
Staré mesto Ayutthaya sa nachádza približne 80 km od 
Bangkoku. Založil ho kráľ U Thong v roku 1350 a až 
do roku 1767 bolo hlavným mestom Siamskej ríše. V 
časoch svojho rozkvetu bolo centrom kultúry a obchodu. 
Prekvital tu najmä obchod s Indiou a Čínou. Mnohí 
sa o ňom vtedy vyjadrovali ako (tajnička). Mesto však 
muselo čeliť mnohým útokom Barmy a v druhej polovici 
18. storočia nakoniec podľahlo. Útočníci zničili mnoho 
stavieb a roztavili aj zlaté sochy Budhu. Jednu sochu 
však miestni obyvatelia dokázali zamaskovať nanesením 
niekoľkých vrstiev sadry. Maskovanie bolo tak dôkladné, 
že zlatú sochu objavili až v roku 1955 úplnou náhodou. 
Pri manipulácii so sochou došlo totiž k jej prasknutiu a 

odkrytiu obsahu pod sadrou. Dnes je socha vystavená v chráme zlatého Budhu v Bangkoku.  Ayutthaya je 
miesto, ktoré určite stojí za návštevu. Na veľkej rozlohe sa nachádza množstvo chrámov, sôch a zrúcanín, 
ktoré pripomínajú slávne časy tohto mesta. 

www.facebook.com/krizovkysusmevomwww.scalpermedia.sk

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

nadujú,    
nafúknu

1. as     
tajni ky

zna ka    
berýlia

rozhlasová 
spolo -    

nos  Svä-  
tej Lucie

stupe      
kambria    
(geol.)

tavením    
uzavri

Pomôcky: 
akad,      
RSL,      

teak, Juon

Edita      
(dom.)

E V      
Námesto-  

va

majúci     
podobu    
oblú ka

dôvtipní,   
bystrí

graficky    
znázorni

mužské    
meno

dnes      
(hovor.)

4. as     
tajni ky    

úkryt

MPZ      
Ukrajiny

drevená   
doska     

Vavrinec   
(dom.)

zn. pre    
long ton    

pla        
(expr.)

skratka    
juhojuho-   
východu

dar ek     
zasa,      
znova

murovaná  
stena      

3. as     
tajni ky

jav,       
zjav

vysunie    
von       

mastila    
lojom

Pomôcky: 
NAN, Mot,  
guzla, UA,  

a meta

trhal      
(kniž.)     

balkánsky  
hud.nástroj

tropický    
strom     

tla . ag.    
Nigérie

pride

garsón,    
po esky

ruský      
maliar     

darebák   
(expr.)

strýko

chytil      
(bás.)     

kananej-   
ský boh

citoslovce  
hlasu žaby 
Leokádia   

(dom.)

skratka    
základnej  

školy

sporebo-   
val        

zna ka    
germánia

rímske     
íslo 499   
zn. pre    

stathenry

glgol      
(expr.)

2. as     
tajni ky

na spo-    
lo ný      
ú et       

(obch.)

kýpe      
(kniž.)


