KRÁL KŘÍŽOVEK – 10. KOLO
Silueta zámku ... vyrůstající ze skály vysoko nad vodami Dyje je jedinečná. … (1. tajenka) dominuje
hnízdu takřka orlímu a mění zámek v pohádkový přelud. Ze zalesněného svahu pod ním vystupuje
hranolová věž, která byla součástí opevnění středověkého hradu. Hrad patřil Lucemburkům, pobýval zde
bratr Karla IV. Jan Jindřich. Poté se vystřídala celá řada majitelů, nevýznamněji se do jeho dějin zapsali
Althanové. Michal Jan II. Althan přestavěl hrad z gruntu (ponechal pouze opevnění a věže) a vybudoval
pohodlný a reprezentativní zámek. Přes kamenný most se dojde k vstupní bráně a k barokní kapli s
hrobkou rodu Althanů. Monumentální schodiště ... (2. tajenka) hlídají mytologičtí hrdinové a lví strážci.
Korunou přestavěného sídla se stal (viz 1. tajenka). V monumentálním prostoru prosvětleném oválnými
okny stojí deset soch nejvýznamnějších členů rodu. Do přestavby sídla zasáhly také ženy, např. favoritka
císaře Karla VI., markýza Pignatelli. Její mladší syn byl možná císařovým levobočkem, který se v
zákonném manželství syna nedočkal. Proto vydal v roce 1717 důležitý dokument, který umožnil po jeho
smrti vládu nejstarší dcery Marie Terezie.
Doplňující otázka: Jak se jmenoval tento dokument?
VODOROVNĚ: A. Belgický profesionální tenista; kunovitá šelma; separát. - B. 1. TAJENKA. - C.
značka vápníku; ruské zájmeno; šířit; slunce. - D. Kniha potulných cikánů ukrývající dědičné tajemství;
drb; severský pták; v pořádku. - E. Egyptský bůh; platová skupina; rodiny; zaostalost. - F. Protáhlý ostroh;
místnosti; služebná; anglický autor limericků. - G. Dánská jednotka množství; italské víno; čínské
kvasnice; protéza. - H. Divoký kousek; larvičky tenkohlavce lidského ve svalu; český herec a režisér;
SPZ okresu Komárno. - I. 2. TAJENKA. - J. Architektonický ornamentální prvek; lehký beton; holub.
SVISLE: 1. Honorace; sudička. - 2. Odrůda pšenice; bioherma; kanadské jezero. - 3. Moje; planetka;
tiskařské písmo. - 4. Jméno zpěváka Johna; betonová pilota. - 5. Malé dítě; část dne; stará solmizační
slabika. - 6. Trpět; sajka; česká obec. - 7. Stoma; loketní kosti; vrstva druhohor. - 8. Hádanka; marně. - 9.
Myslivecká zarážka; velcí psi; označení anonyma. - 10. Směnka; Starořekové; starověký mudrc. - 11.
Komoň; podnik v Olomouci; jádro. - 12. Zármutky; jakmile. - 13. Dívčí jméno; sídlištní mohyla; SPZ
okresu Olomouc. - 14. Styl jamajské hudby; vlastnost povrchu; křoviny. - 15. Střešní taška; noviny.
Řešení 9. kola:
A. Úkosy; tamta; nutit. - B. NEJTVRDŠÍ VĚZENÍ. - C. AC; pres; piha; šelak. - D. Valos; pica; hena;
la. - E. Atom; kose; karé; šat. - F. Pot; ponk; drny; amok. - G. Al; kopa; krok; vkusy. - H. Lkaní; Olav;
drak; ar. - I. BYL OBLÉHÁN ŠVÉDY. - J. Azory; dráty; Eirík. (nejčastější chyba)
Doplňující údaje: Špilberk, Blanka z Valois
Výsledky 9. kola:
0 – Bezděk, Drdel, Haman, Havel, Sklenka, Vašinka, Vojník; 1 - Kašpar, Ota, Pláňava, Štefek, Urbánek,
Zelený; 2 - Hrachovcová, Vagaiová; 4 - Gartšík.
Ruda Malúšek už bohužel žádné řešení nepošle.
Řešení křížovky (celý obrazec) posílejte do 31. října 2019 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo e-mailem na adresu
V.Kucavova@seznam.cz

