LÁZEŇSKÝ POHÁREK

5. 6. 2021

Motto: Když jsme byli kdysi dávno malí,
pohádky jsme rádi poslouchali,
básničky nám mámy říkávaly,
autoři je pro nás pěkné psali.
1. POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA
VODOROVNĚ: A. Kočkovitá šelma. – B. Nepracovati se sádrou. – C. Chytrákova;
transport nízkomolekulární látky. – D. Jihoamerická řeka; obec u Štúrova; přední
strana mince. – E. Španělsky „Sýrie“; ženské jméno; ozbrojená. – F. Mohamedův
rádce; pistole; základ; dějství. – G. Celní kód Nauru; mužská skotská sukně; řecké
písmeno; filipínská sopka. – H. Škubat sebou; svobodný zednář; oděv. – I.
Cizokrajní ptáci; podsvinčata; tání. – J. Projev vděku; rolák; mást. – K. Název
značky dusíku; prasklí; vrtoch; ruský souhlas. – L. Terpenické ketony; omotati;
ohniště otevřené do komína. – M. Vojenské zákopy; román Frana Govekara; níže
než. – N. Římských 1002; péče (slovensky); hlásit hru o celý bank. – O. Vzorec
sulfidu uranu; domácky Vladimír; odrůda; německy „vejce“. – P. Dostat se po
proudu níž (řídce); zběžně; mžik (řídce). – Q. Volný (zastarale); větší usedlosti;
úlomkovitá hornina. – R. Otvory na konci klád u voru; část hlavy; zevně. – S. Kód
letiště Seattle; jméno manželky Jaroslava Haška; asijský stát; SPZ Sokolova. – T.
Knedlíček; vnímaný zrakem (text); sušené mléko pro kojence; Belgičan. – U.
Aplikovat; nejtemnější část podsvětí; průhledný nerost. – V. Předsíň (nářečně);
zaklení; stať. – W. Nástroj na kapání; divoký kůň. – X. Nenosit až do roztrhání. – Y.
Vytvářet překážku.
SVISLE: 1. Vyhnanci; filozofické učení; poranění (lékařsky). – 2. ??? (Josef); ???
(Josef Štefan); ??? (Karel Václav); ??? (Mirko); ??? (František). – 3. Americký
akční herec; indiánský náčelník; pravoslavní duchovní; obec u Čáslavi; sůl kyseliny
vinné. – 4. Druh francovky; dyndy; strčení dovnitř (řídce); mající vlastnosti olova
(zastarale); zastávka; zkratka plastu. – 5. Týkající se nejvyšší karty; americká
rocková skupina; ženy zámožných rolníků; vtrhávat; černovlásek; větší houfy zvířat.
– 6. Hádka; oškubat; drcení; tloustnout přes boky (řídce); letitý; zařízení na
provádění chemických reakci. – 7. ??? (František); ??? (Jindřich Šimon); ??? (Jiří);
??? (Josef); ??? (Ondřej). – 8. Spodní karbon; mimika; bývalý český házenkář
(Ladislav); odštěpená náboženská skupina; jméno herce Tokoše; český spisovatel
(Ladislav). – 9. Model škodovky; britský herec; vůči; špičky; jižní ovoce; nepatrné
bytosti. – 10. Kód Trinidadu a Tobaga; bulharské město; obklopiti tekutinou; pak;
slovensky „dvůr“; sešít. – 11. Jméno herečky Kačírkové; pastilka; pět tuctů;
chování; zvolna vnikat. – 12. ??? (Jiří); ??? (Josef Věromír); ??? (Jan); ??? (Karel
Jaromír); ??? (Josef Václav). – 13. Záliv; syfilitik; drobet (slovensky).
Pomůcka: Obid, LKE, V krvi.

