KRÁL KŘÍŽOVEK – 6. KOLO
Jsou zámky, kam se jezdí nejen za pohádkou bohatých interiérů, ale i za krásou stromů, keřů a květin,
které je obklopují. Patří k nim i ... . Dokonalou kompozici italského zámku, francouzské zahrady a
anglického parku … (1. tajenka) považují znalci za jednu z nejkrásnějších v Čechách. Král Jan
Lucemburský prodal zdejší tvrz Zbyňku Zajíci z Valdeka, po husitských válkách však zcela zpustla. Poté
ji koupil Jan starší z Lobkovic a přebudoval ji na renezanční zámek. Za třicetileté války byl zámek opět
poškozen. Největší katastrofa přišla v roce 1676, kdy ... (2. tajenka). Nový majitel, hrabě Gundakar z
Ditrichštejna to přijal jako výzvu a vybudoval na troskách ještě skvostnější palác. Veškeré katastrofy
přežila kupodivu kaple, která si dodnes uchovala původní gotický ráz. V polovině 19. století se na zámek
přiženili Herbersteinové, kteří zámek zaplnili exotickými předměty ze svých cest, např. při vstupu do sally
terreny najdeme nebezpečného krokodýla. Svůj památník zde má i Jan Evangelista Purkyně.
Doplňující otázka: Kdo je autorem postav dvou černochů, kteří nesou římsu krbu v Saturnově sále?
VODOROVNĚ: A. Smyk; část sluneční skvrny; lovecký pes. - B. 1. TAJENKA. - C. Diova milenka;
ruské sídlo; na toto místo; odrůda hrachu. - D. Hudební nástroj; šišky; šalvěj lékařská; album Petera
Gabriela. - E. Americké pohoří; výstavné domy; provaz; Státní bezpečnost (zkratka). - F. Rakouské lázně;
cizí ženské jméno; dohoda; místo určené k uložení ostatků zemřelého. - G. Který; pšt; dandy; bývalý
pražský primátor. - H. Slovenský režisér; člen stráže; část plodnice; pádová otázka. - I. 2. TAJENKA. J. Afričan; ulít; shluk.
SVISLE: 1. Silnější svazek listů; kopí. - 2. Čínský hudební nástroj; Judův syn; přivlastňovací
zájmeno. - 3. Indická řeka; silná rána; část rostliny. - 4. Říznosti; výčitka. - 5. Zemědělské práce; hmyz;
japonská tisková agentura. - 6. Obec na Kladensku; karetní hra; Podnik zahraničního obchodu (zkratka). 7. Bájný čínský král; ruské vesnice; zdatnost. - 8. Jeřáby; skopovice. - 9. Karty; hadr; vztažné zájmeno. 10. Akinci; pokrytecké užívání slov; vlákno. - 11. Spojka; elektricky nabitá částice; střelná zbraň. - 12.
Obratiště; kachna. - 13. Gótská číslovka; lesní zvíře; citoslovce pláče. - 14. Dřeviny; české město;
zemědělský nástroj. - 15. Opak anaeroba; Slávka.
Řešení 5. kola:
A. Opile; Mnata; atoms. - B. SEN O STARÝCH ČASECH. - C. As; kuka; pant; kleté. - D. Dorka;
doky; útek; km. - E. Asta; síla; únik; kra. - F. DLI; hole; ochoš; švec. - G. Oi; doba; odor; lkavá. - H.
Hroši; IFIP; Lars; ZK. - I. ROMANTICKÉ SÍDLO. - J. Amant; stesk; opiát.
Doplňující údaje: Žleby, vitráže
Výsledky 5. kola:
0 – Bezděk, Drdel, Gartšík, Haman, Havel, Hrachovcová, Kašpar, Malúšek, Sklenka, Štefek,Urbánek,
Vagaiová, Vašinka,Vojník, Zelený; 1 - Pláňava;
Hellmichová, Kozicová.
Omlouvám se za ŠKRÍP, měla to být přeslička rolní, ale nikdo nechyboval.
Řešení křížovky (celý obrazec) posílejte do 30. června 2019 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo e-mailem na adresu
V.Kucavova@seznam.cz

