
kód stanoviště 

pravidlo HERMANEK 
Při luštění šifer je nutné udržovat takovou vzdálenost, aby se hráči soupeřících týmů vzájemně nemohli (byť nevědomě nebo nezáměrně) 

ovlivňovat v procesu řešení. 
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Vodorovně: 

 2. Matky žáček – drží hlodavec sváteční pečivo. 
 5. S pěvcem se napájela – zdravotnice pořídila. 
 6. Zkonzumujeme korýše – fotka otroka. 
 12. Úděl magický – bečku ovčák upravuje. 
 14. Kalamity se bojíš – pospolu pavučiny. 
 15. Ráno líbá mládě skotu – léčivka blízko pícniny. 
 16. K defenzívě potřebuje – had nemluvící. 
 19. V kolonii rozvody – bodavý hmyz nahání ti strach. 
 20. Konzumuje nimrod – sedimentární hornina. 
 21. V přítmí večera – všechno se červená. 
 22. Lichokopytníci špatní – lepkaví. 
 23. Rybu potomek spořádá – zelená rostlina ucpává. 
 25. Patří malý soudek mně – zatím nemluvící. 
 28. Ze západočeského města štáb – zašelestění. 
 29. Toxin s dlouhým názvem – oko bere. 
 33. Část závodu skončila – básník zpívá. 
 34. Prožere odvody – ranní strava. 
 36. Na králíka civím – okázalý boháč ničí obrubu. 
 37. Kus ledu samotný – lemy spodku. 
 40. Bahno u cílů – dýmka. 
 42. Pře trumpetistů – hra sbíječů. 
 45. Jemu vlastní operační systém – člen náboženské 

společnosti. 
 48. Spor bytových domů – delikt školáků. 

 49. Horských přežvýkavců vagíny – malá svítidla. 
 50. Popravčího sloka – ničivá událost. 
 52. Poblíž provizorních příbytků – držadla vyčuhují. 
 53. S poukázkou svatební květina – sourozenec se 

z okna díval. 
 55. Lov polní zvěře – pohádkový hrdina křičí. 
 57. Získal sudokopytník kořist – nedostatek výraziva. 
 58. Na frňáku píča – dílčí jednotka SI. 
 59. Onen šestistěn – příliš spěšně. 
 61. Z exkrementu skoba – špatnej malej nudista. 
 62. Mne se chátra – chvějí se vrátka.  
 63. Samotný jehličnan mystický – není zubař hrubý. 

Svisle: 

 1. V jeskyni plesám – pádluji bez pomoci. 
 3. Korýše trup – svrašťovalo se. 
 4. Kšandy žádal také manžel – vrchnosti pochlebuj. 
 7. Drží rybu školák – zdroj opia a obyvatel metropole. 
 8. Zázrak čidlo chrání – prudkost šarvátek. 
 9. Kněží zarmoucení – charakteristika rašení. 
 10. Ona cysta – dřívější školní pomůcka. 
 11. Mnoho malířských desek – otisk roků. 
 13. Prodejna za hájem – Seveřan hrál vysokou kartou. 
 17. Vlastní povrchový důl poblíž francouzského 

letoviska – nemnoho střeliva. 

 18. Žvanců rozpouštění – koncentrace. 
 24. Spořádá korýš nenávistný – vločky ztuhlé. 
 26. Ve vidině potomek – malá obec nebaví tě. 
 27. Dědina je honbou zaujata – pádlo pluje Stříbrem 
 30. Věhlasná šifrovací hra – proslulý šifrovací tým. 
 31. Úspěch rodičkám – bezplatně spřádám. 
 32. Obruba obrazu poblíž obratiště – hluk domácího 

spotřebiče. 
 35. Stadion pražského týmu – povyk bandy. 
 38. Drama zuřící – šlechtic fantazírující. 
 39. Z architektonických prvků obrys – vidím úmrtí 

přežvýkavce. 
 41. Do vánoční ozdoby vložený zdroj světla – rozněž-

ní nás organizátorka usilovněji. 
 43. Starých žen akvarijní rybky – motýl. 
 44. Jest tur sytý – splav na Svratce osamělý. 
 46. Dvě zemitá barviva vedle sebe – trasa spojení. 
 47. Lichokopytníka lázně – bývalá jihomoravská 

tepelná elektrárna 
 51. Mechanismus mašiny – obrovitost pražské čtvrti. 
 54. Vespod i uvnitř – zvláštní. 
 56. Příbuzných křik – hrabavý pták. 
 60. Jsa opuštěný – raduju se. 

 
Hospoda proti trudnomyslnosti: U Dubu, 170 m, 110°, otevřeno pro vás dnes nonstop, tak zavítejte. 


