
 

 

17. ročník 
 

2. sada 
 

201. Barevné symboly 

 

202. Krátké ukázky pro nehudebníky 
Primární zdroj pro luštění: 
https://youtu.be/2vRhtG_8Pug 
Záložní zdroj (identický, použijte v případě selhání primárního zdroje): 
https://ske.fi.muni.cz/sendvic/uloha202_Kratke_ukazky_pro_nehudebniky.mp3 

https://youtu.be/2vRhtG_8Pug
https://ske.fi.muni.cz/sendvic/uloha202_Kratke_ukazky_pro_nehudebniky.mp3


203. Tabulka 
 

11 12 13 -11 15 -1 -1 0 19 -101 111 -96 113 114 115 

21 -7 23 -11 25 -17 -13 -27 29 -198 211 -197 213 -207 -200 

31 32 33 -15 35 -31 -23 -34 39 -288 311 -303 313 314 315 

41 -39 -38 -22 45 -37 -44 -34 49 -405 411 -386 -394 -409 415 

51 -38 -49 -32 55 56 57 -49 59 510 511 -509 513 514 515 
 
Kód zapisujte s písmenem A. 

204. Óda 
Ó 
Hrdá 
Kde 
Je 
Má 
Má 
Povstaňte 
Krásná 
Jsme 
? 
Známe 
Litvo 
Bože 
Kde 
Bože 
Naši 
Jednota 
Jsem 
Ještě 
Hrdinové 
Země 
Probuď 
Poznávám 
Nad 
Nechť 
Sláva 
Ty  



205. Aktuální zprávy 
Inspekce 
Podle nejnovějšího hodnocení kvality vín Dtestu se na předních místech umístili produkty pana             
X5, a to i přesto, že někteří konkurenti tvrdí, že používá nestandardní postupy přípravy a jeho                
produkty obsahují naprosté minimum ovocné složky. Nicméně většina konkurence není          
nervózní, neb jeho produkce je minimální a omezuje se na speciální události. 
 
Technická inovace 
Slečna X2 použila pro detekci těhotenství inovativní postupy. Zatím to však nevypadá, že by              
novinka skýtala potenciál k založení startupu, protože technologie je pravděpodobně příliš           
personalizovaná. 
 
Vražda 
Policie vyšetřuje vraždu pana X4. Hlavní podezřelý je rodinný příslušník, motiv vraždy zatím             
přesahuje chápání policie. 
 
Blízký východ 
V královských zahradách došlo ke krádeži. Hlavní podezřelá je paní X3. Následkem této             
události byl přístup veřejnosti do zahrad zakázán a zahradu střeží ozbrojená stráž. Přestože šlo              
o drobnou krádež, většina komentátorů přikládá události značný symbolický význam. 
 
Na hraně tragédie 
Podle očitých svědků došlo o víkendu na hoře téměř k tragédii. Stařík X7 málem způsobil smrt                
svého rodinného příslušníka. Přesný vztah obou dotčených redakce ověřuje, neb výpovědi           
svědků zní poměrně nevěrohodně. 
 
Klimatické změny 
Důsledkem vytrvalého deště v posledních dnech výrazně stoupá hladina řek a může docházet k              
povodním. Pan X2 tvrdí, že má z důvěryhodného zdroje informaci, že jde o klimatickou změnu               
způsobenou lidským chováním, byť, poněkud nečekaně, tvrdí, že jde o jiný aspekt než emise              
skleníkových plynů. 
 
Finanční kontrola 
Finanční úřad začíná používat inovativní metody kontroly. Například do jednoho rybářského           
spolku se infiltroval pan X5. Když ho naše redakce kontaktovala, předstíral bohulibé zájmy a              
tvrdil, že již dal z finančního úřadu výpověď. Nám je to ale jasné! 
 
Uprchlík 
Na březích Středozemního moře byl nalezen uprchlík X3. Aktivisté (se zřejmými bio-sklony) se             
pokouší událost vysvětlit pochybnou, těžko uvěřitelnou báchorkou o romantické spolupráci mezi           
člověkem a zvířetem. 


