
20 Střídání křížovkových prvků
Každou křížovkovou úlohu lze chápat jako skládačku z různých křížovkových prvků
(kombinaci různých možností). Kombinovat lze jak v rámci vpisovaných znaků, políček,
směrů vpisování ap., tak i vzájemně. V úloze 1 jde o kombinaci - střídání typů polí-
ček (síťku křížovky tvoří políčka čtyřúhelníková a mozaiková - k dotvoření tvaru jed-

notlivých písmen) a střídání vpisovaných znaků (střídání písmen - políčka s tajenkou
- s dvou- a třípísmennými shluky. V úloze 2 jsou použity dva různé směry vpisování -
buňkovitě a svisle. V případě pootočení obrazce o 90° se samozřejmě změní svislý
směr vpisování na směr vodorovný. Další příklady k luštění jsou v pdf 34 až 38.

Z myšlenek našeho aforisty
Program: Co bylo, bylo. Co je - není, co není - je. Co má být, (do-
končení v tajence)?
STŘÍDAVÁ POLODOKRESLOVKA                                               
Střídání písmen s dvou- a třípísmennými shluky, v mozaikových po-
líčkách jsou dvoupísmenné shluky.
VODOROVNĚ: A. Velesekáč (pavoukovec Eusarcus tripos). - B.
Stanovený prvek ve vzorku analyzované látky. - C. Český skladatel a
pedagog (Jan, 1843 až 1915); veletok Jižní Ameriky; dřevina s kme-
nem. - D. Finanční magnátka; německý fyziolog a biochemik (nosi-
tel Nobelovy ceny 1910); elektricky nabitá částice. - E. Žok zboží;
dusně; nabroušená; husarský uherský kabátec; pletená; loďařský so-
chor; pasením spotřebovat; sousední stát; žíznit; lyžařská disciplína.
- F. Koňské maso; druhý díl tajenky; první díl hesla křížovky; druhý
díl hesla křížovky. - G. Válením obalit; rodný kraj (zastarale); svítilna;
člověk sekýrující druhé (hovorově); nenasycený uhlovodík; slovensky
„směnka“; čidlo; opak leváka; oděv univerzitních mistrů. - H. Část
Prahy 4; tvarovka k rozdělení potrubí; trochu; krajiny ve své nerov-
nosti; kanárové semínko; náchylný k pocení; střešovický sportovní
klub; souhrn všech rostlin rostoucích na určitém území; skládací
knížka; zválená. - I. První díl tajenky; ženské jméno; mravokárce;
plochá písčitá pobřeží; saské město. - J. Český herec (Karel, 1865 až
1935); medojed kapský; druh karty; sídlo v Mongolsku; pastýřská
píšťala; plocha na parkovišti určená pro jedno vozidlo; signatář
Charty 77; písemné osvědčení; výlevná hornina; trny; ofukovat. 
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SVISLE: 1. Týkající se balkonu; obor lidské činnosti. - 2. Skleněné ku-
ličky na dopravních značkách; jetel nachový; domácky Elena. - 3.
Plod kaštanovníku jedlého; otrocký. - 4. Hmota určitých vlastností
nezávislých na velikosti a tvaru; krátce se snažit něco uchytit; str-
hnout. - 5. Ptačí vězení; přítok Kamienky; zkratka souhvězdí Delfín.
- 6. Gramatická kategorie; značka elektrických spotřebičů. - 7. Část
krovu; starořímské veřejné lázně; střela do vzduchovky. - 8.
Slovensky „jména“; pracovník nástrojárny; děloha (řídce). - 9. Část
kartotéčního lístku; český herec (Jiří). - 10. Kubánský dramatik a bás-
ník; zakrslý, pokřivený strom (oblastně); chlapecké jméno; africká a
jihoamerická želva dorůstající délky až 1 m. - 11. Látáním pospravo-
vaná; sůl kyseliny selenové; elektrické vodiče pro příjem rádiových
vln; chod koně sestávající z řady skoků. - 12. Jednoduchá. - 13.
Privátní. - 14. Dlouhé a tenké bílé chleby ve tvaru veky; zdání. - 15.
Jméno psí feny; lenošivý; rozdrobené a rozdrcené částice pevné
hmoty. - 16. Německy „klus“; značka gramofonových desek. - 17.
Dráp (u dravých ptáků a šelem); potratit (tele); slůvko nabízení. - 18.
Drobný korýš žijící na temných vlhkých místech; časnost. - 19. Lesní
pracovník (zastarale); vegetarián, z jehož stravy jsou vyloučeny veš-
keré potraviny živočišného původu. - 20. Lyžařský pozdrav; dlouhý
nůž; nejstarší překlad bible. - 21. Strukturní složka oceli. - 22. Výhon
dřevin, narostlý za jedno vegetační období. - 23. Pouzdro na šípy;
vlajka; návrhy. - 24. Mlýnský kámen; chvalořeč. - 25. Portugalské
mužské jméno (Stanislav); černá školní deska; lipový porost. - 26.
Jemné šumění; lombardní úvěr; vyslovovat po hláskách.   
Pomůcka: D. Kossel. - E. Ballot. - J. Teret. - 10. Triana. - 16. Trab.  
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Den díkůvzdání - pro Američany (viz tajenku).
PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA                                            
BUŇKOVITĚ (čtyřpísmenné výrazy): 15. Ženské jméno. -
16. Uhličitan sodný. - 17. Lakomec. - 18. Řídké tkanivo z
bavlněné příze. - 19. Hesla. - 20. Lyžařský pozdrav. - 21.
Podoba. - 22. Judův syn. - 23. Slavnostní oděv. - 24. Žen-
ské jméno. - 25. Pokladna. - 26. Ženské jméno. - 27.
Tažné zvíře. - 28. Jeden z rodičů. 
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SVISLE
(pětipísmenné

výrazy):
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Pomůcka - výrazy pro výplňku (svisle):ELÍAS, IRENA, KANON, KOTEL, KOTUL,
MASKA, ODVAL, OTVOR, SAJGA, SLÁMA, STĚNA, TAŠKA, TRETA, VAKÁT.

Řešení:Největší svátek.

Řešení:Svisle - Balkonová, branže; balotina, letník, Elen; maron, robský; lát-
ka, zalapat, zbourat; klec, Riečka, Del; osoba, Eta; trám, terma, brok; mená,
kalič, uter; tab, Kodet; Triana, parkos, Matýsek, tereka; poslátaná, selenát,
antény, cval; prostá; osobní; bagety, potucha; Lesa, lenivý, drti; Trab, Esta;

spár, zmetat, nate; stinka, ranost; polesní, vegan; skol, mačeta, Itala; cemen-
tit; letorost; toul, prapor, plány; žitavák, elože; Stanislau, tabule, lipoví; ro-
mon, lombard, hláskovat - Gabriel Laub: ... nebude. Bude, co bude. No, a
co má být.  


