
   

 
 Projekt Perun /CZ.1.07/1.2.00/14.0112/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

 

 

 

Brloh – Řešení prvního kola 
 

1  Atypická věta 
 

Řešení:  Ve větě je ukryto pět samostatných slovních spojení, které lze interpretovat tímto 
způsobem: 3B, Z1, O2, A4, T5. Písmena je třeba seřadit v pořadí, které určují čísla. Řešením  
je proto sloveso ZOBAT. 
 

2  Biologické číslo 
 

Řešení:  Označíte-li botanicky a zoologicky zaměřené obrázky, dojdete k číslu 18. 
 
 

 
 

3  Duhová 
 

Řešení:  Poskládáte-li stejně barevné dílky, získáte šest písmen, které je nutné seřadit dle 
barev duhy. Hledaným slovem tedy je učitel (resp. učiteľ).  
 

4  Křížovka 
 

Řešení:  Jediná dvě písmena, která lze doplnit tak, aby všechna slova v křížovce dávala smysl, 
jsou písmena L a A. 
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5  Od hlášky k hlášce 
 

Řešení:  První hláška byla z filmu Dívka na koštěti z roku 1971. O šest let mladší je pohádka 
Jak se budí princezny (1977), ze které je druhá hláška. V roce 1973 byla natočena pohádka Tři 
oříšky pro Popelku a v roce 1978 pak pohádka Princ a Večernice. O 23 let mladší je film 
Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko (resp. Mach, Šebestová a čarovné slúchadlo), ze 
kterého byla hláška nahrazená otazníkem.  
 

6  Podivný seznam 
 

Řešení:  Autorem alba s názvem Mikymauzoleum je Jaromír Nohavica. Správnou odpovědí je 
tedy Nohavica. 
 

7  Posloupnost 
 

Řešení:  V posloupnosti jsou uvedena první písmena prvočísel počínaje tím nejmenším. Tedy 
Dva, Tři, Pět, Sedm, Jedenáct, Třináct, Sedmnáct, … Dalším prvočíslem v řadě je devatenáct, 
to znamená, že odpovědí je D. 
 

8  Sestra je mužíček 
 

Řešení:  Slovní spojení v zadání této úlohy jsou přepisy slov sluníčko, měsíčky, větříček. Čili 
zdrobnělá parafráze na notoricky známé postavy z pohádek Boženy Němcové – Slunečník, 
Měsíčník a Větrník.  Jak název napovídá, hledá se sestra – tj. Večernice. Vzhledem k tomu, že 
sestra má být mužíček (tedy muž zdrobněle), odpovědí je Večerníček. 
 

9  Šipky 
 

Řešení:  V této úloze je nutné spojit všechny šipky, které směřují přímo proti sobě. Jsou-li 
všechny „na sebe ukazující“ šipky spojeny, dostáváme text ODPOVEDI JE SLOVO DELFIN. 
Hledaným slovem je tedy delfín. 
 

10  Zvuková 
 

Řešení:  Hledanou hudební skupinou je Divokej Bill. Jelikož závěrečná otázka v audio ukázce 
zněla „Jakej Bill?“, tak odpovědí je Divokej. 
 


