KRÁL KŘÍŽOVEK – 3. KOLO
Monumentální silueta hradu ... korunující vrchol lesnatého kopce … (1. tajenka) poutá už z dálky
pozornost svou šedesátimetrovou hláskou i rozložitými budovami s věžemi a baštami. Svůj současný
vzhled získal na přelomu 19. a 20. století, kdy jej nechal přebudovat na reprezentativní letní sídlo
rakouský arcivévoda Evžen Habsburský. Černý ... (2. tajenka), to je erb Řádu německých rytířů, v jehož
držení byl hrad od konce 17. století, po válce byl všechen majetek Řádu zkonfiskován a v současnosti se o
něj vedou vleklé spory. Je možné, že se na hradě narodil i český král Jiří z Poděbrad, jehož otec Viktorín z
Kunštátu se na hrad rád vracel z válečných tažení a žila tu celá jeho rodina. Hrad se pokusila dobýt "černá
rota" ve službách uherského krále Matyáše Korvína, nedobyla ho, ale zpustošila okolí a zabit byl i správce
Zdeněk Kostka z Postupic. Od té doby měnil hrad často majitele a pustl až do doby, než si ho oblíbil
velmistr Řádu německých rytířů Evžen Habsburský.
Doplňující otázka: Atmosféra hradu přitahuje nejen návštěvníky, ale i filmaře. Napište název alespoň
jedné pohádky, která se zde točila.
VODOROVNĚ: A. Indiánský kmen; ptačí pero; skončit. - B. 1. TAJENKA. - C. Chlapecké jméno;
autorita; částečka hmoty; příbuzný. - D. Cukrovinka; egyptská bohyně v podobě hrocha; islámská
jednotka hmotnosti; patron Uruku. - E. Značka sýra; plevelná rostlina; sídlo v Nigeru; naše řeka. - F.
Předložka; anglicky "maso"; ret; zaúpění. - G. Iniciály herce Lipského; pánský slavnostní úbor černé
barvy; muži; ana. - H. Citran stříbrný; líní; asijský stát; primát. - I. 2. TAJENKA. - J. Tón stejnozvučný
s tónem h; houba; druh kočkodana.
SVISLE: 1. Francouzské letecké výzkumné centrum; řasa. - 2. Sladidlo; ostrov; číslovka. - 3. Latinská
předložka; v pravou chvíli; Germán. - 4. Povyk; ploutvonožci. - 5. Portlandský slínek; filipínské platidlo;
zkratka nanosekundy. - 6. Souhvězdí; vlastnost povrchu; krutý člověk. - 7. Iniciály Alžběty Pechové;
besha; bota. - 8. Krvavec; hromadně usmrtit. - 9. Bavlnářská tkanina; čištění; popěvek. - 10. Český
sbormistr; neobuti; postava románu Karla Matěje Čapka-Choda. - 11. Stará solmizační slabika; štírek;
ozub. - 12. Francouzský spisovatel; pozůstatek. - 13. Formát; skála; člen rodiny. - 14. Zpěvní hlas;
starořímské příjmení; dívčí jméno. - 15. Výhry; epigram.
Řešení 1. kola:
A. Orest; ojeti; slast. - B. ZVLNĚNÁ MOSTOVKA. - C. Na; lila; boka; steak. - D. Amina; pica; zvon;
pi. - E. Máta; take; avos; OSN. - F. Zlý; rota; maud; hrách. - G. Ro; kara; Tork; punta. - H. Alibi; Lera;
rosé; CL. - I. DIVADELNÍ OSTROV. - J. Amita; Clark; Týnka.
Doplňující údaje: Jaroměřice nad Rokytnou, František Antonín (Václav) Míča - O původu Jaroměřic ...
(Ve většině pramenů je uváděn jako Václav, na Wikipedii je uveden jako Fr. Antonín Míča s tím, že
Václav bylo uváděno nesprávně) - uznávám obě varianty
Výsledky 1. kola:
0 – Bezděk, Drdel, Gartšík, Haman, Havel, Kašpar, Malúšek, Pláňava, Štefek,Urbánek, Vagaiová,
Vašinka,Vojník, Zelený; 1 - Hellmichová, Hrachovcová; 2 - Sklenka, Šplíchal; 5 - Kozicová.
Řešení 2. kola:
A. Oktan; ostie; Ideal. - B. BEZPEČNOST CESTY. - C. Al; lebo; tyla; Jakob. - D. Maule; area; Buda;
Ra. - E. Alpy; krán; pons; zor. - F. Sny; konk; cholo; pits. - G. Ni; peso; Klus; bemal. - H. Idant; ořech;
síla; ba. - I. NIKDY NEBYL DOBYT. - J. Aerob; snahy; aguti.

Doplňující údaje: Helfštejn, hnutí Brontosaurus
Výsledky 2. kola:
0 – Bezděk, Drdel, Haman, Havel, Kašpar, Malúšek, Sklenka, Štefek, Urbánek,Vojník; 1 - Gartšík,
Hellmichová, Hrachovcová, Kozicová, Pláňava,Vagaiová, Vašinka, Zelený; 2 - Šplíchal.
Řešení křížovky (celý obrazec) posílejte do 31. března 2019 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo e-mailem na adresu
V.Kucavova@seznam.cz

