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2. NESOUMĚRNÁ POLOMOZAIKOVÁ POLOŘETĚZOVKA SE SKRYTÝM HESLEM
VODOROVNĚ: A. ??? (režisér); ??? (astronom). – B. Schránka měkkýše; odrůda
jablek; televizní mimozemšťan; plochý ingot; alkan; mužské jméno; finské sídlo. –
C. Citoslovce kapání; epocha; plavidlo z kmenů; délková míra; kopec v Benešovské
pahorkatině; italské město; přístavní hráz; sliz; kmet. – D. Bájný český kmen; erb;
hudební nástroje; jméno planety; hbitě; výklopný vozík; 100 000 p. – E. Archa
(slovensky); období chudé na události; zkratka asociace komunálních ekonomů. – F.
Domácky Eliáš; mexické sídlo; aldamáš; distributor tisku; slovensky „větev“. – G.
Retní (řídce); gáza; neodborník; Pellarovy iniciály; lep; ruská báseň; Eisenhowerova
přezdívka. – H. Které (slovensky); moskevský hrad; lučiny; Panenkovy iniciály; kód
letiště Pimaga; zkratka podniku výpočetní techniky; vkládat do země. – I. Popěvek;
lotyšský šachista; klamat; primát; druh motocyklu (slangově); mohutné zuby. – J.
Český dramaturg; český tvůrce seriálů; evropský veletok; značka koňské síly;
skuteční; vpůli (řídce). – K. Český režisér; anglicky „olej“; lotr; často žhnout;
evropská metropole (slovensky). – L. Kšc; cyklometrická funkce; švédské sídlo. – M.
Citoslovce smíchu; lidový pěvec; družba (nářečně); český herec; rusky „židle“;
zeleninový pokrm; v esperantu „drážkovačka“. – N. Kouzlo; německy „křen“; určitá
v pořadí; potomci (slovensky); příjemní; náhlá změna; kód letiště Sargans;
německý skladatel; koláč (oblastně). – O. Promítací plátno; vtip; žaludeční léky;
anglicky „odstín“; Orbisonovo jméno; elementární částice; autor Duinských elegií. –
P. ??? (skladatel); ??? (koulař).
SVISLE: 1. ??? (kanoista); mřížové dveře; ??? (sportovní komentátor). – 2.
Zhotovené litím; zavanouti; radostný výkřik při dionýziích; šalba; ruská vila; sídlo
v Uruguayi; povídka Boženy Němcové. – 3. Les; papoušek; velbloudí kříženec;
vlastní lichokopytníkům; škodlivý hmyz; alkaloid v čaji; zelenina; evropská
metropole; Semita. – 4. Jáhlové; analyzovati radioaktivní prvek; český
přírodovědec. – 5. Dunaj (zastarale); kočkovitá šelma; halucinogen; nehýbat se;
druh pepře. – 6. Pavlovo jméno; psí jméno; komorní soubory vedle sálů; naříkavá;
sklápěcí vozidlo. – 7. Džíny; divadelní lešení; biblická osoba; jak (zastarale). – 8.
Zpěvačky; káva (dříve psáno); Germáni; podnik v Mimoni. – 9. Český režisér;
virtuozita; omak; bryndal. – 10. Vesuvián; velký pták; vnitřní napětí; italský herec.
– 11. Rašeliniště; programovací jazyk; anglicky „pompa“; hlavní město ČR
(brněnsky); doušky; anglická zkratka pro prosím. – 12. Větřík; dužnatá bylina; pop;
český písničkář; jeřáb (zastarale). – 13. Reklamní; ovoce; bioflavonoid. – 14. Doba;
tlačenice; návrat do atmosféry; děd; indický oděv; zkratka Vzdělávací agentury pro
veřejnou správu; kód letiště Gloucester; likérník; nám patřící. – 15. Hořák; zkratka
mapy počítačové hry; nejmenší tur; mužské jméno; saze; chodit na schůzky; směs
koření. – 16. ??? (fyzik); chemický radikál; ??? (archeolog).
Pomůcka: Achar, DotA, foldilo, Mahlu, MLISP, PMP, ZKA.
Skryté heslo není třeba vypisovat ani vyznačovat v obrazci!

