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Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů

1. ročník - I965

MLSK - Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů - 

vznikla v roce I965 jako určitá protiváha k hádainkářské 

soutěži MLS, která probíhala pravidelně na stránkách HaK 

a které se zúčastňovalo více než 20 kroužků. V HaK č. 2

předložili z rozhodnutí RS autoři ing. Roman Reisenauer 

a Zdeněk Růžička první úkol a soutěžní podmínky této nové 

soutěže s tím, že podle zájmu kroužků bude soutěž tříkolo- 

vá nebo šestikolová. Řešení pi^vního kola obeslalo 11 krouž- 

což sice ve srovnání s hádankáři nebylo mnoho, aleků,

stačilo to k udrženi soutěže při životě. Nutno' uvážit, že 

tenkrát nebylo řešitelů obtížných křížovek mnoho. Obtíž

nost křížovek byla tehdy dána především sdružováním legen

dy a tak, i když rozsah křížovek nebýval příliš velký, by

lo velmi obtížné vůbec začít řešit /chytit se/ a vyžadova-
Řešitelé selo to hodně trpělivosti a kombinačního'úsilí. 

rekrutovali především z NKM. Neikonec tedy první ročník měl

šest kol a celý byl otištěn v časopise HsiK - viz č. 2, 4, 

6, 8, 10 a 12 a výsledky v č. 2/1966. V pravidlech soutěže 

bylo stanoveno, že o výsledcích rozhoduje součét pořadí 

z jednotlivých kol, což bylo výhodné pro ty kroužky, které 

některý úkol nevyřešily nebo v něm získaly velký počet 

ztrátových bodů. Výsledek 1. ročníku:-!. Ostraváci /poř. 

14,5/, 2. Podskaláci /15/, 3- Kabrňáci /19,5/, na dalších 

místech skončily kroužky Permoníci, Přerovan, Příbramáci, 

Pijaristé,, Dunajci, Křižáci, Severáci a Perníkáři.

2. ročník -I966

Výbor RS časopisu HaK po skončení 1. ročníku rozhodl, 

aby soutěž pokračovala mimo rámec časopisu a dopoxnačil, 

aby úkoly byly lehčí a tak se mohly zapojit i kroužky méně 

zkušené. Autorství se ujal sám Lojza Nolč á při lehčím, 

náborovém, prvním kole se na startu 2. ročníku objevilo
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15 kroužků. Pak však obtížnost neúměrně stoupala, a tak 

například 4.. kolo vyluštily pouze 4 kroužky. Některé-práce 

byly později zveřejněny v HaK - viz č. II/I966, 3/196? a 

5/1967. Celkové výsledky jsou v HaK č. 2/1967 a vyzněly 

takto: 1. Kabrnáci /poř. I6/O ztr. b./, 2. Permoníci /24,5/ 

788/, 3- Podskaláci /29/3/ a dále Příbreunáci, Dunajci, 

Ostraváci, Kokos, Severáci, Hradečtí votroci, Pijaristé, 

Peimíkáři, Přerovan, Horáci, Jihočech, Valaši.

3- ročník 4 1967

Pořadatelem 3» ročníku byl kroužek Příbramáci, hlav

ním pořadatelem a autorem byl ing. Jiří Strejček. První 

úkol byl rozeslán 34 kroužkům a přestože legenda byla roz

dělena do jednotlivých řádků a sloupců, řešení zaslalo pou

ze 7 kroužků, což svědčí o tom, že luštitelů „na úro-vni”

, bylo stále málo a kromě toho ještě dokreslovky nebyly 

v oblibě. Celkem v tomto roce zasáhlo do řešení.11 kroužků 

s tímto -výsledkem: 1. Permoníci /li,5/0/, 2. Podskaláci 

/13/I/, 3. meta /30,5/109/ a dále Kabrnáci, Přerovan, 

Ostraváci, Jihočech, Dunajci, Hetnáci, Pemíkáři, Hradečtí 

votroci.

4. ročník - 1968

Vzhledem k malému počtu zájemců a autorů schopných po

řádat tuto soutěž byl i 4. ročník svěřen kroužku Příbraunáci 

a ing. Jiřímu Strejčkovi. Na startu bylo opět málo kroužků 

- pouze 12. Uvažovalo se o tom^ že v dalším ročníku bude 

autorstvím každého zé=šesti kol pověřpn jiný kroužek, čímž 

by se mohl z-výšit zájem a zároveň by se řešil problém auto

rů. Ve 3- a 4. ročníku to snad byla větší rozsáhlost úkolů, 

která bránila zapojení většího počtu kroužků. Výsledky 4. 

ročníku: 1. Podskaláci /13/2/, ,2. Permoníci /l3i5/2/, 3. 
Pijaristé /21/9/ a pak Dunajci, Jihočech, ■ Přerovan^ Hradečtí 

votroci,^ Ostraváci, META, Kabxmáci, Severáci a Hanáci.

