16. ročník

1. sada
101. Morseovka je …
Morseovka je velice zajímavou hrou frází.
Nápovědu zajistí záplava slov.
Zapíšeš tečky s čárkami jako táborníci.
Dál zjistíš kódované heslo.

102. Rekonstrukce

103. Definice
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

třetí kreslícími kartony
druhá tričkem s límečkem a zapínáním u krku
druhá výběžek pevniny
druhá s 50% pokrytím mraky (přídavné jméno, 7. pád)
první geograficky určené místo
první konající se v den uprostřed týdne
druhá úseček spojujících střed elipsy s vrcholem
první tři měsíce
první zástupcům vývojově nižšího podřádu primátů
druhá krajiny semiaridního podnebí, často obklopující ještě sušší a neúrodnější oblasti
(bez háčku nad posledním písmenem)
druhá období snížené viditelnosti, taktéž dokumentární cyklus ČT
první nízkou, slušnou, častěji pánskou obuví

104. Youtuber
https://youtu.be/TEnqSgLDhmA

105. 18+

106. Výlet do hor
Loni v létě jsme se vydali na několikadenní túru do hor. Bylo to úchvatné, strhující, jen jsme si
prošli snad všemi nemocemi, co nás mohly potkat. Hned druhý den jsme ochutnali místní
speciality a Petrovi se udělalo tak špatně od žaludku, že celý zezelenal. My ostatní jsme taky
cítili lehkou nevolnost, ale nakonec jsme to bez větších následků zvládli. Po devíti dnech jsme si
dali odpočinkový den, plný relaxace a všelijakých požitků. Hned další den se však dostavily
následky. Netušíme, co přesně Julián během volného dne dělal, ale odpoledne mu naskákaly
červené pupínky – no, byl celý kropenatý. A druhý Petr samozřejmě nemohl zůstat pozadu.
Nevíme, zda taky něco špatného nesnědl, každopádně byl najednou bílý jako stěna. A když už
jsme si mysleli, že nás nic horšího nemůže potkat, přišel další den a Gert dorazil se žloutenkou.
Musím teda kluky obdivovat, že to ještě další víc než týden vydrželi, protože to bylo často
skutečně jen o vůli. Poslední den už byla docela pohoda. Kluci sice vypadali pořád strašně, ale
cítili se dobře, tak jsme si na závěr dali i šampaňské.
Sepsal
Dan ......
(nejaktivnější bojovník)

107. Labyrint
Vodorovně:
○ období dvou měsíců (spíše nepoužívané)
○ vodní nádrž (zkr.) / malá velikost triček / tvar oblíbené rampy / předložka 3. pádu / místo
s mnoha prodejnami (zkr.)
○ nejčastější spojka / měna hodně velkého státu na východě / velká sportovní událost
(zkr.)
○ velká velikost triček / ryčivé písmeno / písmeno na značce u místa, kde stojí auta /
pochoutka pro myši / spojka / název řeckého písmene
○ anglické zájmeno on / nejfrekventovanější česká samohláska / Žlutý Král (angl., zkr.) /
citoslovce rozzlobeného psa
○ první písmeno abecedy / písmenko
kluka v kanastových kartách / hrdina
/ název kvízu brněnské televize
○ písmenko na střeše vozidla, které
ovládá budoucí řidič / místo pro
stavbu a opravy lodí / nejmenší
trojciferné číslo
Svisle:
○ název plánu, který nahradí plán A,
pokud nevyjde / severská
mytologická říše pro mrtvé (mn. č.,
2. p.)
○ anglicky „v“ / poslední písmeno
doktorských titulů / odchýlení
předních kol od podélné osy vozu
○ střední velikost triček / citoslovce
nadšení i bulvární časopis /
předložka 6. pádu
○ organizace, z níž se snaží vystoupit
Velká Británie (zkr.) / skupina
vitamínů v kvasnicích / mléčné
výrobky / nejtvrdší samohláska /
písmeno pro extázi / písmeno krále
v kanastových kartách
○ hadí písmenko / zmáčknutí myši prstem / kus (zkr.)
○ ukazovací zájmeno / oškubat (expr.)
○ prokleté písmeno ráčkujících / kostelní sbor (bez diakritiky) / poslední písmeno abecedy /
chemická značka oblíbeného prvku plic

