
PROČ PRÁVĚ TAKOVÝ VÝRAZ?

Anatomicky  je  atlas  … (tajenka)  první  obratel  páteře,  která  coby  kostěný obal  chrání  míchu.  Proto
poranění  páteře  vždy  znamená  závažný  úraz  s  možnými  dlouhodobými  následky  včetně  trvalých.
Jednoznačně nejvážnější je porušení míchy po pádu/skoku z výšky na záda nebo na natažené nohy.
Dojde totiž k ochrnutí, což je častý důvod, proč zdravý člověk skončí na vozíku. 
A právě v této souvislosti  převzalo uvedený význam do svého názvu občanské sdružení,  které jako
předchůdce České abilympijské asociace organizačně připravilo první ročníky abilympiád – jeho čtyři
grafické podoby jsou umístěny kolem křížovky.
Slovo „atlas“ se pochopitelně nejčastěji používá jako výraz pro soubor map různého zaměření, stejně se
označuje i vysoce lesklá hedvábná látka. Atlas se jmenuje pohoří v severozápadní Africe a také se tak
nazýval řecký mytologický obr z „rodiny“ Titánů, který musel v místech, kde se pohoří rozkládá, za trest
držet nebeskou klenbu. Kov titan – což mj. symbolizuje písmeno „T“ v logu – má vzhledem k častému
používání v ortopedii,  neurochirurgii  nebo v obličejové a plastické chirurgii  jako implantátu za kostní
tkáně také velmi blízko ke zdravotnímu postižení. 
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Vodorovně:  A. Původní  obyvatelé  Ameriky. –  B. Součást  růžového  oleje;  který  (zastarale). –
C. Území v  Tanzanii;  citoslovce drnčení.  –  D. Vysoká funkce;  koně.  –  E.  Německý klasický  filolog;
možná. – F. Japonská váhová jednotka; papoušek nestor; předložka. – G. Část svíčky; opravna lodí. –
H. Omáčka (zastarale); podnik v Roudnici nad Labem. – I. Snížený tón; židovská sobota. – J. Záporka;
zlá. – K. Udělat čistým. 

Svisle: 1.  Zkrátka; zámecká zahrada; usušená tráva. –  2. Tajenka. –  3. Sportovní úbory; černý pták;
lyže. – 4. Elektricky nabitá částice; sada; rudá planeta. – 5. Domácké jméno Alice; osobní zájmeno; první
veřejné vystoupení. – 6. Dávati větší důležitost. – 7. Nápis na kříži; pokrývka; jihnout.

Pomůcka: Aly, Meva, Ubena. (mk) 


