
Dvojí propagace v méně obvyklé podobě

Každý správný turista je zároveň také velký … (1. tajenka). Někteří plní svoje vandrbuchy většinou originálními
razítky z  četných pochodů nebo dovolenkových  výletů,  jiní  shánějí  turistické vizitky,  další  se zaměřují  na
turistické známky – kulaté dřevěné plakety s  průměrem šest  centimetrů s  vypálenou grafikou propagující
většinou historickou památku v určitém regionu. Výroční turistická známka pak připomíná třeba výročí měst,
jubilea významných osobností nebo také významné regionální i celostátní akce.
A právě předchozí  věta, respektive její  závěr zdůvodňuje zařazení  této křížovky se zdánlivě nesouvisející
tematikou do luštitelského seriálu o historii České abilympijské asociace (CAA), obrazově to potvrzuje snímek,
který je součástí křížovky. Výroční turistická známka s pořadovým číslem 1076 byla totiž vydána při příležitosti
abilympiády v roce 2012,  kdy si  národní  soutěžní  přehlídka schopností  a dovedností  osob se zdravotním
postižením připomínala svoje druhé … (2.  tajenka).  Zobrazené abilympijské logo existuje v  odstínu žluté,
modré a červené barvy. Poprvé akci doprovázelo v roce vydání turistické známky, doprovázelo ji  do roku
2018.
Druhá strana představila Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích Kosatec, tehdy zhruba rok staré
bezbariérové sídlo CAA. Porotu soutěže Stavba roku 2011 Pardubického kraje novostavba natolik zaujala, že
ji  ocenila  zvláštním uznáním za celkové architektonické ztvárnění  a dispoziční  řešení  ideálně odpovídající
sociálně integrační funkci objektu. Postupně se jako pojmenování ujalo Centrum Kosatec. 

Vodorovně: A. Ledovcový kotel; zhoubná nemoc. – B. Ten i onen; nedobře. – C. Surová nafta; v pořádku;
Slované. –  D. Ruský režisér; tažní zpěvní ptáci; vidina. – E.  Palec (délková míra); přístavní hráz; starověký
městský stát  v dnešní  Sýrii. –  F.  Kyrie eleison; předložka;  zpráva. –  G. Kozácký náčelník; rival  Slávie.  –
H.  Tmel;  severoamerický  indiánský  kmen;  číslovka  základní;  český  sbormistr.  –  I.  Obdivy;  kulturní  dům
(zkratka); grafické označení zkratky. – J. Senoseč; přelíčení; člen britské Sněmovny lordů. – K. Chvějivý zvuk;
domácké jméno Otýlie. 

Svisle:  1. Rybářská  lopatka  na  vodu;  rostlina  čapí  nůsek. –  2. Antilopa  voduška;  pracoviště  v  dolech;
německý určitý člen. – 3. Vraník; 2. tajenka. – 4. Nechť; obruba; skýva chleba (slovensky). – 5. Dovednost;
dámský vrchní  oděv;  předložka.  –  6. Ocas;  inu;  kulovitá  bakterie.  –  7.  Hernie;  SPZ Somálska;  umělecká
dvojice.  –  8. Jaká věc;  zpátky;  značka decituny.  –  9. Nebo;  Adamova družka;  odhady.  –  10. Souchotiny
(zastarale); 1. tajenka. – 11. Listnatý strom; léčky; albánské platidlo. – 12. Sídlo ve Španělsku; ženské jméno.

Pomůcka: Ebla, Ekk, lek, Oto, peer. (mk) 


