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Kód ROSÁK 

  
Šifra byla vyvěšena na okolních 18 stromech. Na stromu visel vždy jeden řádek tabulky níže, papíry visely na 

stromech náhodně, nikoli např. v řadě za sebou v aleji (pořadí zde si taktéž představte jako náhodné). 

 

A nyní jedna otázka z pohádkové říše – co říkalo kouzelné zrcadlo o Sněhurce? 

Je to nějaká pornoherečka, ale víc o ní bohužel nevím. 

A u politiky teď zůstaneme – kdo je Marie Benešová? 

Kunda. 

Co se říká o ženě, která je ve středním věku, ale nikdy se neprovdala? 

Jméno má stejné, ale není mladší. 

Miloš Zeman způsobil rozruch, když v živém rozhovoru pro Český rozhlas řekl... 

Že je nejkrásnější na světě. 

Doplňte slova známé písně Suchého a Šlitra o berušce: “Nevím, nevím…” 

Je to kampaň. 

Doplňte, co se řekne těsně před focením: “Pozor, vyletí…” 

Orel mořský. 

Dovolte mi uvítat prvního soutěžícího – jak se jmenujete a odkud jste? 

Karel. 

Jaký názor má podnikatel a ministerský předseda Andrej Babiš na kauzu Čapí hnízdo? 

Nemyslí si, že ho policie najde. 

Řekněte rodové i druhové jméno největšího dravce na území ČR. 

Ministryně spravedlnosti. 

Kdo je otec konzervativního politika Václava Klause mladšího? 

Kubistický malíř. 

Kolikáté písmenko musíte číst, pokud chcete vědět, kam dál? 

Nemám zdání. 

Následuje otázka bulvárního charakteru: Které ženě dělal neslušné návrhy americký prezident Donald Trump? 

Každé nad 18 a pod 20. 

Odkud se snažil svou lásku Eurydiku vysvobodit Orfeus? 

Z Brna. 

Pablo Picasso je určitě nejslavnější španělský… 

Ptáček. 

Televizní pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém vede rozhovor s Milošem Zemanem, se jmenuje “Týden…” 

Z říše mrtvých. 

Já vám gratuluji, vaše znalosti jsou opravdu úctyhodné. A nyní následuje romantický film Nezkrotná Angelika. 

Zůstala na ocet. 

V čem se zmýlí nejeden sňatkový podvodník? 

Ve své bývalé přítelkyni. 

David Koller, lídr a zpěvák hudební skupiny Lucie, zpívá ve své sólové písni, že chce zase spát… 

S prezidentem. 

 


