KRÁL KŘÍŽOVEK – 12. KOLO
Hrad ... na Klatovsku je unikátní stavbou, která se svým vzhledem vymyká většině našich opevněných
sídel. Nestojí na kopci, ale v močálovité rovině v malebném … (1. tajenka). Je zajímavý i tím, že jeho
vybudováním končí éra hradů a začíná výstavba zámků. Hrad byl postaven jako vodní pevnost, mohutné
zdi vnějšího opevnění jsou zesíleny čtvercovými a půlkruhovými dělostřeleckými baštami. Stavba
započala přestavbou obou paláců, které propojila na východě hvězdicovitě klenutá kaple. Na západě
uzavřela obytnou část pětipatrová Velká věž. Ve stěně severního paláce se nachází ... (2. tajenka), v
prostorách neblaze proslulé kruhové věže Kašperky bývala hladomorna. Hrad patřil pánům z Rýzmberka.
Doplňující otázka: Jaké bylo jejich oblíbené křestní jméno? Jednoho z nich podle pověsti odnesl čert.
VODOROVNĚ: A. Tritón; vypínač světla; vrstva druhohor. - B. 1. TAJENKA. - C. Solmizační
slabika; nástroj na řezání kovů; arenda; značka voňavky. - D. Britský střelec (OH 1908); komolé; ptačí
mládě; předložka. - E. Šikmo; označení některých slovanských etnických skupin; zakřiknutý člověk; nula.
- F. Částice protoplazmy; jmění; závary do polévky; český právník (Otto). - G. Římské číslo; místo klidu;
barva v kartách; stolička. - H. Ostrov v Karibiku; severogermánský bůh; tlak; přitakání. - I. 2.
TAJENKA. - J. Nádoby na víno; český herec; cichlida.
SVISLE: 1. Čurka; podnik v Adamově. - 2. Předložka; Starořekové; části úst. - 3. Cizí ženské jméno;
pšt; uřknutí. - 4. Písmo; bulharský spisovatel. - 5. Turecká jednotka hmotnosti; společenský hmyz;
šlechtický přídomek. - 6. Snad; oranžové barvivo; paroháč. - 7. SPZ okresu Praha - město; tropický strom;
kovoprůmysl. - 8. Severský básník; melodie. - 9. Řecká bohyně šťastné náhody; portugalské víno; ptačí
citoslovce. - 10. Biblické ženské jméno; větve; hluchavkovitá rostlina. - 11. Slovenská řeka; údery v boxu;
svěžest. - 12. Části textu; reklamní režisér a herec. - 13. Dopravní prostředek; číslice; posměšek. - 14.
Cizí mužské jméno; namodralá; germánský mytologický obr. - 15. Řezač kolků; zrádce.
Řešení 11. kola:
A. STAMO; láska; odsek. - B. KRÁL ČESKÝCH HRADŮ. - C. LN; Loki; kolt; Machar. - D. Amica;
tuba; Kemr; BK. - E. Děti; Keba; jura; Dua. - F. DDR; Taso; dona; boss. - G. Ri; prst; prha; pouhá. - H.
Uktur; Osan; plut; el. - I. KRÁLOVSKÁ KORUNA. - J. Yukon; Otero; tahat.
Doplňující údaje: Zvíkov, Písecká a Železná brána
Výsledky 11. kola:
0 – Bezděk, Drdel, Haman, Havel, Ota, Sklenka, Štefek, Vašinka, Vojník, Zelený; 1 - Hrachovcová,
Pláňava, Urbánek, Vagaiová; 2 - Kašpar; 4 - Gartšík.
Řešení křížovky (celý obrazec) posílejte do 28. prosince 2019 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo e-mailem na adresu
V.Kucavova@seznam.cz

