
  

                                                  20. ročník – 1. kolo 
 

 
1.  ZÁMĚNKA     
Hořlavina všechno ničí, 
proto u vod ptáci  křičí, 
my si na loď prášek  dáme. 
Naloďte se, vyplouváme . 
 
2.   SLOUČENKA 
S poutním místem režisér  je spjatý, 
jeho duch  ho domů provází, 
jako zlato  Žinkovy  jsou sídlo, 
z jehož blízkosti on pochází. 
 
 3.   ZÁMĚNKA 
Nevnímá dáma fistule  větší… 
Vytřou se ryby , Vydra  jim svědčí, 
alespoň tady život se obnoví. 
Tento rok nikdo nep řišel v žalovy . 
 
 4.   PŘÍSUVKA 
Pako  bere vření v stepi  
jako úskok . Zjistím krátce: 
je to jasně našim právem 
zakázaná propagace . 
 
 5.   ČÁRKOVKA 
S vláknem p řístroj poblíž kapek  
na stole je. Jednou zrána 
objevil se rubor žen ě 
na levi čce. Krindapána.              
 
6.  ZÁHADNÝ NÁPIS 
Nepomůže prášek  ani. 
Kolektivu známo je, že 
gurmán jsem a za snídani 
oželím i ztrátu věže. 
 
7. POLOVSUVKA  
Další čárka  v zápisníku:                   
vyděsil mne polyp . V mžiku 
zmizel taky moučník  v bříšku… 
Rychle, pejsku, do pelíšku!  
 
8. ZÁMĚNKA  
Chaos prostor pro rozchody 
ničí, říká velitel. 
Zdalipak už je vám známo 
to, co hlásal Spasitel ? 

 
9.  PŘÍSUVKA  
Váha zrn  mě tíží zrána, 
štve mě šelma Evropana . 
Divný pocit mám teď v břiše -  
letoun stoupá  výš a výše. 
 
10.  PŘESUNKA 
Smolík poblíž slepc ů sedí, 
kolem sebe hloupě hledí. 
Přestaňme se škádlit, dámy ! 
Vždyť tu přece nejsme samy. 
 
11.  DOTAZKA 
Zvětšuje se dravec stále , 
rodné hnízdo je mu malé. 
Mrazem dív čí náhražka 
praská , s ní i podrážka. 
 
12. VSUVKA SLOVNÍ 
Básník  napsal: „Lidé z m ěsta  
na Loučné jsou zlatí…“ 
Nečistě hrá hokejista , 
za to trestem platí. 
 
13.  OBMĚNKA 
Voní tu květ skladatele ,  
který právě maso mele. 
Dolinou se p říval řítí – 
rychle prchni, než tě chytí. 
 
14.  ZÁMĚNKA 
Rostliny  jsou známé málo, 
vynálezce si je pletl. 
On se v autech šedých vyzná, 
hodně knížek o nich četl. 
 
15.  OBMĚNKA 
„Bylina  lidem sílu dává,                            
odvar je lepší nežli káva.“ 
Šedivý ov čák, který trochu 
sykav ě mluví , dí to hochům. 
 
 
 
 

 


