KRÁL KŘÍŽOVEK 26. ročník
Soutěž „O krále křížovek“ bude ještě i letos pokračovat, a to 26. ročníkem na www.lazenaci.cz.
Je určena hlavně Lázeňákům, ale budu ráda, pokud se jí zúčastní i další zájemci. Protože je určena
pokročilejším řešitelům, nebudou uváděna upřesnění legendy (zastarale apod.) ani pomůcky. Pro
letošek pokračuji ještě na téma Hrady a zámky Čech, Moravy a Slezska (autorkami stejnojmenné
knihy jsou Soňa Thomová a Marie Homolová, vydal Readers´Digest Výběr).
Soutěž bude mít 12 kol, na webu se objeví nové kolo nejpozději 10. v měsíci, termín odeslání bude vždy
poslední den v měsíci. Zasílá se kompletně vyplněný obrazec, název daného hradu či zámku a odpověď na
doplňující otázku. Za nesplnění těchto úkolů budou připočteny 2 a 2 ztrátové body. Je povolena jedna
oprava v termínu.
Prameny: SSJČ, Co je co, Slovníky cizích slov, Jak se bude jmenovat vaše dítě, Československý
biografický slovník, Universum, Encyklopedie bohů, Byliny a jejich lidové názvy, Malý slovník českých
slangů, Křížovkářský slovník K+K, Slovníky zkratek, cizojazyčné slovníky, Nová slova v češtině, Malý
Ottův slovník naučný, Velký slovník hantecu, Slovník nespisovné češtiny, Šmírbuch jazyka českého,
Čálek – Velký + Nový křížovkářský slovník, kódy letišť, VKS 4.0 a internet.
KRÁL KŘÍŽOVEK – 1. KOLO
Velkolepá barokní rezidence v ... patří k největším a zároveň umělecky nejhodnotnějším zámkům
střední Evropy. Za svou jedinečnost vděčí Janu Adamovi hraběti z Questenberka, který pověřil přestavbou
trochu staromódního renezančního zámku rakouského architekta Jakuba Prandtauera. O tomto sídle se
často mluví jako o moravské Versailles. Skládá se z centrálního tříkřídlého traktu, na nějž jsou napojeny
dvě dvojice dvoukřídlých budov ukončených čtvercovými pavilony. K zámku patří unikátní, 16 metrů
vysoký dřevěný most, pro který je typická … (1. tajenka). Tento most spojuje ... (2. tajenka) se
zahradou. Protože Jan Adam byl i vášnivým milovníkem umění a vážné hudby, najdeme ve východní části
bočního křídla divadlo, Hudební a Taneční sál, knihovnu a zámeckou galerii. Na jižní straně bylo
odstraněno opevnění a vznikla tu překrásná francouzská zahrada, do které se vstupuje po dvojitém
schodišti.
Doplňující otázka: V zámecké zahradě měla roku 1730 premiéru první česky zpívaná opera. Kdo ji složil
a jak se jmenovala?
VODOROVNĚ: A. Mužské jméno; okrásti; pocit libosti. - B. 1. TAJENKA. - C. Předložka; nevalně;
soutěska; řízek. - D. Vemeno; touha po ostrých pochutinách; hudební nástroj; citoslovce. - E. Bylina
matky boží; jednotlivý filmový záběr; rusky "snad"; zkratka mezinárodní organizace. - F. Nedobrý;
vojenská jednotka; núbijská jednotka objemu; luštěnina. - G. Núbijská jednotka objemu; pokárání;
arménské božstvo; mys (v cizích názvech). - H. Přítomnost na jiném místě než se stal trestný čin; název
několika obchodů s koženou galanterií v Mariánských Lázních; víno; římské číslo. - I. 2. TAJENKA. - J.
Buddha mahájány; anglický tenorista; dívčí jméno.
SVISLE: 1. Služební hlášení; zrádce. - 2. Rvačka; hláška v piketu; řeka v Bosně a Hercegovině. - 3.
Hebrejský bůh stvořitel; vyrobený litím; pštros. - 4. Slovenské město; klopa uniformy. - 5. Korpusy;
útočník v džudu; ruský souhlas. - 6. Tamta; část nohy; polský básník. - 7. Osobní zájmeno; trsnatá bylina;
pahorky na předoasijských pouštích. - 8. Rozhořčení; studená, neútulná místnost. - 9. Heraldický znak;
přítok Rýna; Evropan (slovensky). - 10. Značka tuku; jazyk; časová jednotka. - 11. Pšt; kouzlo;
zaměstnání. - 12. Rostlina zasvěcená Buddhovi; pořádný. - 13. Závrtový komín; orebné; značka radonu. 14. Předchůdce reggae; vyšívat; zoubkovaná krajka. - 15. Sudokopytník; halve.

Řešení 12. kola:
A. Kruty; tolar; ester. - B. VYTESANÉ VE SKÁLE. - C. Ós; osar; skok; Kárat. - D. Tupit; stan; Vala;
ar. - E. Apel; Zhoř; cery; zlo. - F. Pal; faun; kuba; roks. - G. As; vosk; koza; kulak. - H. Nvota; Clun;
saka; po. - I. NEDOSTATEK ZÁSOB. - J. Ašant; idyla; Iveta.
Doplňující údaje: Hrubá Skála, Albrecht z Valdštejna
Výsledky 12. kola:
0 – Bezděk, Drdel, Gartšík, Haman, Havel, Kašpar,Malúšek, Pláňava, Šplíchal,Vagaiová, Vašinka,Vojník;
1 - Hellmichová; 2 - Hrachovcová, Sklenka, Urbánek; 100 - Zelený
Celkové výsledky 25. ročníku
0 - Bezděk, Drdel, Haman; 1- Šplíchal; 2 - Vojník; 3 - Havel, Pláňava; 4 - Sklenka; Urbánek; 5 - Malúšek,
Vašinka; 11 - Vagaiová; 13 - Kašpar; 24 - Gartšík; 25 - Hrachovcová; 28 - Hellmichová; 108 - Zelený.
25. ročník má již své vítěze, blahopřeji ale nejen jim. Všichni si zaslouží uznání, že to s mými výtvory
vydrželi až do konce. Děkuji za přání k Vánocům a Novému roku a také já vám všem přeji v roce 2019
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti i úspěchů. A také hodně zdaru v naší soutěži.
Věra K.
Řešení křížovky (celý obrazec) posílejte do 31. ledna 2019 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo e-mailem na adresu
V.Kucavova@seznam.cz

