Lázeňský pohárek 2021

Motto: S hádankami dneska zpátky
vrátíte se do pohádky,
pohádková abeceda
pokoj vám teď chvíli nedá.
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ZÁMĚNKA
(J: 9 10 2 3 5)
Na zem slétli jako střela,
dáma je tam uviděla,
odměna jim pěkná kyne,
jablko však koupí jiné.
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VÝPUSTKA
(N: 6, 5, 8, 4, 3, 4, 6 3 6)
Tuláci i člověk bezstarostný mizí,
brk či brko hledá šelma, ne však cizí.
Otěže jsou v rukou farářových krátce,
rybu vodní dílo neštve, skáče hladce...
Zapomenutého čerta nasytila
žena, omáčku mu dobrou uvařila.

Košťál má dům jako zámek,
párkař jenom chudý krámek...
Že hrál v nebi karty s klidem,
s čertem anděl musel k lidem.

6
ZÁMĚNKA
Cestování ptáků úřad hlídá,
hazardní hráč vývar s chutí jídá...
Smrťák změnil Kubu na doktora,
sládka léčil havíř zdola, shora.

2
PÁDOVKA
Nastal tanec v pohádkové říši,
bídák jako s klepety tvor děsí,
z dcery má být otrok, všichni slyší,
s kořistí pak ukryje se kdesi.

7
POŘADOVKA
Havajec kde žije, hledá
v Lexikonu kouzel děda,
město příliš velké není,
Saxana však si ho cení.

Dívka neví, co by na to řekla,
na květiny smutně s Vigem hledí,
čaroděje princezna se lekla,
Hyacint – král – bezradně jen sedí.
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3

ZÁMĚNKA
(J: 4 6 2 7)
Jednou byl král, jindy zase táta,
s plody herec na film známý chvátá,
drobný hmyz tu létá za večera...
Co je víc než zlato, znala dcera.
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VÝPUSTKA
(J: 5 5 8 7 6)
Neustále hvězda žvaní,
když kabátu části hledá.
Je už v letech klisna bílá.
Rýpání – to není věda.
Chce se vdávat Dišperanda,
přes močály k mlýnu běží.
Poleká se loupežníka
vysloužilý dragoun? Stěží!

ZÁHADNÝ NÁPIS
(J: 8 9 3 6)
Kněží ruce nástroje pryč dají,
pod nosem vous vychovatel mne si,
cenný papír všichni rádi mají –
zvelebí hrad chlévy, budou plesy...

9
ČÁRKOVKA
Plamenem znič, literáte,
neobdělávanou půdu.
Hádanka vás trochu mate?
Mít v tom prsty asi budu.

Nápadnice chtěly se jen bavit,
plnit divné úlohy však měly –
Brigitou a Babetou byl David
rozhořčen, když divné písně pěly.

Princezna se o trn píchla,
drahnou dobu v limbu byla.
Vzbudí ji princ? Akce rychlá –
po puse se probudila.
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10
SLOUČENKA
Jako led je srdce krále,
občané i muž dřou stále,
o život hra tady běží,
kopanice stačí stěží.
Je tu ale zpráva nová:
chytrá dcera rybářova
panovníka divné přání
splnila – teď bude paní.
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ODSUVKA
(N: 5, 4, 5, 6, 5)
Přes hory a přes doliny
putoval princ za sestrami,
v cestě stála za pastvinou
tráva, řeka, kouzel klamy...
Když pak trpěl jako zvíře,
myslel na svou Večernici;
porazil princ čaroděje,
pomohli mu pomocníci.

11
VÝMĚNKA
Hálí, Bélí, Zélí jeli
do Čech, velké zvíře měli.
„Nějaký sport s nástrahami
vyber,“ říkal Drnec známý,
„polévka je také v lati.“
Troník tady málo platí...

15

Vydali se bez prodlení
za princeznou, která nejí,
loupežníkův synek se jí
líbil, život jí to změní.
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12
VÝLUČKA
Zvolna jdu s motýlem k síni,
příbuzné látka se špiní.
Chybí vám námět zde celý?
Rozum a Štěstí se přeli,
kdo z nich víc potěší lidi.
Závist zlá všechno však řídí...

VÝMĚNKA
(N: 4 6 3, 5, 4 5)
Pěstovat karfiol kruťas chce stále,
s tenistou obliba Jižana štve ho...
Půvabná princezna nechtěla krále
za muže – krutého, starého, zlého.

ODSUVKA
(J: 5 4 5)
V zámku sháňka po princi je,
není to však avantýra,
princeznu saň vyžaduje,
chce ji sežrat, kýho výra!
Za nádoby pes se skryje,
Kubíček v nich maltu míchá.
Saň má strach z něj, ze své sluje
nevyleze, prohru čichá.
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PŘESMYČKA (8 5 9 4)
S květem král běží, princeznu zdraví,
není už pyšná, láska ji spraví.

13
VSUVKA
Poustevníček skryl se v blátě,
tulák nástroj měl a zpíval,
v potoce si zmáčel katě,
břicho často prázdné míval.

18
ODSUVKA
Vzbudil úžas Asiata
úder, který rozbil vrata,
bradka lotra děsí ženy,
už jsou ohně zapáleny.

Šenkýř bral, co neměl, s chutí,
pak však přišel prvek nový:
obušek ho rychle nutí
vrátit všechno tulákovi.

Krkavců sem sedm letí,
vysvobodí ze zakletí
Bohdanka je, změní v muže,
teď už zase mluvit může.
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19
PŘESUNKA
Správce těžký protivník je,
dobrý skutek tanečnice
žádá po něm marně, čeká
dlažba ji u metrnice...

23
PÁDOVKA
Dívka smělé plány měla,
stopy v sněhu zanechala,
podívat se na ples chtěla,
do vlasů si květy dala.

S čerty nejsou žádné žerty,
medikament známý tu je –
odnesl si Máchalovou
Dorotu čert do své sluje.

Obličeje části skryla;
to, oč přišla při návratu,
dostala už zpátky – milá
dívka prince vyhrála tu.
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TÓNOVKA
S potokem pár řek je v cestě.
Nechtěl slyšet o nevěstě
princ, princezna též se bála,
žal veliký předstírala.
Válka kvůli tomu byla,
avšak láska zvítězila –
od princezny políbení
dostává princ bez prodlení.
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PŘÍSUVKA
(N: 3, 4, 3, 3 1 5)
Cení čertic trojice
tombak s tónem do zlata,
s tyčí trojky nechtějí,
jedna z nich je hubatá.
Vládce pekel čertici
poslal k čertům lenivým.
Nechtěla tam poslouchat –
ani se jí nedivím.
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ODSUVKA
(N: 5, 6, 5, 4 5, 4)
Otočení koně znají,
vyzvánění zazní kdesi.
Racka město vábí v kraji,
žhavá hmota prince děsí.
Cesty jsou tu samá díra,
skalinami koně letí,
Jindřicha i Jaromíra
vysvobodil bratr třetí.

24
HLÁSKOVKA (J: 22)
Na princeznin nos tři veteráni hledí,
neschová ho ani z paroháče kůže.
Stařena s ním chodí sálem, neposedí,
pomáhá tak svojí paní, jak jen může.

25
OBNAŽKA
Teplý kabát nutný není?
Okamžik vše někdy změní,
o co nyní zvíře žádá,
sloužící ví – jedl hada.
Rozkazy král kruté vydal.
Město hlídač z hlásky vídal...
Živou vodou pokropila
svoji lásku dívka milá.

