
 

 

17. ročník 
 

3. sada 
 

301. Agenti 
Už první zkouška – průchod velmi úzkým otvorem – naznačila velké nároky na budoucí agenty.               
Poradili si pouze agenti 001, 002, 006 a 008. První dva zmínění získali navíc body za ladnost                 
provedení. Zbylí dva se sice několikrát zasekli, ale nakonec zkoušku také zvládli. 
 
Zkoušku rovnováhy zvládli s naprostým přehledem agenti 005, 006, 007 a 008, kteří zaujali              
jednoduchou, ale účinnou polohu s rozporem obou nohou. Agent 004 si poradil trochu             
netradičně v sedě na zemi. Agenti 001 a 002 se také udrželi, i když na první pohled bylo zřejmé,                   
že jejich rovnováha je vratká. Agent 003 jako jediný zkoušku nezvládl – ihned přepadl na bok. 
 
Následovala práce s chemickými zbraněmi. Agenti 001, 002, 003 a 008 se v této oblasti bez                
problémů zorientovali. Agent 002 prokázal navíc zkušenost se zbraněmi nukleárními, kdežto           
agent 008 se naopak zaskvěl v práci s plastickými trhavinami. Zbylí agenti byli sami o sobě v                 
této oblasti zcela nepoužitelní. 
 
Nakonec byli agenti vysazeni na cvičnou misi do Moskvy, kde si opět vedli se střídavými               
úspěchy. Agenti 001 a 002 byli ihned odhaleni jako cizinci a deportováni. Agenti 005 a 008 se                 
udrželi déle pomocí umně instalovaných zrcadel, ale nakonec byli také odhaleni. Agenti 004,             
006 a 007 zapadli do nového prostředí zcela přirozeně. Husarský kousek se ovšem povedl              
agentovi 003, který se dokázal vydávat za někoho úplně jiného. 
 
I přes dílčí neúspěchy se nakonec komise rozhodla, že všichni kandidáti jsou způsobilí pro              
chystanou tajnou operaci. 

302. Vzdálenosti 
Primární zdroj pro luštění: 
https://www.yavanna.cz/sendvic17/vzdalenosti/ 
 
Záložní zdroj (identický, použijte v případě selhání primárního zdroje): 
https://ske.fi.muni.cz/sendvic/uloha302_Vzdalenosti/ 

  

https://www.yavanna.cz/sendvic17/vzdalenosti/
https://ske.fi.muni.cz/sendvic/uloha302_Vzdalenosti/


303. Otázky 
Co se k Zestě přirovnává? 
Vědí všichni trampové 
První vezmi, hurá, sláva 
Ať už to máš hotové 
  

Jak cestovat do Linamy? 
To ví dobře Redl Vlasta 
Na luštění nejste sami 
Druhé přečti, no a basta 
  

Kdo je, achich, Oralý? 
Zpíval to i Tomáš 
Nebyl nikdy ožralý 
První si tu schováš 
  

Jaké mají Honzlovci 
Svoje jméno rodové? 
Třetí vezmi, hned ho čti 
Rychle, než tě poklove 
  

Copak dělá Okybača 
Že má hadry jako tér? 
Vypereš mu jednou za čas 
Ze zvířete první ber 
  

Jak poručit Lahorovi? 
V písničce o masturbaci 
Začíná to na s, kdo ví 
Šesté vezmi v této štaci 
  

Hroznyzvy je líný debil 
Copak asi posbírá? 
Oblíbený nikdy nebyl 
Druhé se tu vybírá 
 
Copak dělá Podkoní? 
Tam kde voní divné býlí 
On však nějak nevoní 
Druhé vezmi v této chvíli 
  

Co dělajú s Měkoněm? 
Na Slovácku dobře ví 
Jenom strachy neoněm 
Správné osmé není „í“ 
  

Co je třeba pro Tekoně? 
Udělat a nejlíp hned 
Raděj rychle pospěš pro ně 
Páté čti, na to vem jed 
  

Kde to nejlíp umí Boryš? 
Známo je, tak utišme se 
Nechápeš to, no tak sorry 
Po předložce druhé čte se 
  

Kdo je jako Hromnatáh? 
Ví to dobře děti 
Naleznou ho v komnatách 
Čtvrté pomůže ti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



304. Obrázky a klíč 



305. Slovesa 



306. Policejní nástěnka 

 

307. Tajné písmo 

 

  



308. Vystřihovánka 
Verze na samostatné stránce (pro lepší tisk): https://www.fi.muni.cz/~xpelanek/sendvic17/vystrihovanka.pdf 

 

https://www.fi.muni.cz/~xpelanek/sendvic17/vystrihovanka.pdf

