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Tentokrát vám nebudu dávat hádanku, ale jen pÅ™ipomenu to, co jistÄ› vÄ›t&scaron;ina z vás je&scaron;tÄ› nezapomnÄ›la
ze &scaron;kolních let. StejnÄ› - je obdivuhodné, co v&scaron;echno, jaké neuvÄ›Å™itelné vÄ›ci, si dokáÅ¾eme je&scaron;tÄ› p
mnoha letech vybavit z pamÄ›ti... A pokud náhodou máte nÄ›kde malé "okénko", jistÄ› si to dnes zase obnovíte (i kdyÅ¾
nevím, k Ä•emu nám konkrétnÄ› tohle vlastnÄ› je...)

Jak se vám líbí nejdel&scaron;í vÄ›ta sloÅ¾ená pouze ze souhlásek?
&bdquo;SmrÅ¾ pln skvrn zvlhl z mlh.&ldquo;
Rekordmanem ve slovech bez samohlásek je sloveso &bdquo;scvrnkls&ldquo;.
Naopak v&scaron;echny samohlásky jsou pÄ›knÄ› poskládané (i v uÄ•ebnicovém poÅ™adí) ve slovech
&bdquo;mateÅ™ídou&scaron;ky&ldquo;, &bdquo;dvacetikoruny&ldquo;.
UrÄ•it pÅ™esnÄ›, které slovo je v Ä•e&scaron;tinÄ› nejdel&scaron;í, nelze. Ale k favoritÅ¯m urÄ•itÄ› bude patÅ™it i
&bdquo;nejneobhospodaÅ™ovávatelnÄ›j&scaron;ími&ldquo;.
Opakování stejných slabik nemusí znamenat, Å¾e dotyÄ•ný koktá, tÅ™eba si zrovna jen hraje s Ä•e&scaron;tinou:
Ulili-li liliputáni oheÅˆ vÄ•as, zabránili poÅ¾áru. (5x) Nebudou se &scaron;títiti títi Ti ti ti&scaron;í &scaron;pehové do vazu?
(8x)
Na&scaron;i rodnou Å™eÄ• také zdobí nejvÄ›t&scaron;í poÄ•et háÄ•kÅ¯, existují slova, ve kterých se jich objeví i pÄ›t:
&bdquo;nejztÅ™e&scaron;tÄ›nÄ›j&scaron;í&ldquo;, &bdquo;pÅ™esvÄ›dÄ•ivÄ›j&scaron;í&ldquo; apod.
Umíte tÄ›snopis? No Ä•íslicový urÄ•itÄ›: Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3bÅ™ené pi100le, o5 a o5, s3leli.
Také tzv. Q-systém v na&scaron;í populaci zlidovÄ›l: Qapem pÅ™iqaÄ•il qartál a qelikému pÅ™eqapení qalita qasinek qÅ¯li
qantu dodáveqázne. Qasinky neqasí. &Scaron;qor leze &scaron;qírou.

Víte, co je palyndrom? To je tÅ™eba "kobyla má malý bok" - tedy vÄ›ty, které lze Ä•íst z obou stran. TÄ›ch má Ä•e&scaron;tin
také celou Å™adu, napÅ™íklad: &bdquo;Fe&scaron;ná paní volá: Má málo vína pan &scaron;éf?&ldquo; &bdquo;Do
chladu si masa mísu dal Chod.&ldquo; &bdquo;Sabina hrává na varhany bas.&ldquo;
A co takhle jazykolamy? Nebudu se zmiÅˆovat o "ohraných" kÅ™epelkách, co lítají pÅ™es stÅ™echy, ale jak se poperete s
tímhle? &bdquo;V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.&ldquo;
&bdquo;Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, Ä•i nerozprostovlasatila-li se dcera krále
Nabuchodonozora?&ldquo; &bdquo;Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí&ldquo;. &ldquo;Kolouch, kohout s
mouchou mnohou s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou
houskou.&ldquo;
Naza&scaron;modrchaly se vám oÄ•i ani jazyk? d@niela
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