
 

 

 

V tomto textu nehledejte šifru. Kdo hledá, najde. Třeba tam najdete něco 
zajímavějšího. Ptáci staví hnízda. Víme, jak se jmenoval Červenáček 
pravým jménem. Odvažte půl kila mouky. Na Ježíška počkejte do Vánoc. 
Doveďte to do krajnosti. Poradí vám bohem zapomenutý bohém. Hlavním 
městem Saúdské Arábie je Rijád. Betonové mouchy nelétají. Pastelky 
barví. Tento text je plný kravin. Kravín je plný krav. Bastardi ohýbají stébla 
obilí. Jeďte do Liberce, mají tam tramvaj. Popelnice jsou plné cenného 
zboží. Banány zrají, čímž chytají žlutou barvu. Nepijte čaj, podporujete 
ďábla. Kdybyste chtěli koťátko, ptejte se Srstky. Želva má pod krunýřem. 
Lopata úderem do čediče zvoní. Zlomenina pánve hrozí únikem másla na 
plotnu. A někdo má máslo na hlavě. Upalované čarodějnice kvičí. Krátké 
noty mají dlouhé ocásky. Tumpachová uklízečka se hroutí do přehršle 
mechorostů. Určitě vám není jasné, kam se vydat. Šifra má pět písmen. 
Hliníkové loukotě metají prasátka na pokecanou stěnu. Na západním 
pobřeží Barbadosu spěje psí smečka ke šťastnému kuropění. Levé botě 
zoufale schází šněrovadlo. Hlouček Židů šťourá do hroudy zaschlé 
hnědozemě. Smažené breberky nekoušou. Za balenou vodu zaplaťte balné 
a vodné. Daň z přidané hovnoty neplaťte. Jasanové obložení haly skýtá 
spoustu úkrytů pro hlodavce. Nemalujte čerta na zeď. Nůše je plná 
bambusu. Zpěvavé ptactvo neumí podat trestní oznámení. Dobrota 
Krakonoše není bezmezná. Stromové kopretiny dosahují nebetyčných 
výšin. John Lennon žije. V Rusku je zima jako v Rusku. Ležatá osmička 
smrdí nekonečnem. Pohleďte do okrajových nebes. Koloniální zřízení skýtá 
nebývalé možnosti otrokářství. Kdo nenajde šifru, nemůže ji luštit. 
Z polehoučku rozšlápnutého vejce vytéká kuře. Vyjmenujte tři druhy 
košťálové zeleniny. Utahováním šroubů vzniká deprese. Přelomený puk 
brání úspěšné ofenzivě. Kanape po strýci představuje bezpečné útočiště. 
Do jahodového aromatu nelze vyhloubit otvor. Kostlivec za skříní účinně 
brání usazování ohyzdných pavučin. Pravidla rozmnožování levhartů jsou 
statisticky neúprosná. Kdo neskáče na trampolíně, není Čech. Polovina 
všech bobulek má v úmyslu popadnout vidle a letět. Po silnici jede vůz. 
