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1. Pravnuk u rasa panádu ničí, nález u Ňasy okope herka – první korespondenční Lázeňský pohárek
2. Hříchy, skalák, učivo, valů ctitel, Skype, efor – přichystala Kučavová luštitelský přebor
3. Pop, úl, arnika, pel, Aleš, kap, Ob, Ávila - populární kapela Leška pobavila
4. Předka práva, nauka, válka, kaplani – překapávaná káva láká paní
5. Pádélko, dráp, elita, pávů stovka – podél kapradí létává pustovka
6. Pes, kakost, koliba, lipani – Petra Kostku líbala paní
7. Vedle pávů lkaly housle čiperky – Pavel Kalhous líčí perka
8. Půle, kapa – při kříku lékaři paří
9. Pár chat, Elektra, dvé žil, hra, Lipno, lijci (litci), sto vší – pachatelé krádeží lhali policistovi
10. Poník, terasa, haptáky – paní, která lapá ptáky
11. Rodák, skla, nop, té – prodá kiosk lacino porter
12. Pára, čela, Mel, Ezop u sil – pár kaček lamželezo pustil
13. Dakar, tál, Pepa, dni – padá karta lepé parádnici
14. Epik, povyk, lůj, sklad, Visla, kvap, Češka – pikový kluk Ladislav Peška
15. Potlesk, té, aktér nevolá Karly, tenory, alpa Otylky, laty – Polská krev lákala Polky
16. Poděs, sígra lauf, rabiáci – potěší král Lávra pijáky
17. Perko, Tal, dokap, Ivo – Petr Kotvald loká pivko
18. Pařič, skákače dril, šleh, kápo, pelech – pařížská katedrála lehla popelem
19. Ikar, mač, epos, šíl – psi Karla Lamače postrašili
20. Klep, Ráž nejel, učí Jan Opavu, fáro Oty – pěl krásně Luciano Pavarotti
21. Plátna cti, let býka, píst, anoli, tetra, tapír, osla kvil – Patnáctiletý kapitán literáta proslavil
22. Pléd medáka, frňák, úleva, kapr, omyly – předseda Kabrňáků lekává promyky
23. Plast, Norka, mim lál, hmota, kapři v jezu – plátno Kamila Lhotáka přivezu
24. Pobídka oře, bia, nyl též Lipa, tla, opak sladkosti, pás kostí – pod kořeny leží poklad
25. U pinií a u domků ráno v areálu dupe Róza – pandemii koronaviru lidé porazí

23: https://www.artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/top-10-lhotak

A kdo si nevšimne, že každé jádro je čtyřslovné a počáteční písmena slov jádra tvoří vždy PKLP
(První Korespondenční Lázeňský Pohárek), bude to holt mít těžší :-)

