KRÁL KŘÍŽOVEK – 4. KOLO
Na Vídeňském kongresu v roce 1815 bylo dohodnuto, že panství ... bude povýšeno na vévodství a
připadne čtyřletému synovi habsburské princezny Marie Luisy a Napoleona Bonaparta, Orlíkovi. Ten však
na své panství nikdy nezavítal a po jeho smrti přešlo do osobního majetku císaře. Tím byl poslední český
korunovaný král Ferdinand V. Dobrotivý. Projevily se na něm zdravotní problémy jeho rodu, byl … (1.
tajenka), trpěl epilepsií a ve skutečnosti za něj vládl kníže Metternich. V roce 1848 se vzdal trůnu ve
prospěch Františka Josefa. Většinu času pak trávil v Čechách a v létě zajížděl do ... . Jeho éru považovali
místní občané za nejšťastnější, jakou kdy pamatovali. Zámek se připravoval na Ferdinandův
dlouhodobější pobyt. V duchu tzv. druhého rokoka byly upraveny ... (2. tajenka) ve druhém poschodí a
kaple v přízemí. Celkovou koncepci výzdoby navrhl malíř Josef Navrátil, který přispěl i krásnými
nástropními malbami.
Doplňující otázka: V roce 1870 byla pro stárnoucího a nemocného Ferdinanda obnovena jedna barokní
technická památka z roku 1718 a existuje na zámku dodnes. O jakou památku se jedná?
VODOROVNĚ: A. Rédlovština; kostelní zvonění; úbytek. - B. 1. TAJENKA. - C. Evropan; podvod;
věky; meč. - D. Hudební nástroj; část dne; šalvěj lékařská; pádová otázka. - E. Řadová číslovka; omyl;
obětní místo u Čeremisů; Rožmberk. - F. Číslovka; finský mytologický vlk; společenský hmyz; cizopasný
hlíst. - G. Písmeno řecké abecedy; jedna z kostí předloktí; uzlové písmo Inků; citoslovce. - H. Mužské
jméno; karetní hra; oční maz; čtverec o straně 10m. - I. 2. TAJENKA. - J. Obratel; jehličnan; jehličnan.
SVISLE: 1. Stavební konstrukce; úsilí. - 2. Citoslovce; slovensky "jistý"; lok. - 3. Celní kód Angoly;
nealkoholický (značka); vývojka. - 4. Pečlivý; houba. - 5. Andula; půjčovna; zkratka nanosekundy. - 6.
Plemeno holuba; vojenská jednotka; opěvovat. - 7. Heyerdahlovo plavidlo; věnovati; křesadlová ručnice. 8. Tropická dřevina; hinduistický bůh. - 9. Či; zbraň; nádenická mzda (německá zkratka). - 10. Maďarský
spisovatel; vačnatec; sto dvacet závitků lněné příze. - 11. Odborné učiliště (zkratka); dámské jednodílné
prádlo; slovenský filmový režisér. - 12. Druh sportu; textilní surovina. - 13. Nevalně; dlaň; syn Juda a
Kenaanky. - 14. Odrůda pšenice; palec; papoušek. - 15. Prameniště; nápor.
Řešení 3. kola:
A. Omaha; letka; ustat. - B. NEDALEKO LITOVLE. - C. Ed (i El); vliv; atom; bratr. - D. Rahat;
Opet; baer; An. - E. Atos; rmen; moul; Úpa. - F. Pod; meat; pysk; sten. - G. LL; frak; choti; která. - H.
Itrol; rybí; Laos; op. - I. KŘÍŽ NA BÍLÉM POLI. - J. Aisis; satan; patas.
Doplňující údaje: Bouzov, např. O princezně Jasněnce a létajícím ševci (a celá řada dalších)
Výsledky 3. kola:
0 – Bezděk, Drdel, Haman, Havel, Hrachovcová, Kašpar, Malúšek, Sklenka, Štefek,Urbánek, Vagaiová,
Vašinka,Vojník, Zelený; 1 - Hellmichová,; 2 - Pláňava; 4 - Gartšík, Kozicová.
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