KRÁL KŘÍŽOVEK – 7. KOLO
Nejvýznamnější zámecký empír v Čechách, to je ... . Tato stavba měla hrát roli reprezentativního letního
sídla, ale spíš … (1. tajenka). Jan Rudolf Chotek ji nechal postavit na zelené louce v čisté, ničím
nerušené podobě. Svou siluetou i detaily je důkazem, jak moc se empír zhlédl v antice. Chotkové nejprve
vzkřísili chátrající zámek Nové Dvory, ale spokojeni s ním nebyli. Pro nový zámek vybrali kopec u staré
hospody Husa. Nezačali ale hned stavět zámek, nejprve byl založen dvousethektarový park. Centrem
zámku se stala jednopatrová budova s toskánským průčelím. Obě podlaží prostoupil Vstupní sál, který
shora osvětlovala ... (2. tajenka). Odtud byl vchod do Tanečního sálu a z něj do parku, dále do
reprezentativních místností i soukromých pokojů rodiny. Od hlavní budovy se v obloucích rozběhla dvě
křídla s pokoji pro hosty a služebnictvo. Na konci severního křídla bylo Divadlo, na konci jižního
milovaná Knihovna. Dnes je zde Muzeum českého venkova.
Doplňující otázka: Kolik a jaké sloupy podpírají toskánské průčelí a kolik a jaké sloupy zdobí obě křídla
na východní straně?
VODOROVNĚ: A. Čištění vody do pivovaru; tuk mezi střevy; šelma. - B. 1. TAJENKA. - C.
Japonská míle; plocha ruky; český básník a prozaik; kdo lanaří. - D. Přezdívka něčemu špatnému; zápor;
vzteklá; mně patřící. - E. Haly; český spisovatel; naše město; finská jednotka délky. - F. Slovenský zápor;
seskupení cvičenců; hudební skupina; tupec. - G. Snížený tón; stolec; dravec; ušní léky. - H. Tulák; vuřt;
ostrov; název římské číslice. - I. 2. TAJENKA. - J. Největší tepna v těle; motiv lidské postavy; palanda.
SVISLE: 1. Lázeňský léčebný prostředek; bývalý název papírnictví. - 2. U; český violista; odrůda
řepky. - 3. Římské číslo; rozkaz; dílo. - 4. Vítězství v džudu; cukrovník lékařský. - 5. Sicca; sídlo
panovníka; SPZ okresu Karviná. - 6. Babička (německy); havran; poplatek. - 7. Písmeno řecké abecedy;
hvězda v souhvězdí Labutě; anglicky "přes". - 8. Planetka; urao. - 9. Loď; pláč; indický film. - 10.
Himálajská horská skupina; opice; nahý model. - 11. Havajská prvotní bytost; podlahová krytina; palivo. 12. Španělské mužské jméno; pozůstatek. - 13. Druhá; brazilská řeka; horní levý (anglická zkratka). - 14.
Ohnisko; obojživelník; pobídka k cirkusovému výkonu. - 15. Dumlík; dřevěný zub.
Řešení 6. kola:
A. Kniks; umbra; braka. - B. NA BŘEHU ŘEKY OHŘE. - C. Io; Peny; semo; Inter. - D. Horna; veky;
koda; So. - E. Andy; vily; lano; StB. - F. Laa; Oona; bunt; hrob. - G. An; ssst; fant; Kondr. - H. Nvota;
post; noha; co. - I. ZÁMEK ZNIČIL OHEŇ. - J. Ašant; odlít; tlupa.
Doplňující údaje: Libochovice, Jan Brokof
Výsledky 5. kola:
0 – Bezděk, Haman, Havel, Malúšek, Pláňava, Sklenka, Štefek, Urbánek, Vagaiová, Vašinka,Vojník,
Zelený; 1 - Drdel, Kašpar; 3 - Gartšík, Hrachovcová, 8 - Kozicová
Chyby spíš z nepozornosti, nevyplněné políčko, chybějící háček apod.
Řešení křížovky (celý obrazec) posílejte do 31. července 2019 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo e-mailem na adresu
V.Kucavova@seznam.cz