Pastva pro oči nevyžaduje součinnost ovčáckých psů. Zálivka domácího 
salátu neobsahuje detergenty. Žabička poskakuje vůkol. Hadice je 
zvířátko. Dravý dobytek loví neopatrné automobily. Báječná slámka mění 
vodu ve víno. V palmovém háji zastiňuje kalužiny stromoví. V následujícím 
už ale ano. Hledejte zde, neboť zde jednoduše je. Poblejte hliněné opy, 
vyfocené zpod krvavé duté hmoty. A v tomto už zase ne. Zástupy zástupců 
pošilhávají po ředitelské sesli. Podsvícený displej znázorňuje dobrodiní. 
Ústřice pracují. V naředěném moštu se potápějí částečky měsíčního 
povrchu. Huhlající magistr žužlá kyselé žížalky. Sveřepý kojot nemá svou 
řepu. Zvlněný povrch zrcadel způsobuje pokřivenou odrazivost. Tajenka 
nemá pět písmen. Chromé nohy nejsou příčinou vrzání v kloubech. Báň 
zvoní. Posměch se nevyplácí. Oxidace železa nabývá nejvyšší rychlosti před 
pohlavním stykem. Okrouhlé záležitosti napichují rohlíky na rohy. Beztvaré 
nádoby nemají vliv na chuť uchovávaných potravin. Nic není, jak má být. 
Žaludový král byl sesazen z trůnu. Olámané větve hradí průchod do 
pohádkového prostředí. Zatuhlý pudink je vstupenkou do lepší společnosti. 
Přistání na Merkuru proběhne hladce obrace. V krbu topte žulovými 
poleny. Dejte příspěvek na naše rady. V rohu je devadesát stupňů. Vysoká 
inflace dělá drahoty. Šlápoty v písku naznačují směr. Lepidlo na zubech 
znemožňuje otvírat hubu. Provaz ve snu znamená pro vás vesnu. Piráti 
útočí. Pohlaďte kočku v očku. Na terase vysychá potřísnění rychleji než ve 
stanici metra Hradčanská. Plané třešně chutnají po pivu s kokosem. 
Voňavka znásobí pokoutné záměry pozemšťanů. Kolomaz nehyzdí. Slaná 
voda obsahuje rozpuštěnou sůl. Rostliny nevyrostly. Čtvrté písmeno v šifře 
je r. Duté květináče nabízejí útočiště vyspělým nánám. Když je v srpnu sníh, 
nebude Hitler nadávat na poměry. Paskunďák vysychá. Tohle nemůže 
dobře dopadnout. Naplňte koštýř a nesahejte na vemena. Lakota je 
zárukou bezbolestnosti. Stabilní zákruty jsou nezbytnou oporou křivosti. 
Dobře mířená střela vykryje špatně mířenou nadávku. Vnitřní buchta má 
neopečené okraje. Následuje kolize s domestikovaným hřibem. 
Pomazánka zplesnivěla. A je to. Nebyla tam. 

