KRÁL KŘÍŽOVEK – 11. KOLO
Říká se, že ... je … (1. tajenka), a máme dost důvodů tomu věřit. Dominantní poloha na skále nad
soutokem Otavy a Vltavy, klasická silueta zdobená věžemi, přístup jen přes úzkou skalní šíji a most
přetínající umělý příkop. Tento hrad s jedinou výjimkou nebyl dobyt. Nepodařilo se to táboritům ani
přesile císařských po stavovském povstání. Pevnost a nedobytnost hradu odhadl už Václav I., který v
neklidných dobách rozhodl, aby sem byla pod ochranu zdejších zdí převezena ... (2. tajenka). Nejvíce se
o výstavbu zasloužil jeho syn, Přemysl Otakar II., byl mu oporou proti rozpínavým Vítkovcům. Dosazoval
tam velmi schopné a loajální purkrabí, kteří se odmítli podřídit Závišovi z Falkenštejna. Ten spolu s
Václavem II. hrad dobyli, ale purkrabí ve svých funkcích zůstali. Podvodem se později hradu zmocnili
Rožmberkové, majitele střídal během třicetileté války a po ní, v roce 1719 zdědili hrad
Schwarzenbergové.
Doplňující otázka: Hrad byl budován jako průchozí. Jak se jmenují vstupní a severní brána?
VODOROVNĚ: A. Stavební firma v Mariánských Lázních; záliba; lomový kámen. - B. 1.
TAJENKA. - C. SPZ norských letadel; severogermánský bůh; střelná zbraň; český básník. - D. Přípravek
na pěstování pleti; druh obalu; český herec; SPZ okresu Blansko. - E. Potomci; marocké sídlo; vrstva
druhohor; egyptský bůh očního lékařství. - F. Zkratka bývalého státu; mužské jméno; šlechtična; šéf. - G.
Japonská míle; palec; podhorská bylina; čistá. - H. Ruská řeka; pražský podnik; dub; název římské
padesátky. - I. 2. TAJENKA. - J. Elementární částice; kubánský prozaik; vláčet.
SVISLE: 1. Harmonie; tlačky. - 2. Výběžek pevniny do vody; kovy; kmen v Libérii. - 3. Citoslovce
rozmrzelosti; nádoba na pivo; šibal. - 4. Obojživelníci; esperantsky "zednická lžíce". - 5. Úlomky krystalu;
islámský hrad; jsoucno. - 6. Název rumunské měny; zkouška; konzervační přípravek (zn.). - 7. Severský
bůh; hrbatá; pšt. - 8. Hák; anglický námořní kapitán a cestovatel. - 9. Hojivé rostlinné pletivo; český
spisovatel; břeh (v hindských zeměpisných názvech). - 10. Vyobcování; druh mločíka; Park kultury a
oddechu (zkratka). - 11. Olympijská zkratka; stejnokřídlý hmyz; rybářská síť. - 12. Smutný osud; vrstva
zámotku bource morušového. - 13. Dort; dmýchat; Ung. - 14. Chlapecké jméno; americký politik;
manželka Alfonse XIII.. - 15. Český sportovní střelec; šířit se do prostoru.
Řešení 10. kola:
A. Pimek; norka; otisk. - B. OVÁLNÝ SÁL PŘEDKŮ. - C. Ca; etot; učit; oskar. - D. Tarot; klep; alka;
OK. - E. Aton; rank; domy; tma. - F. Nos; sály; dona; Lear. - G. Ol; Etna; ragi; kelka. - H. Rodeo; uhry;
Mádl; KN. - I. NA DRUHÉM NÁDVOŘÍ. - J. Akant; ytong; racek.
Doplňující údaje: Vranov nad Dyjí, Pragmatická sankce (omlouvám se za překlep v datu vydání
Pragmatické sankce)
Výsledky 10. kola:
0 – Bezděk, Drdel, Gartšík, Haman, Havel, Hrachovcová, Kašpar, Ota, Pláňava, Sklenka, Štefek,Urbánek,
Vagaiová, Vašinka, Vojník, Zelený.
Řešení křížovky (celý obrazec) posílejte do 30. listopadu 2019 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo e-mailem na adresu
V.Kucavova@seznam.cz

