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Předměty bylo potřeba správně pojmenovat a přiřadit je k deseti částem týdeníku tak, aby ke každé části byly přiřazeny
právě dva předměty, které na sebe navazují přes společné písmeno. Hledané slovo se v týdeníku vyskytovalo. Řešení tvoří
společná písmena. Čteme HESLO REMEK.

JIH + HLAVA = JIHLAVA => H

Triumf socialismu nad prohnilým středověkem. Na místě bývalého Kreclu, bloku již zastaralých středověkých budov
v , vyrostl nový moderní obchodní dům Prior. Občané mohou nyní pohodlně nakupovat potraviny, ovoce, zeleninu,Jihlavě
módu, obuv i potřeby pro domácnost pod jednou střechou.

PORCE + ELÁN = PORCELÁN => E

V Karlových Varech se konala výstava užitného Mohli jsme obdivovat krásné nádobí nejen z československýchporcelánu.
porcelánek. Mezi vystavenými kousky zaujal míšeňský porcelán s cibulovým vzorem i talířky s draky z města Ťing-te-čen
v čínské lidové republice.

NOS + SÍTKA = NOSÍTKA => S

Žáci základní školy v Jablonném nad Orlicí se zúčastnili branného cvičení. V terénu házeli na cíl granáty, nacvičovali výrobu
polních a přenos raněného nebo ochranu při chemickém poplachu. Jsme hrdí, že všichni žáci náročné úkoly zvládlinosítek
a jsou tak připraveni na obranu naší socialistické vlasti.

MANDEL + LINKA = MANDELINKA => L

Imperialisté ze západu se pokusili zničit naše brambory! Neúspěšně! Pomocí větru s mraky poslali američtí imperialisté
mandelinku bramborovou na naši republiku. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Američtí imperialisté
chtějí, aby nebezpečný škůdce brambor zničil naše vyspělé bramborářství. To se ale přepočítali. Naše vláda učinila rázná
opatření k odražení podlého útoku našich nepřátel! Ubráníme naše pole a naši úrodu od americké nákazy.

jJITRO + OCEL = JITROCEL => O

Na počest výročí velké říjnové revoluce zavázala se základní škola v Kamenici nad Lipou nasbírat 100 kilogramů léčivých
bylin. Květ černého bezu a lípy, nať kopřivy, listy nebo podbělu se budou hodit na výrobu léčiv. Vše, co sejitrocele
nasbíralo, se doma usušilo a zvážené odnášelo do školy. Tam se zapisovalo, kolik kdo čeho donesl. Ukázalo se, že pionýři
svůj závazek nejen splnili, ale I překonali. Společně nasbírali 246 kilogramů bylin. Nejlepší z žáků, Marie Nováková z 5.B,
nasbírala sama dokonce 4,2 kilogramu. Nakonec žáci vyšších ročníků odnesli voňavé pytle s bylinami na nádraží a vlakem
poslali odběrateli, státnímu podniku Léčivé rostliny.

TVAR + ROH = TVAROH => R

V mlékárně v Jaroměřicích nad Rokytnou byly instalovány nové nádrže na dozrávání kvašených mléčných výrobků. Tyto
moderní kádě jsou vyrobeny z nejkvalitnější nerezové oceli a zajistí pohodlné a hygienické zpracování mléka. Můžeme se
těšit na chutné jogurty, nebo sýry z Jaroměřic.tvaroh

POLE + EVA = POLEVA => E

Při příležitosti přátelské návštěvy generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany sovětského svazu Leonida
Iljiče Brežněva v Praze připravili pracovníci národního podniku Pražské pekárny a mlýny obrovský dort. Dort vážil 15
kilogramů, byl zdoben máslovým krémem, čokoládovou a srpy a kladivy z červeného marcipánu. Věříme, žepolevou
vzácná návštěva byla důstojně uctěna.

DIPLOM + MATKA = DIPLOMATKA => M

Indickou ministerskou předsedkyni Indiru Gándhíovou přivítali v  Moskvě nejvyšší představitelé sovětského svazu. Indická
diplomatka stvrdila dohodu o míru, přátelství a spolupráci Indické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.

ROLE + ETA = ROLETA => E

Zemědělci z JZD Větrný Jeníkov se zabývají výzkumem faktorů ovlivňujících dojivost krav. Soudruzi se zaměřili zejména na
vybavení kravínů. Na rozdíl od kapitalistických podniků ze západu, kde se snaží maximalizovat zisk na úkor zdraví
a pohodlí zemědělských zvířat, ve Větrném Jeníkově opravdu myslí zejména na blaho svěřených krav. Kromě příjemného
osvětlení instalovali mezi jednotlivými stáními stahovací které zajistí kravám při dojení potřebné soukromí. Mimo tatorolety,
opatření soudruzi zjistili, že se zvýší o 35 procent tučnost mléka, pokud kravám v době dojení hrají v kravíně tiše hudbu
Bedřicha Smetany.

TANK + KOVÁNÍ = TANKOVÁNÍ => K

Národní podnik Benzina zahájil instalaci čerpacích přístrojů vybavených zeleným a červeným signalizačním majákem.
Údaje z těchto samoobslužných stojanů budou přenášeny do pultu v prodejní místnosti prostřednictvím elektronického
zařízení značky Teos. Spojení se zákazníky obstarají mikrofony. U moderních čerpacích stanic bude palivatankování
přinášet skutečnou radost.


