LÁZEŇSKÝ POHÁREK

5. 6. 2021

Motto: Když jsme byli kdysi dávno ještě mladí,
na pohádky koukali jsme tuze rádi,
jejich tvůrci byli naši kamarádi,
mnohé z nás i dneska jejich díla svádí.
2. STŘÍDAVÁ DOKRESLOVKA
VODOROVNĚ: A. Kníže ďáblů. – B. Část Prahy; řecký ostrov. – C. Zkypřit pluhem;
název písmene; truhla. – D. Plaz; Evropanka (slovensky); ústav empirických
výzkumů; německy „červený“. – E. Múza (řídce); druh hádanky; naříkati; citoslovce
kanárčího zpěvu. – F. Stupeň vyspělosti v džudu; hudební díla; římských 52;
pidimužík. – G. Druh hádanky; kněžourský; jaksi; konto. – H. Dvorana; strašit;
nádobka na poplatek za užívání karet; palma. – I. Náčrt; druh hádanky; ševcovský
kolíček; iniciály kytaristy Raka. – J. Mající velké boltce; vřed; kopí; pár. – K. Přelud;
výdumek (zastarale); šíje; vojenský zásobovací oddíl. – L. Iniciály herečky
Konvalinkové; tropická ovíjivá rostlina; zábavné pořady. – M. Hoši (nářečně);
sklonění (řídce); nemotorně jít (řídce). – N. Ambulance; nekňubovy; ouha. – O.
Vniknout vozem; kalaba; malajská lodice; SPZ Kladna. – P. Uleknutí; český
házenkář; co se týče; podzemní místnost. – Q. Polní míra; trnovník; krajanka;
stiskací spona. – R. Zástupce dítěte při křtu; moták; druh antilopy; úmrtí. – S.
Zima; přijímací místnost; útěchy (zastarale); druh hádanky. – T. Kapat dovnitř; styl
hudby; tropický strom; sosnový les. – U. Poplach; lemovka; jak moc; cviky na
hrazdě. – V. Řev; otvory; druh borovice; taroková karta. – W. Ráz; soupeř v džudu;
jméno spisovatele Doyla. – X. Kňoura (řídce); ničivý oheň. – Y. Občan.
SVISLE: 1. Přístavek před vchodem (nářečně); ošklivo; výztužné prkno; druh
slitiny. – 2. ??? (Pyšná princezna); ??? (Tři zlaté vlasy děda Vševěda); ??? (Pod
Jezevčí skálou); ??? (Třetí princ). – 3. Ruský novoroční stromek; tamta; plátěné
přístřeší; hlupák; spisy; pokřivený strom. – 4. Nátěrová hmota; hrot; odlévaný;
hýřit; státní pokladna; uzenina; obrázek. – 5. Český hokejista; chlupy na tváři;
ořechovec; vyvalovat; básník; tříbit; průsek. – 6. Střílení zvěře; český pěvec;
biblická osoba; literární brak; německý filozof; francouzský sochař; druhy; černé
tečky na kůži. – 7. ??? (Nesmrtelná teta); ??? (Tři veteráni); ??? (Pan Tau); ???
(Malá mořská víla); ??? (Anděl Páně); ??? (Princezna ze mlejna); ??? (Metráček). –
8. Anglicky „nejlepší“; spojovati kroucením; loučka; lis; darebačka (řídce); stovky;
psí plemeno; znoj. – 9. Ujmouti; druh hádanky; plodenství smokvoně; izotop
radonu; severští ptáci; druh papriky; copak. – 10. Stranou; eskymácký člun;
mořský pták; luční porost; brýle; krmivo pro koně; stoka. – 11. Podání; výnos
z vkladu; spáry; televizní písnička; rybářská síť; výrobek. – 12. ??? (Tři oříšky pro
Popelku); ??? (O statečném kováři); ??? (Obušku, z pytle ven!); ??? (S čerty
nejsou žerty). – 13. Sázenka; maďarský básník; chirurgický nástroj; Gottovo jméno.

