KRÁL KŘÍŽOVEK – 2. KOLO
... - strážce Moravské brány je největším z moravských hradů a ve střední Evropě najde jen málo sobě
rovných. Po staletí měl chránit obchodní cestu od severu k jihu. Pravdou ovšem je, že vznikl jako
loupežnický hrádek, který naopak … (1. tajenka) ohrožoval. ... (2. tajenka), systém mocných hradeb,
bašt a příkopů takovou možnost ani nepřipouštěl. Rozlehlost hradu vysvětluje pověst. Sokolník zachránil
svého pána před rozzuřeným zubrem a ten mu pak slíbil tolik půdy, kolik pokryje kůže z tohoto zvířete.
Sokolník vzal kůži, rozřezal ji na proužky a jimi obehnal nedaleký kopec. Na něm pak postavil hrad.
Hrad měnil často své majitele. Jan Lucemburský daroval hrad Vokovi z Kravař, Kravařové ho prodali
Vokovi ze Sovince, později ho koupil Vilém z Pernštejna, pak Půta z Ludanic. Ferdinand III. chtěl
zdánlivě nepotřebný hrad zdemolovat, ale turecké nebezpečí tomu zabránilo. Hrad byl ale ponechán
svému osudu a měnil se ve zříceninu.
Doplňující otázka: Od poloviny 19. století je hrad postupně opravován. Jak se jmenuje mládežnické hnutí,
které se v roce 1980 velmi zasloužilo o opravu. Ve stejném roce sem přišli i umělečtí kováři.
VODOROVNĚ: A. Nasycený uhlovodík; skuliny v srdci členovců; odrůda brambor. - B. 1.
TAJENKA. - C. Chlapecké jméno; spojka; výrůstek buňky; cizí mužské jméno. - D. Světlomet; dvorec;
část Budapešti; syn Geba a Nut. - E. Evropské hory; vrták; most; role. - F. Blouznění; chodba; míšenec
bělochů a Indiánů; hadry na výrobu vlny. - G. Záporka; dolera; český herec a zpěvák; mosaz se zinkem. H. Chromozom se základy všech vlastností jedince; tříděné uhlí; moc; než. - I. 2. TAJENKA. - J.
Aerobiont; aspirace; jihoamerický hlodavec.
SVISLE: 1. Bývalý americký prezident; slovenské město. - 2. Klíček rostliny; slitina železa, niklu a
hliníku; německý člen. - 3. SPZ letadel Mali; lupty; nosič zavazadel. - 4. Nástupy vězňů; šerm
bambusovými tyčemi. - 5. Ráj; český hrad; značka ytterbia. - 6. Slovenská otázka při sázce; italská řeka;
nizozemská unce. - 7. Zkratka supernovy; obyvatel Balkánu; těžkopádný člověk. - 8. Česká malířka;
živobytí. - 9. Ostrov (ve španělských zeměpisných názvech); vodorovný nosník; čínské platidlo. - 10.
Značka kávovarů; značka likéru; opera-Wolf-Ferrariho. - 11. Indická letecká společnost; římská
ochránkyně žen; hlad. - 12. Podřadná kůže; jávská hudba. - 13. Podnik v Chebu; smrtka; obyvatelé Číny.
- 14. Větné spojení; vojenská jednotka; existence. - 15. Značka vlasové kosmetiky; rašeliniště.
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