KRÁL KŘÍŽOVEK – 8. KOLO
Hrad ... dostal jméno od obrovského žulového skaliska, které se zdvihá nad krajinou. … (1. tajenka),
jako by chtěl dělat čest svému jménu. Historie hradu není příliš bohatá, ale v pelhřimovském okrese má
své místo. K nejvýznamnějším majitelům patřili Malovcové z Malovic, kteří ho vlastnili asi dvě století a
rozšířili a upravili severní křídlo a jižní trakt. Další úpravy hradu ve stylu anglické gotiky nebyly příliš
šťastné. Posledním soukromým majitelem hradu byl pražský podnikatel Antonín Fleissig, který jej koupil
v roce 1916. Jezdil sem rád, protože zde ... (2. tajenka). Po únorovém převratu však přišel o pozemky
a později i o hrad. Od poloviny 60. let zde probíhaly rozsáhlé stavební úpravy a od roku1974 je otevřen
veřejnosti.
Doplňující otázka: Na hradě je stálá výstava, kterou sem umístilo Národní technické muzeum. Čeho?
VODOROVNĚ: A. Stav opilosti; odrůda hrachu; blázen. - B. 1. TAJENKA. - C. Domácké mužské
jméno; Irsko; psejček; chemický prvek. - D. Baruška; rostlinné vlákno; bulharská váhová jednotka; MPZ
Slovenské republiky. - E. Charakter tónin; mapa; umělecky nehodnotná próza; domácké ženské jméno. F. Předložka; druh zbraně; kdo se ničemu neučil; vzorec arsenidu manganu. - G. V pořádku; zvětšený
okvětní lístek; orientační potápění; aspirace. - H. Film režiséra J. V. Johnsona; rozpad tkání; osvětlení;
siamská stříbrná mince. - I. 2. TAJENKA. - J. Název souhvězdí; limuzína; antický učitel řečnictví.
SVISLE: 1. Opotřebované jízdou; indický pokrm. - 2. Nádech; chorobné zduření údu; jednoduché
plavidlo. - 3. Stále (valašsky); pohonná směs; maďarské sídlo. - 4. Rostlinný tuk; coxa. - 5. Ženin; pěvci;
citoslovce sykotu. - 6. Přítok Dunaje; louh vápenný; čenich psů a srstnaté zvěře. - 7. Písmeno řecké
abecedy; portské víno; velmi mnoho. - 8. Volat ke zkoušení; bukanýr. - 9. Islámský princ; indická tráva;
ruský souhlas. - 10. Český kytarista; tlačka; tisková agentura Nigérie. - 11. Blanické strojírny (zkratka);
žalář; lovecký pes. - 12. Plodová zelenina; koliké. - 13. Buňka; syn Judy; otec. - 14. Naše taneční
skupina; smrštění; souhlas. - 15. Naris; kozonoh.
Řešení 7. kola:
A. Split; opona; kojot. - B. PŘIPOMÍNÁ KULISU. - C. Ri; vola; Sova; lanař. - D. Chrůna; vada; divá;
mí. - E. Auly; Drda; Brno; aln. - F. Nie; tvar; trio; snop. - G. As; trůn; orel; otika. - H. Rover; cvok; atol;
el. - I. PROSKLENÁ KOPULE. - J. Aorta; orant; palác.
Doplňující údaje: Kačina, 6 iónských sloupů, 2x 20 dórských (po 20 na každém křídle)
Výsledky 7. kola:
0 – Bezděk, Haman, Havel, Kašpar, Ota, Štefek, Urbánek, Vagaiová, Vojník, Zelený; 1 - Drdel, Malúšek,
Pláňava, Sklenka, Vašinka; 4 - Gartšík, Hrachovcová.
Chyby - 1 bod za špatně spočítané sloupy nebo chybějící název
Řešení křížovky (celý obrazec) posílejte do 31. srpna 2019 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo e-mailem na adresu
V.Kucavova@seznam.cz