Úroveň a rozsah křížovek v pr-vních čtyřech ročnících 

byly rozdílné. Většinou šlo o písmena, často s rébuso-vým
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čtenínij nebo různé ornamentální práce^ často s vedlejšími 

úkoly /napr. bunkovka uvnitř hlavní práce/. Společným ry

sem byly tajenky křížovek, které vesměs komentovaly průběh 

soutěže /vítáme vás na startu Polovina MLSK je za ná

mi Blíží se finiš Zdar dalšímu ročníku MLSK ...

atd./.
. /'Ut.í

5- ročník - I969

Pátého ročníku se /po problematických úvahách o při

dělení jednotlivých kol různým kroužkům/ neikonec ujal za

kládající autor ing. Román Reisenauer z kroužku Podskaláci. 

Přestože zvolil úkoly rozsahem menší a rozdělení legend 

na řádky a sloupce, soutěž přilákala^na start 9 kroužků, 

v průběhu se přidaly další /celkově 13/. ■Charakteristické - 

pro tento ročník byly latinské tajenky naznačené vždy 

v motech úkolů /Alea iacta esti Hic Rhodus, hic saltaj 

Veni, vidi, vici atp./. Celkový výsledek: 1. Příbreimáci 

/22,5/2/, 2. Permoníci /28/3/, 3» Jihočech /28,5/^/» za ni

mi Pijaristé, Dunajci, Ostraváci, Kabmáci, Přerovan, Šoha- 

ji, Komáři a Severáci.

6^ ročník - 1970

Dá se říci, že teprve 6. ročník MLSK, který pořádal 

kroužek Permoníci pod vedením ing. Jaroslava Kavky /s au

torským přispěním ing. Macháčka a ing. Meletzkého/ defini

tivně rozhodl o dalším osudu této soutěže. I když úkoly by

ly rozsáhlejší /zejména ten šestý/, tajenky se vázaly na 

průběh vlastní soutěže, celkově lehčí podání soutěže,při

lákalo 22 kroužků a bylo jasné, že MLSK se prosadila, okruh 

řešitelů se rozšířil a MLSK se stala trvalou součásti čin

nosti hádankářsko-křížovkářských kroužků. Pro zajímavost 
zde uveďme, že v MLSK byly nejúspěšnější kroužky odměňovány 

finančně /případně proplacením nákupu odborné literatury/, 

a sice Kčs 300,^^— za 1. místo, Kčs I50,-- až Kčs 200,— za 

2. místo a Kčs 100,— za 3- místo. Výsledek 6. ročníku byl
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tento: 1. Valaši /21,5/0/, 2. Pijaristé a Podskaláci /26,5/ 

2/, 4. Jihočech /31/2/ a pak následovaly kroužky Přerovan,
v v

Komáři., Dunajci, Kabmáci, . Pašáci, Sohaji,Příbramáci,

Ostraváci, Perníkáři, Ječmínek, Hradečtí votroci, Hvimor, 

Heináci, Severáci, Kladenáci, Horáci, Pašeráci a Královédvo-

ráci.

7- ročník - 1971

Tento ročník uspořádal kroužek Sohaji, který se autor

sky /Ot. Jaroš, Mir. Kána, Hořák/ soutěže- zhostil dobře 

/např. 2 křížovky věnovány kosmonautice - SALJUT, APOLLO/, 

problémy však měl s rozmnožováním a rozesíláním, dlouho se 

řešil spor Amos - Ámos, chybělo i více účinných chytáků. 

Soutěž dokončilo l4 kroužků z celkového počtu 20: 1.

Hanáci, Kabrnáci, Permoníci, Pijaristé, Podskaláci, Příbra

máci /48,5/0/ a dále Ostraváci, Ječmínek, Jihočech, Pašáci, 

Pekelníci, Valaši, Kokos a Přerovan.

6.

