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Co mají společného?

1. NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOŘETĚZOVKA SE SKRYTÝM HESLEM
VODOROVNĚ: A. Řecké písmeno; mužské jméno. – B. ??? (tenista). – C. Vlněná
tkanina; desková hra; malá jihoamerická opice. – D. Potápěčský zvon; moravské
město; jméno zpěvačky Brightmanové. – E. Anglicky „poledne“; hulvát; hráz u
pláže. – F. Bývalý stavební podnik; jihoamerická metropole; los; německy „jeden“. –
G. Brouk; pracně dělat. – H. Nevidomá; dávati do dvojic; domácky Scholastika;
druh lemura; čínská platidla. – I. Římských 1556; hudební nástroj; slovensky „kdo“;
rychle (v hudbě); český básník. – J. Divadelní závěs; trochu (řídce); temnota;
Čapkovo drama; slovensky „konev“. – K. Našeptávač; španělská exkláva v Maroku;
akumulační; karetní barva; úskok; v esperantu „stopnout“. – L. Výkvět společnosti;
oděv soudců; kód letiště Lahad Datu; obec u Čadci. – M. Znamení v erbech; část
řeckého chrámu; axiální; rýpati (řídce); mačkati (zastarale). – N. Ženské jméno;
odhadem. – O. Kaprovitá ryba; jméno zpěvačky Pavone; moment hybnosti
elementární částice; démon. – P. Kouzlo (řídce); část pece; kluci. – Q. Alkanon;
český dirigent; hlava muslimů. – R. Pašák; ouvej; francouzský skladatel. – S. ???
(dirigent). – T. Mohutný strom; krasobruslařský skok.
SVISLE: 1. Poklona (zastarale); slovensky „moře“; visící kůže. – 2. ??? (horolezec).
– 3. Velká ryba s chutným načervenalým masem; zpěvnost; jihoafrické území. – 4.
Kanystr; krásná; okrasní ptáci; provinění; pronárod; treta; stromový savec; vzorec
bromidu sodného; přivádět na svět. – 5. Český moderátor; řecký dirigent; kostní
kolagen; obloha. – 6. Český skokan do výšky; na to místo; kroužení; africký veletok
(slovensky); hlas kanárka; proud. – 7. Česká rocková skupina; směnečný ručitel;
hudební nástroj; metropole Eritrey. – 8. Americký kosmický program; úmluva;
dravý pták; drticí stroj. – 9. Kuponový akcionář; doba; hlavy rodin (řídce); někdejší
jugoslávský prezident; značka limonád; indiánský kmen ve Venezuele; antilopa;
prázdné vnitřky (řídce); vzorec oxidu titanatého; dusadlo; latinsky „král“. – 10.
Mužské jméno; přesýpací hodiny; karoserie; postava z Evžena Oněgina; pyré. – 11.
Styl hudby; ženské jméno; tahle; dámský klobouček; severská jednotka množství;
mnoho šelem; mužské jméno. – 12. Papežská stolice; málo výrazné světlo (řídce);
Polívkovo jméno. – 13. ??? (herec). – 14. Anglicky „med“; německy „naivní“; cizí
mužské jméno.
Pomůcka: LDU, Maku, tosto.
Skryté heslo není třeba vypisovat ani vyznačovat v obrazci!

