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8 KRIZOVKA

Upřesnění: tyč.

VODOROVNĚ VII

VODOROVNĚ II

VODOROVNĚ I

VODOROVNĚ III

VODOROVNĚ IV

VODOROVNĚ V

VODOROVNĚ VI

SVISLE

4.=T 2.=O 7.= 4.=

3.= 3.= 5.= 4.=

2.= 3.= 10.= 4.=

2.= 3.= 9.= 4.=

5.= 1.= 2.= 6.=

3.= 2.= 8.= 5.=

český sufix znějící jako anglické slovo
Czech
tyčí se
opakující se část klíčové složky
čokolády
hmyz známý sexuálním kanibalismem
zbavený motouzů (na tři)
předložka pojící se s mocninou
tumáš
7. pád j. č. slova ona (po předložce)
koncovka pojící se s oxidačním číslem
I
staroegyptský bůh slunce (ve variantě
bez e)
hrdina
hajzl (vylučující stolici)
název české hlásky v

les z hymny
nebo
jdi (nespisovně)
český sufix znějící jako anglické slovo
leak
podlouhlý prostor v chrámu
destruuj
odpověď na flek nebo na mail
zájmeno pojící se s Brutem

přitakání
předložka vyjadřující směr dovnítř
4. pád j. č. zájmena on, též citoslovce
smíchu
2. pád mn. č. slova kára
být na nohou a nehýbat se
opakující se část chvění (blahem)
opak dovnitř
dlouhá vyjmenovaná předpona

nejmenší jednotka informace
litovat hříchů
citoslovce vrány či havrana
první dvě třetiny medikamentu
ani (básnicky)
dochucuj solí
pohybuje liščím ohonem po ebonitové
tyči
společný začátek hmotnosti a kravaty

nejčetnější česká spojka
podle poslední módy
název české hlásky k
vězení
není ochoten opustit (např. zvyk)
předložka vyjadřující směr z blízkosti
něčeho někam dále
ten, jenž patří vám
stěny

běžná jednotka hmotnosti
předložka vyjadřující směr do blízkosti
něčeho
symbol násobení
hádej (se)
gramatická kategorie jmen i sloves
ten, který patří tobě, bez posledního
písmene j (na tři)
v blízkosti nečeho (předložka)
zná

Hospodin
velkých misek
krátká kulatá předložka
opak proti (ve volbách)
2. pád množného čísla slova pře
polovina
hudební skupina Freddieho Mercuryho
nejčetnější zvratné zájmeno

trnovník
tlučen
z neznámého směru

týkající se platební neschopnosti

nedlouhá
povinné vybavení automobilu
plavidlo obecně

tu a tam

plán akce
předchůdce následku
zbabělec
třicet minut
anglicky královna
dynastie
širočina
základní územní jednotka
například
spočívání (např. prachu)
ty, které překypují vášní
skvělý

?

?

? (německy)

?


