Lázeňský pohárek 2021
V chráněné krajinné oblasti Slavkovský les s rozlohou 610 km najdeme mnoho míst nedotčených
lidskými zásahy, nebo jen v omezené míře. Roste zde množství chráněných vlhkomilných rostlin,
jsou domovem vzácných hnědásků chrastavcových a vyvěrají zde četné minerálky. Nejzachovalejší
vývěry se nacházejí… (viz první tajenku) v lokalitě nazvané Číhanské prameny. Přírodovědně
nejcennější je… (viz druhou tajenku), v níž žije rozsivka Pinnularia ferophila, která je známá pouze
z několika málo míst na světě.

PÍSMENNÁ DOKRESLOVKA
VODOROVNĚ: A. Puklina; účet; český herec. – B. První tajenka. – C. Kladná elektroda;
šatní škůdci; beran (oblastně); obilovina (slovensky); polní míra. – D. Český veletok; muži;
skládací přístřeší; bezpilotní letadélko; velká množství. – E. Zběhovec; kurs cenných papírů;
hlava kláštera; český cestovatel; ožeh. – F. Ženské jméno; úmysl; řev; metamorfovaná
hornina. – G. Pevná tkáň; hmyzožravec (básnicky); dravý pták; indiánská trofej. – H.
Libušina sestra; planeta; neodolatelnost; zimní měsíc; SPZ vozidel okresu Beroun. – I.
Symetrála; pepřový sprej; obkladek; islámské rodové tradice; mariášová hra. – J. Značka
germania; rarach; oznámit úřadům; jihoafrická jednotka objemu; druh papouška. – K. Druhá
tajenka. – L. Ruské sídlo; rýha; písmeno řecké abecedy.
SVISLE: 1. Náspy; africký stát na pobřeží Guinejského zálivu. – 2. Vyčerpání; rybářská síť.
– 3. Okrasa (básnicky); stolní hry s čísly; doba. – 4. Plavidla (slovensky); jihoamerická
platidla; značka cigaret. – 5. Domácky Olga; dveřní závěs; kursovní rozdíl. – 6. Písmeno
řecké abecedy; česká zpěvačka; dřívější módní klobouk. – 7. Minulého roku; vozkovo
citoslovce; zkratka uhlovodanů. – 8. Asijský nosič; jméno Hončara; odření. – 9. Zrak; trávit
spánkem; zájmová sdružení. – 10. Podpis anonyma; vymezit; SPZ vozidel okresu Brnoměsto. – 11. Pípat; český hokejista; polní plodina (slovensky). – 12. Chvost; nežit; svatozář. –
13. Primát; tvrdý výcvik; úžas. – 14. Plotna; možná; citoslovce překvapení. – 15. Spřežení;
Evropan; zajisté. – 16. Egyptský bůh; zabijačková pochoutka; odebírat. – 17. Úděl; dvojice
cvičenců; ženské jméno. – 18. Zánět sliznice; naše zpěvačka (Jana). – 19. Název čerpacích
stanic; část ruky.
Pomůcka: Muid; Ster.

