KRÁL KŘÍŽOVEK – 9. KOLO
Hrad ... si vysloužil takové tituly jako žalář národů nebo … (1. tajenka) Evropy. Podzemní kobky,
vlhko, tma a okovy. A přesto i zde najdeme časy panovnicky slavné, poetické i statečné, např. Karel IV.
zde prožil jedny z nejkrásnějších chvil svého života se svou první manželkou. Hlavní zásluhu na
zbudování hradu měl Přemysl Otakar II., který si uvědomoval strategicky výhodnou polohu města, bylo
odtud blízko do Rakous i do Uher. Nechal ho vybudovat na návrší nad městem, odkud se daly bránit i
přilehlé domy a kostely. Hrad se nepodařilo dobýt husitům, zato Matyáš Korvín obránce vyhladověl. Za
třicetileté války ... (2. tajenka). Tehdy se proslavil francouzský hugenot de Souches, který opevnil a
posílil městské hradby a všechny budovy do šesti set kroků před nimi dal zbořit. Nechal také z hradu
odstranit dřevěné střechy. Boj o město trval tři a půl měsíce, poté velitel Torstensson rozhodl, že pokud se
město a hrad do 15. srpna do 12 hodin nevzdá, odejde. Podle pověsti nechal de Souches zvonit poledne o
hodinu dříve a město bylo zachráněno. Později byl hrad přestavěn na barokní pevnost a dnes už bychom z
původního hradu mnoho nenašli.
Doplňující otázka: Jak se jmenovala výše uvedená manželka Karla IV.?
VODOROVNĚ: A. Sešikmení; ona; dráždit. - B. 1. TAJENKA. - C. SPZ Praha - město; lis; skvrna v
kůži; pečetní vosk. - D. Řecký ostrov; velikost písma; tam; solmizační slabika. - E. Nepatrná věc; ptačí
mládě; rychle; oděv. - F. Znoj; hoblice; jídla ze syrových brambor a mouky; vražedné šílenství. - G.
Ponapský květinový věnec; šprýmař; starší vědecký časopis; elegance. - H. Naříkání; cizí mužské jméno;
bezmotorové letadlo; setina hektaru. - I. 2. TAJENKA. - J. Portugalské souostroví; pletací náčiní; bájný
severogermánsky král.
SVISLE: 1. Stav organismu; střelba. - 2. Hustá kašovitá tekutina; ostrov; rudný nerost. - 3. Část vozu;
síť ohraničující loviště; ztráta na hmotnosti tekutého zboží. - 4. Arbor; koželužská jáma. - 5. Montandovo
jméno; zbraň; kdyby. - 6. Soubor stébel; tropický strom; anglicky "starý". - 7. Latinská předložka; pískot;
cukerný roztok. - 8. Stejnokřídlý hmyz; milovaná. - 9. Tlak; část střechy; maďarsky "přes". - 10. Zinková
slitina; přadeno; časové jednotky. - 11. Hije; alkoholický nápoj; zařízení k lovu ryb. - 12. Druh masa; sýr.
- 13. Soustava buněk; ozdoba; syn Juda a dcery Šúovy. - 14. Blažejova milenka; asijský stát; délková
jednotka v Madrase. - 15. Pípat; citoslovce hlasu koroptve.
Řešení 8. kola:
A. Opice; Inter; bloud. - B. JE PEVNÝ A MASIVNÍ. - C. El; Erin; psík; fluor. - D. Toten; koir; drem;
SK. - E. Étos; kart; brak; Ota. - F. Kol; kolt; neuk; MnAs. - G. OK; pysk; monk; snaha. - H. Rváči;
noma; neon; at. - I. MOHL POŘÁDAT HONY. - J. Aries; sedan; rétor.
Doplňující údaje: Kámen, muzeum jednostopých vozidel (motocyklů)
Výsledky 7. kola:
0 – Bezděk, Drdel, Haman, Havel, Hrachovcová, Kašpar, Malúšek, Ota, Pláňava, Sklenka, Štefek,
Urbánek, Vagaiová, Vašinka, Vojník, Zelený; 3 - Gartšík.
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