
  

                                                  20. ročník – 3. kolo 
 
1.  VÝMĚNKA     
Moje cho ť je v kině, 
netuším, kde je látka p řítele . 
Provazolezkyn ě 
zbožňuje cirkus , ač je při těle. 
 
2.   PŘESUNKA 
Po taji muž  s klíči pátrá, 
nestv ůra mu sekunduje.  
Zatají lump látku žen ě, 
protože s ní spekuluje. 
 
 3.   ZÁMĚNKA 
Pražská čtvr ť se diví, že  
s laktonem hrá č pracuje. 
Přitom ale neví, že  
Rybová taj miluje . 
 
 4.   ZÁHADNÝ NÁPIS 
Jezdec  jezdil uváženě, 
branká ř měl své zbraně. 
Byliny rve žena žen ě –  
rozedře si dlaně. 
 
 5.   ZÁMĚNKA 
Škoda lásky , jež tě plakat nutí. 
Ulice  je plná hříchu… 
Ten tvůj hloupý lístek k vyzvednutí 
zboží nutí děvče k smíchu. 
 
6.  SLOUČENKA 
Pěvec  dopěl, stíhač letí, 
pod ním město , tvrdé dřevo , sýc. 
Mládě šelmy vyšlo v ke ře 
zámku chytat myši . A co víc? 
 
7. OBMĚNKA  
Dědina je seznámena  
s částí proudu sn ěhu . 
Hádanka  je, kde se vzal, když  
malý je sklon břehu. 
 
8. PŘESUNKA SLABIKOVÁ  
Typický je úkaz moderní doby: 
velké zvíře polské živí se boby . 

 
 
9.  ODSUVKA 
Město  se zlobí, cizinec  laje, 
že byla zničena květin sí ň. 
Dareba lidem na city hraje, 
on měl být s ťat, pro nic víc, nic míň. 
 
10.  VSUVKA 
Kvítek báje  oslavují, 
pláče  dívka zlomyslná . 
Tahy p řilby gumovala 
výtvarnice lásky plná. 
 
11. SLOUČENKA 
S hádankou hlodavec  neví si rady, 
nemoc ho trápí, i plevelné byliny . 
Rozepře protivných ženských je tady, 
o ní my slyšíme od druha  z doliny. 
 
12. ZÁMĚNKA 
Básník , herec , jeden z nás , 
auto , lístek , autor  zas… 
Čmelák nivu ošet ří, 
byť je špatné povětří. 
 
13.  OBNAŽKA 
Kde je symbol tvojí krásy? 
Nepřipouštíš si, že stárneš, ale 
místo, kde jsi míval vlasy, 
beze slova pulíruješ  stále. 
 
14.  ZÁMĚNKA 
Pro stát obal  zajímavý není, 
avšak tlustá zp ěvačka ho cení. 
Krátká lou čka pro drak dobrá byla , 
pilotka ji také pochválila.  
 
15.  HÁČKOVKA 
Ohništ ě jsou zavalena chrásty , 
kouř se zvolna krajem šíří po vánku; 
jakmile však ucítíte plasty, 
okamžit ě upadáte do spánku. 

 
 
 


