
 

201. Seva 

 

202. Před rokem 
Asi před rokem jsem zahlédl titulek, že Čína šílí z nějakého nového viru. Ve městě, kde to 
propuklo, prý za dva dny postaví novou nemocnici. Aby to nebylo málo, zavřou i celou 
provincii, počtem obyvatel srovnatelnou s Itálií, kde už se také objevily první případy. Hned 
jsem si tu zprávu uložil do svého pracovního podadresáře a přemýšlel, jak se jako správný 
žurnalista zachovám. Do Číny to mám daleko, do Itálie kousek, tak jsem si koupil lístky na 
první přímý vlak ze sousední Ostravy do Milána, a vyrazil reportovat přímo z místa nákazy. 
Při první reportáži pro televizi Mall jsem začal kašlat, proto jsem raději hned zase odjel 
domů. Doma ve Frýdku to nebylo lepší, obvoďák mi doporučil jít na testy. Ve formuláři jsem 
vyplnil jen povinná políčka: jméno, příjmení a rodné číslo. Po chvilce váhání jsem přimaloval 
i jedno políčko navíc, „Titul“, a vyplnil je, ať všichni ví, že jsem diplomovaným specialistou. 
Na lísteček jsem si opsal ulici a obě čísla domu odběrového místa v Ostravě a vyrazil. Jak 
jinak než svým čtvrt stoletím starým vozem, jehož obstarožní SPZ znají všechny odtahové 
služby široko daleko. Odběr byl hodně nepříjemný, výsledky jsem si nechal poslat do své 
emailové schránky na GMailu. Druhý den mi vyskočila notifikace o nové zprávě z krajské 
hygienické stanice, v níž mě zaujalo nepersonalizované oslovení, z něhož sice plynulo, že si 
mě váží, ale nejsou si jisti mým pohlavím. Normálně bych se ohradil, ale pro tentokrát jsem 
to velkoryse přešel a otevřel soubor v příloze ve formátu PDF. Negativní výsledek testu mě 
potěšil natolik, že jsem si vzal týden volno a vyrazil do Bormia na lyže. 

  

 

18. ročník 
 

2. sada 
 



203. Sluneční 
 

 

204. Postupně se odkrývající 
Na níže uvedeném odkazu se bude postupně odkrývat seznam slov. Každou minutu přibude 
jedno slovo. Kódem je první slovo, které by se na seznamu objevilo po 17:00 a které má 
délku alespoň 4. Kód není smysluplným slovem. 
 
https://www.fi.muni.cz/~xpelanek/sendvic18/g23slgoi2bvn/  
 
Jen v případě nečekaných technických problémů bude zadání manuálně zveřejňováno zde: 
https://docs.google.com/document/d/1pymNrHc7qKsbmd7eabpLmkZznRbi-Ar52EV-DUCULi
I/edit?usp=sharing 
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205. Rovnice 

 
 

K či či či po 

O hu ze 

D krás můj šu ze 

J mí ze 

E mí můj ze 

N čes či po 

Z čes či 

H čes po po 

L čes či či po po 

E mí můj můj 

D krás mí mí 

A po ze 

T po 

E čes krás 

J krás šu ze ze 

E krás mí můj ze 
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