
V textu se nachází spousta věcí, které se dají pojmenovat. Pokud si budeme názvy zapisovat, 
snadno si všimneme, že slova ze stejného odstavce vznikají postupně tak, že ubývají 
písmenka. Nyní už si stačí pouze všimnout, že v každém odstavci je někde instrukce “pište” – v 
tomto místě tedy přečteme to písmenko, které je rozdíl mezi slovem předchozím a následujícím, 
a dostaneme tajenku ZVONKOVA. Kompletní řešení vypadá takto: 
 
Budu vám vyprávět pravdivý příběh o tom, jaký podraz na mě přichystali moji kamarádi. 
Doufám, že si to přečtete a dobře si zapíšete za uši moje moudro. Když ti nabídnou 
vyznamenání od egyptského boha slunce, tak si z tebe dělají akorát šprťouchlata. Ostatně viděl 
jsem o tom jeden film, který byl označen jen pro dospělé. 
zrada -Z> rada -> řád -> Ra -> R 
 
V tom filmu šel nějaký chlápek reklamovat žrádlo pro psa. Prý bylo prošlé nebo co, každopádně 
tomu jeho psovi bylo tak špatně, že s ním musel na veterinu. Prodavač mu řekl, že to je 
normální a že se má jeho pes víc pást, čili žrát jetel. Chlápek na něho začal řvát, že to je 
čistokrevná německá doga, a ne nějaký slovenský velbloud, aby se pásla. To prodavače 
dopálilo, a tak mu vmetl do obličeje, že jeho žena je v posteli pěkný divoch. Ať si prý zapíše, že 
ona v posteli hlasitě řve jistou samohlásku. 
potrava -> otrava -> tráva -> ťava -> tvá -V> ta -> a 
 
Chlápek se vrátil domů a vzal si ze stěny flašku slivovice – ta píše. Pak si šel zapálit, přestože 
jeho orgány nebyly nejlepší. Jeho parádní pes má žrát nějaký žrádlo pro dobytek a žena, toho 
času na služebce v Pardubicích, ho podvádí. Rozhodl se tedy, že zapne počítač a podívá se na 
porno. 
police -O> plíce -> píce -> PCE -> PC -> P 
 
Nakonec naznal, že se na to všechno vykašle a bude cestovat. Podívá se na medvědy do Číny 
nebo do hor v Chile a uleví se mu. Začal hledat levné letenky, když tu uzřel anglický nápis 
“vydělávejte A cestujte”. Vydělávat na cestách by se mu líbilo, to si pište! Ale narodil se léta 
Páně 1970, nebyl moc starý na to cestování A pracování současně? 
pandy -> Andy -> and -N> a.d. -> a 
 
Moment, to vlastně nebyl ten správný film, chtěl jsem mluvit o Zachraňte Willyho, jak je tam ta 
velká mořská potvora. Ne, taky ne, myslel jsem ten kanadský horor, jak jsou zavření v tom 3D 
bludišti plném pastí, doporučoval mi ho můj ruský kamarád, co se jmenuje, jak kdyby bydlel ve 
skříni. A on teda i vypadá jak smrt, hlavně když seče trávu tím svým nářadím. A vůbec, jeho 
vodka sice píše, ale on je dost divnej. Říká, že kdyby druhou světovou nevyhráli spojenci, ale ti 
druzí, tak že by tady ta německá útočná jednotka udělala pořádek. Já si teda myslím, že jim 
Hitler pak změnil poslední písmenko na jiný, ale nehádám se. 
kosatka -> Kostka -> Kosťa -> kosa -K> Osa -> SA -> s 
 
Začínám se ztrácet v tom, co vám vlastně vykládám. To máte jak ten borec, co jsem ho vzal 
jednou u silnice. Vysvětloval mi, že v Americe prý vůbec nepoužívají metry, ale nějaký jejich 



kraviny, a já se do toho tak zaposlouchal, že jsem minul značku, co mi přikazovala dát přednost. 
Naneštěstí si to borec zleva pěkně solil, jel minimálně o 10 km/h víc, než je povolená rychlost. 
Po té nehodě jsem měl tak rozbitej ciferník, že mi borci v práci začali přezdívat Pennywise. 
Dokonce mi to i napsali na moji skříňku v šatně, co v ní mám vercajk na golf. 
stopař -> stopa -> STOP -> sto -> To -O> T 
 
Musel jsem se pak nějakou dobu neholit, aby mi ten porost aspoň trochu zakryl jizvy. A vůbec, 
chlapi v práci dovedou být docela zlí, furt do člověka bodají jak nějaký hmyz. Už vlastně nevím, 
co jsem vám chtěl říct, možná jsem se jen potřeboval vypsat. Poslední dobou jsem takový 
nevyrovnaný, ale je to taky tím, že byste těžko hledali přímky, podle kterých by byl můj ksicht po 
té nehodě symetrický. Občas si připadám jak Windows nebo něco takového, protože mě všichni 
potřebují, ale jenom na mě nadávají, jak tlustá ženská, co si koupila moc malé tričko. 
vousy -> vosy -V> osy -> OS -> S 
 
Ale teda abych se vrátil k tomu původnímu, borci to na mě ušili hned, jak se ozvalo troubení na 
konci honu. Dávali jsme si někde výborný a pro muslimy přijatelný kebab, když tu Karel říká, že 
ve sportovním sále bude o víkendu nějaký sraz fanoušků filmů a seriálů. A že prý mám napsat 
krátkou povídku a to ocenění mi předají herci, co hráli postavy z Vesmírné Odysey, Ženatého 
se závazky a Zápisníku smrti. A já blbec jim věřil.  
halali -> halal -> hala -A> Hal -> Al -> L 


