Brloh VI – Řešení druhého kola
1 Bludiště nebo osmisměrka
Řešení: Prvním slovem, které je třeba vyškrtnout, nemůže být nic jiného, než START. Poté
(obdobně jako bychom procházeli bludištěm) navazuje slovo TYRAN. Postupně vyškrtáváme
dál následující slova: NOTA, ONA, OTOK, KAFE, EPOS, SRP, PUK, KRA, ADAM, MLHA, ASIAT a
TANEC. Celé bludiště (resp. osmisměrku) ukončíme slovem CÍL. V mřížce zbydou písmena tvořící slovní spojení „V PONDĚLÍ“. To znamená, že správnou odpovědí je pondělí.

2 Dlouhodobější
Řešení: Typově odlišná úloha od všech, které jsme v historii soutěže využili. K nalezení správného řešení bylo potřeba sledovat naše webové stránky. V diskusním fóru si nejprve tým nazvaný Lichtenštejnská čtyřka postěžoval, že nezvládli ani jednu úlohu prvního kola. Následně
se však pochlubili, že bez problému vyřešili tuto úlohu. Už to bylo samo o sobě dosti podezřelé.
Přičteme-li k tomu, že podepsaní byli jako Vaše knížata (vzpomeňte na zadání úlohy – „Dbejte
na knížecí rady“), pak se nepochybně jedná o stopu ke správnému řešení. Dalším vodítkem je
složení tohoto týmu – Johann, Franz a Josef. Uvědomíme-li si, že si tým Lichtenštejnská čtyřka
postěžoval, že jim chybí čtvrtý člen, víme, že jeho jméno je tím, které hledáme. Jména odpovídají jménům lichtenštejnských knížat (viz název týmu). Vzhledem k tomu, že chybějící člen má
státní povinnosti, jde o vládnoucího knížete Hanse Adama II. Forma odpovědi vyžaduje české
jméno, proto je správnou odpovědí Adam. Uznávali jsme také Jan, neboť se jedná o překlad
jména Hans.

3 Dvě
Řešení: Souřadnice ukazují na pět různých míst v České Republice. Postupně se jedná o Brloh,
Okoř, Ovčáry, Nimpšov a Cetenov. Název úlohy napovídá, že je třeba vzít dvě písmena z těchto
názvů. Výsledkem je tedy slovo brokovnice.

4 H(ž)ravá
Řešení: Ačkoliv se to na první pohled může zdát příliš, smajlík má k dispozici 2625 různých
způsobů, jak se dostat do cíle. Postup, jak k tomu číslu lze dojít, může vypadat třeba takto:
Počet možností jak se dostat ze startu ke znaku + je 5, podobně je 5 možných cest ze znaku #
do cíle. Mezi + a * musíme udělat 7 pohybů, z čehož 4 jsou vzhůru. Pokud budeme pohyb
vzhůru kódovat písmenem H, pohyb vlevo písmenem L, zajímá nás počet všech kódů ze sedmi
znaků obsahujících 4 H a 3L. Například probráním všech možností jich najdeme 35. Celkově
tak máme 5 ∙ 5 ∙ 35 možností.

5 Kapalná
Řešení: Slovní spojení ze zadání postupně ukrývají tyto výrazy: Europa (šestý měsíc Jupitera),
remíza, podkova, kolej a Vodafone. Název úlohy napovídá, že je třeba hledat kapaliny. To samozřejmě nesplňuje kov, což je tedy správné řešení. Uznávána byla také odpověď podkova.

6 Kostka
Řešení: Na obrázku byla znázorněna síť Rubikovy kostky. Nejprve bylo třeba poskládat krychli
a poté přepsat písmena na Rubikovu kostku a tu poskládat. Pak získáte otázku „Zadejte jméno
scénáristy Svěráka“. Správnou odpovědí je tedy Zdeněk, ale také Jan, ačkoliv jako scénárista
není tak proslulý jako jeho otec.

7 Křestní příjmení
Řešení: Jednotlivá spojení „synonymicky opisují“ názvy světově známých filmů. Postupně se
jedná o snímky Apollo 13, Čistá duše, Těžká váha a Rivalové. Všechny tyto filmy mají stejného
režiséra, kterým je Ron Howard. Forma odpovědi vyzývá k zadání „křestního příjmení“, čímž
jsme naznačovali, že některé ze jmen je běžně používané jako křestní jméno i jako příjmení.
V tomto případě to není Ron, nýbrž Howard. Vzhledem k tomu, že celé jméno režiséra je Ron
William Howard, uznávali jsme i odpověď William.

8 Organizovaný systém zvuků
Řešení: Pro každou rovnost platí pravidlo, které říká, že první obrázek znázorňuje jméno singlu
nějakého zpěváka (příp. hudební skupiny), druhý obrázek představuje píseň jiného zpěváka
(příp. hudební skupiny) a třetí obrázek znázorňuje společnou píseň obou interpretů. V první
rovnosti jsou uryty písně Lolita od skupiny Kryštof, Tři Čuníci od Jarka Nohavici a jejich společná píseň Křídla z mýdla. Druhá rovnost ukrývá aktuální hit Anety Langerové s názvem Tráva,
jednu s posledních písní Michala Hrůzy pojmenovanou Sněhulák a jejich společnou píseň
Plamen, kterou jste mohli slyšet například ve filmu Lidice. Poslední rovnost obsahuje obrázky
znázorňující písně Ženy od skupiny Kryštof a Pánu bohu do oken od Tomáše Kluse. Společně
nazpívali megahit posledních let s názvem Cesta, což je také správné řešení.

9 Šipky
Řešení: Abyste se po šipkách mohli dostat z levého dolního pole do pravého horního, je třeba
otočit šipky v těchto polích: 3, 6, 15, 17 a 24.

10 Vlajkové sudoku
Řešení: Tabulka s vlajkami je rozdělena do čtyř samostatných bloků. V rámci každého bloku
jsou vlajky států, které začínají stejným písmenem. Zároveň platí, že každý stát leží na jiném
kontinentu. V bloku s prázdným oknem jsou vlajky Pobřeží slonoviny, Paraguaye a Portugalska.
To znamená, že hledaným státem je asijská země začínající na písmeno „P“. Zvolit jste tudíž
mohli Pákistán nebo Palestinu.

