27. ročník – 1. kolo
1. ZÁHADNÝ NÁPIS

8. PŘÍDAVKA

Břečky čtyři kapři a dvě štiky v brodu
nemají moc v lásce, radši čistou vodu.
Plesnivec tu značí čárky v doprovodu,
kajakář rum nechce, objedná si sodu.
V Tróji potom válí, rychle sjíždí náhon,
ze druhého místa velkou radost má on.

Pro dům data dlouho hledám,
odradit se přesto nedám.
V Pendolinu jsem je koupil,
ale muž z něj nevystoupil.

2. PRONIKAČKA

V trávě město hledá kládu,
také v mísách zbytky sladu.
Tam lidoop nezkušené
otce láká dennodenně.
3. KLÍČOVKA (8 6)

Skot Araba klidní, potají mu radí,
má spor s Finem o kýč, který má Ir v kádi.
Zlobil se, neb Brita softball nudí, zdá se,
Rumun pak aloe Kazachu vzal zase.
Všichni se tu sešli, večer hádky řeší,
Čecha, Rusa, Dána krmě velmi těší.

9. RÁČEK

Kavkazan příběh o Mauglím slyšel,
ve snu pak o část košile přišel.
V něm ho vlk žene nahého lesy,
po ránu chlípník kohouta děsí.
10. PÁDOVKA

V Makru před katrem ochranka krámek střeží,
ona i ty krást můžete šperky stěží.
Nechat zrak na nich panička fešná může,
proto v soukromí sužuje svého muže.
11. RÁČEK (3 5 10 4)

Baví se diváci – chrtí závody
na Maledivách se běží u vody.

4. VOKÁLOVKA
Kupí cháska zjitra masti
v jedné známé pražské části.
Zde však Šípa ani Valu
nezajímá dáma z bálu.

12. VÝPUSTKA

5. CITOSLOVKA
Stará zbraň selhala, nevyšla rána,
střela se zasekla snad.
Incident zběhlého Seveřana
leckomu nedává spát.

13. ZÁHADNÝ NÁPIS

6. ZÁMĚNKA

Bašti rizoto skopové,
mívej všechno včas hotové.
Jak krajanka dʼArtagnana
byla přesná tramvaj dávná.
7. VÝPUSTKA
Láčkovci se v moři hojně množí,
drama o tom pojednává.
Drobné zvěře příbytek je v hloží,
před lovci ji chrání tráva.

V sadě roste zelina,
zakrývá ji tkanina
bavlněná. Od radosti
hololebec zpil se dosti.
Paraple to sotva spasí,
plodina moc nenese.
Okolím se šíří asi
hrůza z doby recese.
14. HLÁSKOVKA (9 – 4 6 1 5 7 2 5 4 9)

Než si ho smrt vzala do lovišť věčných,
kde navždy spí už svůj sen nekonečný,
cizinec obnažil u města v domku
několik hudebnic a jednu Romku.
15. VÝMĚNKA

Návnadu nespolkl ani tloušť…
Cizinec u Ebra mačká spoušť,
před kňourem do louže sebou flák´zmazal se kompletně divočák.