8. ročník - 1972

Kroužek Jihočech za vedení ing. Jiřího Pivoňky /jeden 

úkol zpracoval Jiří Havlíček/ využil v roce 1972 konání 

zimní a letní olympiády a tematicky zaměřil celý ročník 

k OH, sportu a apelaci na fair play zápolení i v oblasti 

křížovek. Přes některé nepřesnosti v legendách se úkoly a

tajenky líbily, do bojů zasáhl rekordní počet 30 kroužku, 

které se podařilo Jihbčechu rozčlenit takto: 1. Permoníci

/21,5/1/, 2. Pijaristé /29,5/l9/, 3- Kabrnáci /31,5/l8/ a

Sohaji, Dunajci, Kokos,pak Přerovan, Valaši, Podskaláci,

Ječmínek, Příbramáci, Kladenáci, Koumáci^ Pašáci, Pekelní

ci, Ostraváci, Hanáci, Hradečtí votroci. Komáři, Humor, 

Budivoj, Perníkáři, Lesáci, Severáci, Vrkáči, Slezáci,

Akademik, Křižáci, Pašeráci a Berounáeii-

Zajímavostí výsledků dosavadních ročníků je, že sou

těž měla doposud vždy jiného vítěze, teprve v 8. ročníku
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se po Ostravácích, Kabrnácích, Permonících, Podskalácích, 

Příbramácích. Valaších, mrtvém běhu v ?• ročníku podruhé 

do listiny celkových vítězů jako první zapsali v 8. roční

ku Permoníci.

/
9. ročník - 1973

Tento ročník byl svěřen předsednictvem SCHAK kroužku 

Hanáci, který pověřil řízením svého člena Pavla Vidláře. 

Ten po prvních třech kolech s normálním<průběhem zvolil 

ve 4. kole neúměrně obtížnou práci s -čísloveinou legendou, 

kterou s vypětím všech sil zvládlo pouze 5 kroužků. Autor 

navíc použil nedovolené prameny /cestopis/, a tak k roční

ku byla řada výhrad od luštitelů a nakonec i od předsed

nictva SCHAK /viz HaK č. 2/1974/. Autor hodnotil svérázně 

podle ztrátových bodů: 1. - 2. Jihpčech a Podskaláci /O/, 

3- Kladenáci /2/, 4. Permoníci /9/, dále Pijaristé /278/, 

Ječmínek ,/284/, Dunajci, Slezáci, Přemyslovci.

10^_ročník_-_1974

10. ročník pořádal kroužek Komáři za vedení hlavního 

autora MUDr. Jaroslava Němce. První úkol- byl poměrně lehký, 

a tak odstartovalo 27 kroužků. Třetí kolo se sdruženou le

gendou bylo neúměrně těžké, vyvolalo řadu polemik a pro

testů. Řešilo Je pouze 10 kroužků, výsledky byly několikrát 

měněny, došlo k zpoždění závěru soutěže^ byly i chyby a ne

přesnosti v křížovkách a to vše nijeik zvlášt nepřispělo 

k oslavě jubilea této soutěže. Výsledky /viz HaK č. 6/1975/: 

T. - 3* Kabrnáci, Permoníci, Podskaláci -/44,5/0/, 4. Jiho- 

čech /50/i4/, 5. Valaši /57,5/2/ a dále Hradečtí votroci. 

Kokos, Koumáci, Severáci;/6l,5/100/ a Přerovan /69s5/36/.

Po 10’. ročníku už bylo zřejmé, že soutěž si získala 

stále se rozšiřující okruh zájemců, získávala popularitu,
v

ale zároveň se zvyšovaly nároky na pořadatele a autory. 

Vedle vytvoření šesti obtížných a rozsáhlejších křížovek
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bylo nutno vhodnými „chytáky" rozčlenit luštitele, bylo 

nutno zajistit pořádajícími autory důslednou kontrolu le

gend, zajistit vytisknutí legend cca 200 x, hodnotit řeše

ní, odpovídat na dotazy, uvádět řešení, často i s obrazci. 

