Lázeňský pohárek 2021
Na severovýchodním úpatí Podhorního vrchu se nachází přírodní památka… (viz první tajenku).
Důvodem ochrany jsou… (viz druhou tajenku) – vývěry oxidu uhličitého s přítomností sirovodíku.
Voda v tůních vypadá jako by se vařila; je však studená. Vývěry plynů lze pozorovat i přímo… (viz třetí
tajenku), která jako ještě malý potůček teče okrajem území. V horkých letních měsících vodní plochy
vysychají, případně jejich hladina výrazně kolísá a na okrajích se objevují vysrážené bílé povlaky soli.

STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA
VODOROVNĚ: A. První tajenka. – B. Znělka; starý člověk; předložka. – C. Dobrá káva;
domácky Ulrika; zaklení; krůpěj; vegetační formace. – D. Otvor; horké prameny; druh
šňupavého tabáku; druhová číslovka; části železničního svršku; náš režisér (Elmar). – E. Hle;
pocta; porost hlavy; karetní hra; omamná látka; dýka s dlouhou čepelí; seseknout. – F. Linie;
zármutek (básnicky); Kiplingův vlk; troufalá; doba pohlavní aktivity savců; mohutné cizokrajné
dřeviny; smuteční oznámení. – G. Španělská exkrálovna; zákazník; nádobka na svěcenou vodu;
stavební sloh; puls. – H. Pouť; návštěvník; církevní shromáždění; mocenská organizace; celovat;
části atlasů; jméno Marxe. – I. Starší značka gramodesek; mořská zelená řasa; cíle střelců;
postní doby; vojenská jednotka; rudodřev; taková (nářečně). – J. Jsoucí v koncích; druh
plachetnice; žena sedláka; přísný mravokárce; ve svém bytě; ryba příbuzná jeseteru. – K. Velmi;
americký národní úřad pro letectví a kosmonautiku (zkratka); trvalka; úspěch; hlíny ponechané
na kořenech přesazovaných rostlin. – L. Velká množství; mučený; rovný. – M. Druhá tajenka.
SVISLE: 1. První díl třetí tajenky. – 2. Bohyně lovu; chrastí. – 3. Balony; umělecký směr;
stoupenec teismu; počítačový konektor. – 4. Noční pták; odpočinek; dopravní prostředek;
zbabělec; vedra; hudební skladba. – 5. Styl severoamerické černošské hudby; ledovcové kotle;
návod; odvod (zastarale); zákrsky; zrušení objednávek; značka šicích strojů; mužstvo. – 6.
Peruánský praobyvatel; přechod přes řeku; ozdobný předmět; vyhynulý pták; městnání krve;
brko. – 7. Část obličeje; den v týdnu (slovensky); sportovní oděv; druh slovní hádanky; anděl. –
8. Prs; námitka; ruské chaty; rozdělovaný na dvě části; spor. – 9. Část opery; blaho; malý
mořský rak; listnatý strom; dosna; vyzdívat. – 10. Objevitel původce tuberkulózy; vysoká
funkce; osvojený; plátěná torna (slangově); brambor; tyhle; čas; bývalé vojenské prodejny. – 11.
Poklop; samostatné útvary; říční ryba; tropický mravenec; kujné materiály; titěrný. – 12. Básník
(řídce); horní hranice; druh lemura; vady. – 13. Cedník; domácky Tereza. – 14. Druhý díl třetí
tajenky.
Pomůcka: estrus.

