KRÁL KŘÍŽOVEK – 5. KOLO
Zámek ... je jako zjevení z pohádky. Poutník, který dorazí k jeho zdem, hledí v úžasu a okouzlení. Žila tu
snad Šípková Růženka? Ale ne, to si jen Auerspergové splnili … (1. tajenka) a sídlo, do kterého se v
roce 1746 přiženili, postupně upravili v ... (2. tajenka). Původně tu stál středověký hrad, který
pravděpodobně zbudoval Jindřich z Lichtenburka. Majitelé zámku se často střídali, sídlo se zdálo
zajímavé i pro Karla IV., takže ho v roce 1356 koupil od Anežky z Lichtenburka, ale ponechal jí ho jako
manství. Po bitvě na Bílé hoře získali zámek Trčkové z Lípy, ale později jim císař panství zabavil. Poté se
majitelé rychle střídali, dokud nenastoupil starý tyrolský rod Auerspergů, který zámku dodal současnou
podobu. Najdeme zde Čínský kabinet, Modrý salon, Kabinet třicetileté války, Dóžecí salon, Červený
kabinet, Knihovnu a Rytířský sál. Každý z pokojů má odlišný charakter, najdeme v nich obrazy, skvostný
nábytek, sbírky zbraní a další zajímavosti.
Doplňující otázka: Čím jsou vyzdobena okna Rytířského sálu?
VODOROVNĚ: A. Opojeně; bájný český kníže; anglicky "atomy". - B. 1. TAJENKA. - C. Snížený
tón; auto na odvážení popela; popruh; proklínané. - D. Časopis pro ženy; výtonidla; soustava příčných
nití; zkratka délkové jednotky. - E. Sanskrtská číslovka; moc; zeslabení signálu; plovoucí kus ledu. - F.
Římské číslo; porosty hřbetů v pásmu hor; poloopice; český tanec. - G. Japonská řeka; mora; zápach;
naříkavá. - H. Tlustokožci; Mezinárodní federace pro zpracování informací (anglická zkratka); severské
mužské jméno; SPZ letadel Nového Zélandu. - I. 2. TAJENKA. - J. Francouzský básník; tesknota; lék s
obsahem omamného jedu.
SVISLE: 1. Farní okres; epilog. - 2. Paruka; ušatci; německý veslař. - 3. Německá předložka;
hmyzožravci; karetní pojem. - 4. Zřícenina na Blanensku; homosexuál. - 5. Chebský podnik; paroháči;
zkratka nitu. - 6. Hudební citoslovce; práce; signál měřicích řádků (anglická zkratka). - 7. Předložka; část
erbu; druh horniny. - 8. Cizokrajné dřevo; prut. - 9. Tvrze; způsob uchopení protivníka v řeckořímském
nebo volném zápase; zkratka kusu. - 10. Německá číslovka; měsíc; farmakon. - 11. Jakkoli; sídlo na
Prachaticku; figura v jízdě sportovních dvojic. - 12. Steatit; kosinka (valašsky). - 13. Klášter na Teplicku;
kvas; bobizační slabika. - 14. Mut; příbuzenstvo; nekalá. - 15. Kostra; stříkání vody.
Řešení 4. kola:
A. Zrada; hrana; odliv. - B. DROBNÝ A NEDUŽIVÝ. - C. Ir; pakl; doby; bulat. - D. Viola; ráno;
koda; co. - E. Osmý; bota; kudo; Vok. - F. Sto; hati; vosy; roup. - G. Ný; ulna; kipu; hallo. - H. Ahník;
prší; lema; ar. - I. HLAVNĚ INTERIÉRY. - J. Atlas; tsuga; zerav.
Doplňující údaje: Zákupy, osobní výtah
Výsledky 4. kola:
0 – Bezděk, Drdel, Haman, Havel, Hellmichová, Kašpar, Malúšek, Pláňava, Sklenka, Štefek, Urbánek,
Vagaiová, Vašinka,Vojník, Zelený; 1 - Gartšík; 4 - Hrachovcová; 5 - Kozicová.
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