Brloh VII – Řešení prvního kola
1 Definiční
Řešení: Úkolem této úlohy je správně „přeložit“ zvláštní slova. 25. července slaví svátek
Jakub, domácky tedy Kuba. Domestikovaný sudokopytnatý savec je tur, druhý pád pak tura.
První slovo je tedy Kubatura. Tímto způsobem postupně odhalíme slova krychle, o, hraně a
pět. Dohromady pak Kubatura krychle o hraně pět, což je samozřejmě 125.

2 Fauna
Řešení: Každý obrázek je tvořen dvojicí zvířat. Je třeba tuto dvojici odhalit a slova porovnat.
Zjistíte, že pro každou dvojici platí, že vždy existuje jedno shodné písmeno na stejné pozici.
V prvním případě jde o písmeno L, neboť se jedná o slona a vlka (na druhé pozici je v obou
slovech stejné písmeno). Jakmile odhalíte všechna písmena, dostanete název Le Petit Prince,
což je pochopitelně originální název pro Malého prince, jehož autorem je Antoine de SaintExupéry.

3 Chybějící
Řešení: Obrázky parafrázují neohebné slovní druhy. Všimnete si, že v zadání je uvedeno, co
chybí, ani se neohne. Čili jde opravdu jen o neohebnou část slovních druhů a hledáme, který
z nich chybí. První obrázek ukazuje na předložky, druhý na spojky, třetí na částice a poslední
na citoslovce. Slovní druh, který ve výčtu chybí, je příslovce.

4 Klasická šestistěnná hrací kostka
Řešení: Poslední součin bude končit sedmnácti nulami.

5 Nejen česká
Řešení: Jednotlivá slova v úloze lze transformovat na operace a operandy. Vznikne nám tak
matematický výraz, jehož výslednou hodnotou je 34.

6 Okřídlená
Řešení: V trochu krkolomném zadání je ukryt motýl babočka admirál. Jestliže pozměníme
jedno písmeno v rodovém názvu, získáme dílo Babička. Autorkou je pochopitelně Božena
Němcová, takže hledáme-li „příjmennou národnost“, jedná se o národnost německou, což je
také jediné správné řešení.

7 Prázdná tabulka
Řešení: Prázdná tabulka v sobě ukrývá slovo HOTEL. Každá trojice značek pod tabulkou nese
informace o tom, jak sloupec nad danou značkou vyplnit. Žlutě vybarvený čtvereček s celým
křížkem znamená vyplnit všechna políčka nad danou značkou apod.

8 Správný sešit
Řešení: Jednotlivé zlomky v sobě ukrývají označení pro celou, půlovou a čtvrťovou notu.
Pokud si doplníte notovou osnovu, zjistíte, že se jedná o začátek písně Kočka leze dírou.

9 Trojitý kůň
Řešení: Políček na šachovnici, které kůň neohrozí v nejvýše třech svých tazích, je 25.

10 Vážení krychlí
Řešení: Aby se nám povedlo docílit rovnováhy, musíme z prvního obrázku odebrat jednu
červenou krychli označenou číslem 9. Z druhého obrázku musíme odebrat opět červenou
krychli, tentokráte označenou písmenem K. Z posledního obrázku je třeba odebrat zelenou
krychli s písmenem C. Výsledný řetězec je tedy 9KC. Uznávány byly rovněž veškeré obměny,
čili 9CK, K9C, C9K, KC9 a CK9.