 

 

 

V tomto textu nehledejte šifru. Kdo hledá, najde. Třeba tam najdete něco 
zajímavějšího. Ptáci staví hnízda. Víme, jak se jmenoval Červenáček 
pravým jménem. Odvažte půl kila mouky. Na Ježíška počkejte do Vánoc. 
Doveďte to do krajnosti. Poradí vám bohem zapomenutý bohém. Hlavním 
městem Saúdské Arábie je Rijád. Betonové mouchy nelétají. Pastelky 
barví. Tento text je plný kravin. Kravín je plný krav. Bastardi ohýbají stébla 
obilí. Jeďte do Liberce, mají tam tramvaj. Popelnice jsou plné cenného 
zboží. Banány zrají, čímž chytají žlutou barvu. Nepijte čaj, podporujete 
ďábla. Kdybyste chtěli koťátko, ptejte se Srstky. Želva má pod krunýřem. 
Lopata úderem do čediče zvoní. Zlomenina pánve hrozí únikem másla na 
plotnu. A někdo má máslo na hlavě. Upalované čarodějnice kvičí. Krátké 
noty mají dlouhé ocásky. Tumpachová uklízečka se hroutí do přehršle 
mechorostů. Určitě vám není jasné, kam se vydat. Šifra má pět písmen. 
Hliníkové loukotě metají prasátka na pokecanou stěnu. Na západním 
pobřeží Barbadosu spěje psí smečka ke šťastnému kuropění. Levé botě 
zoufale schází šněrovadlo. Hlouček Židů šťourá do hroudy zaschlé 
hnědozemě. Smažené breberky nekoušou. Za balenou vodu zaplaťte balné 
a vodné. Daň z přidané hovnoty neplaťte. Jasanové obložení haly skýtá 
spoustu úkrytů pro hlodavce. Nemalujte čerta na zeď. Nůše je plná 
bambusu. Zpěvavé ptactvo neumí podat trestní oznámení. Dobrota 
Krakonoše není bezmezná. Stromové kopretiny dosahují nebetyčných 
výšin. John Lennon žije. V Rusku je zima jako v Rusku. Ležatá osmička 
smrdí nekonečnem. Pohleďte do okrajových nebes. Koloniální zřízení skýtá 
nebývalé možnosti otrokářství. Kdo nenajde šifru, nemůže ji luštit. 
Z polehoučku rozšlápnutého vejce vytéká kuře. Vyjmenujte tři druhy 
košťálové zeleniny. Utahováním šroubů vzniká deprese. Přelomený puk 
brání úspěšné ofenzivě. Kanape po strýci představuje bezpečné útočiště. 
Do jahodového aromatu nelze vyhloubit otvor. Kostlivec za skříní účinně 
brání usazování ohyzdných pavučin. Pravidla rozmnožování levhartů jsou 
statisticky neúprosná. Kdo neskáče na trampolíně, není Čech. Polovina 
všech bobulek má v úmyslu popadnout vidle a letět. Po silnici jede vůz. 
Pastva pro oči nevyžaduje součinnost ovčáckých psů. Zálivka domácího 
salátu neobsahuje detergenty. Žabička poskakuje vůkol. Hadice je 
zvířátko. Dravý dobytek loví neopatrné automobily. Báječná slámka mění 
vodu ve víno. V palmovém háji zastiňuje kalužiny stromoví. V následujícím 
už ale ano. Hledejte zde, neboť zde jednoduše je. Poblejte hliněné opy, 
vyfocené zpod krvavé duté hmoty. A v tomto už zase ne. Zástupy zástupců 
pošilhávají po ředitelské sesli. Podsvícený displej znázorňuje dobrodiní. 
Ústřice pracují. V naředěném moštu se potápějí částečky měsíčního 
povrchu. Huhlající magistr žužlá kyselé žížalky. Sveřepý kojot nemá svou 
řepu. Zvlněný povrch zrcadel způsobuje pokřivenou odrazivost. Tajenka 
nemá pět písmen. Chromé nohy nejsou příčinou vrzání v kloubech. Báň 
zvoní. Posměch se nevyplácí. Oxidace železa nabývá nejvyšší rychlosti před 
pohlavním stykem. Okrouhlé záležitosti napichují rohlíky na rohy. Beztvaré 
nádoby nemají vliv na chuť uchovávaných potravin. Nic není, jak má být. 
Žaludový král byl sesazen z trůnu. Olámané větve hradí průchod do 
pohádkového prostředí. Zatuhlý pudink je vstupenkou do lepší společnosti. 
Přistání na Merkuru proběhne hladce obrace. V krbu topte žulovými 
poleny. Dejte příspěvek na naše rady. V rohu je devadesát stupňů. Vysoká 
inflace dělá drahoty. Šlápoty v písku naznačují směr. Lepidlo na zubech 
znemožňuje otvírat hubu. Provaz ve snu znamená pro vás vesnu. Piráti 
útočí. Pohlaďte kočku v očku. Na terase vysychá potřísnění rychleji než ve 
stanici metra Hradčanská. Plané třešně chutnají po pivu s kokosem. 
Voňavka znásobí pokoutné záměry pozemšťanů. Kolomaz nehyzdí. Slaná 
voda obsahuje rozpuštěnou sůl. Rostliny nevyrostly. Čtvrté písmeno v šifře 
je r. Duté květináče nabízejí útočiště vyspělým nánám. Když je v srpnu sníh, 
nebude Hitler nadávat na poměry. Paskunďák vysychá. Tohle nemůže 
dobře dopadnout. Naplňte koštýř a nesahejte na vemena. Lakota je 
zárukou bezbolestnosti. Stabilní zákruty jsou nezbytnou oporou křivosti. 
Dobře mířená střela vykryje špatně mířenou nadávku. Vnitřní buchta má 
neopečené okraje. Následuje kolize s domestikovaným hřibem. 
Pomazánka zplesnivěla. A je to. Nebyla tam. 


