24. ročník – 4. kolo
1. VSUVKA

Pozemek zakoupil hráč, také plody,
požár vše zničil, teď počítá škody.
Úroky nulové, všechno je dražší,
zmatení klienti banky se plaší.
2. ZÁMĚNKA
Cizinec droždí přebírá pro tchyni,
musí jí dneska pomáhat v kuchyni.
Namísto piva čeká ho mouka,
na náves oknem smutně se kouká.
3. VÝLUČKA
Květiny trhá cestou k Táboru
šiřitel nepůvodních názorů.
Předložit problém spěchá výboru:
Dětičky svědí kůže po chloru.
4. PÁDOVKA (8. místo v AS)
Guma jako obal chrání
před toxinem mistra paní.
Jistý náznak podezření
něžnosti a zdoby mění.
Říká se, že hodně strádá
hudebník, jenž koncert zvládá.
5. VÝLUČKA (3. místo v AS)
Hopsal pták tu na dvoře,
Havajcovo ptáče strádá.
U nádoby nápoj vře –
Gollová jej měla ráda.
6. HÁČKOVKA (16. místo v AS)
Stará zbraň s částmi sak něčí,
bez šatu batole ječí...
Když prvňák námahou rudne,
myšlenky v hlavě má zrůdné.
7. CHYBOVKA (14. místo v AS)
Záludný tok čeká ženu
s berlou nečekaně.
Ráno jižan rybu pro nás
konzervuje slaně.
8. VÝMĚNKA (2. místo v AS)
Pojišťovna tvář má svěží,
želé heslo propaguje,
ptáci mohou vzlétnout stěží,
krásná dívka provokuje.
Z filmů fešák na herečku
připravil u bia léčku.

9. PRVKOVKA (20. místo v AS)
Deklík u nástroje leží,
cizí zvíře kolem běží.
Komik získal plavidlo dnes,
na moře ho vítr odnes'.
10. VÝLUČKA (16. místo v AS)
Neovlivní barva těla
postavení nuly zcela.
Děsí ho žvást, jak kdys grófa
vzduchoplavce katastrofa.
11. VÝMĚNKA (11. místo v AS)
Stromy chrání prý moc lidí,
kůň tam moku haldy vidí.
Pentateuch sílu ztrácí,
komise má těžkou práci.
Rozhodla se pro pár tajů,
já jsem autor, štěstím taju.
12. VSUVKA (14. místo v AS)
Strýčka Nimry známé tance
byly něco pro Tatrance –
lázeň horká klidu přidá.
Ostrovid si revír hlídá,
jeho synek byl rychlejší
než hlodavec slavný zdejší.
13. VÝLUČKA (1. místo v AS)
Poznal Polsko v čase slunném
s trofejemi herec s člunem.
Prý tam dívky roucho z klubu
jen ohrada kolem srubů
halí, proto Němka blázní,
vracejíc se z místních lázní.
14. CHYBOVKA (8. místo v AS)
Nám všem právě tetka děla:
"Je malý tok náš docela."
15. POLOVSUVKA (zkumavka)
(8, 5, 6, 5 - 4 7 6 5 2)
Plavidlo v Cardiffu sklízí slávu,
kořalka divákům motá hlavu.
Způsobí točení v rychlém tanci
vzrušivou událost. „Nemáš šanci,
příteli, udržet tělo vstoje!“
plísní Brita skromné dítě moje.