Jednotlivec toto vše jen sotva mohl zvládnout, proto bylo 

nutno zapojovat více lidí do autorství a organizace.

ll_._ročník_-_1975

Tento ročník byl proto svěřen kroužku Kabrnáci se 

schopnými autory a organizátory. Ti ve složení R. Stuchlík, 

P. Vácha, J. Valenta a Z. Vrbová zasvětili tento ročník 

tematicky svému městu, patronu KSB a navíc do každé práce 

zeimontovali úkol s hádankářskými prvky. Přes značnou roz

sáhlost úkolů a jejich obtížnost /např. vedlejší úkol 6. 

kola nikdo nevyluštil/ se ročník setkal s velmi dobrým ohla

sem a aútorům ža kvalitní figurální práce a luštitelské 

zážitky patřilo plné absolutorium. Výsledky /viz HaK č. 3/ 

1976/: 1. Permoníci /23/56/, 2. Jihočéch /24/60/, 3- Hra

dečtí -Votroci /26/42/ a dále Dunajci, Ječmínek, Podskaláci, 

Pekelníci, Přerovan, Příbramáci, Hutníček, Pijaristé, 

Ostraváci atd. /celkem 29 kroužků/.

12^_ročník_-_19Z§

Pořadatelem byl kroužek Hradečtí votroci, který se 

úkolu zhostil velmi dobře, v duchu rozvíjejících se tradic 

této soutěže. Tematicky byl ročník zaměřen na město Hradec 

Králové a jeho výročí a souběžně na vlastní problematiku 

MLSK. Menším kazem bylo použití neznámého pramene o malí

řích ve 3* kole, jinak autorům ing. G. GÓblovi, J. Janatko- 

vi a J. Pioreckému patřilo plné uznání všech řešitelů. Vý

sledky/viz HaK č. 5/1977/: 1. Kabrnáci /8 ztr,. b./, 2. 

Skaláci /l4/, 3. Pijaristé /15/ a za nimi Valaši, Jihočéch, 

Hanáci, Ječmínek, Staré hnízdo, Permoníci, Pekelníci a 

další, celkem 27 kroužků.
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13. ročník - 1977

Tento ročník byl svěřen kroužku Heináci. Autoři P.

M. Pospíšil a I. Sontág a vedoucř soutěže ing- B.Vidlář,

Kousal si vytkli za cil „zapojení co největšího počtu 
kroužků", což se jim plně podařilo - celkem se do řešení 

zapojilo 40 kroužků, což je zatímní rekord soutěže. Svojí

úrovní, rozsahem, nápaditostí, někdy též opět použitím 

„pochybných pramenů" patřil ročník mezi ty průměrné, chy

bělo též tematické propojení jednotlivých úkolů. A tak 

snad zůstane účastníkům v paměti pěkný 3• úkol /brýle/ 

s tematickou tajenkou. Výsledky /viz HaK č. 3/1978/: 1. - 

2. Horáci, Pijaristé /O ztr. b./, 3- - 4. Jihočech, Perino- 

níci /l/, a dále Staré hnízdo, Ostraváci, Ogaři, Hradečtí 

Votroci, Ječmínek, Podskaiáci atd.

l4. ročník - 1978

l4. ročník MLSK pořádal kroužek Podskaiáci a ten svě

řil vedení mladé dvojici Klos a Veselý. Miloslav Veselý 

zpracoval náměty Typováni, Loreta, Metro a nesl tíhu orga

nizačních záležitostí. Vladimír Klos své náměty Chrám sv. 

Víta, Karlův most a Znak Prahy zpracoval-vynikajícím způso

bem/působivé figurální obrazce s maximálním využitím roz

ličných tvarů políček, zamontování mnoha „chytáků"/,•takže 

se rázem vyhoupl mezi špičku autorů křížovek. Drobné chy

bičky a horší čitelnost legend nemohly smazat výborný do

jem z celého ročníku. Výsledky /viz HaK č. 6/1979/: !• Pi

jaristé /2 ztr. b./, 2. Jihočech /7/, 3- - 4. Ostraváci a 

Permoníci /8/, dále pak Skaláci, Ječmínek, Příbramáci, Va

laši, Hanáci, Pašeráci /celkém 37 kroužků/.

V roce 1978 Odborná křížovkářská komise vypracovala 

„Zásady pro MLSK", z nichž uvádíme, že soutěž má mít vždy 

5-6 úkolů, úkol maximálně 25O - 3OO výrazů, hlavním kri

tériem je součet pořadí, neobvyklé prameny musí autoři uvá-
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dět předem atd. Zároveň se přešlo na hlavní zahájení roč

níku vždy v září /tzv. školský cyklus/. -Aby se plynule
v

přešlo, na tento cyklus, 13.i_ročník uspořádali Kabrnáci 

jako tříkolový. Tematiku Objevy a vynálezy /automobilismus, 

stavitelství, sklářství/ zvládli osvědčeni autoři Stuchlík, 

Vácha, Valenta a dokázali i rozdělit -konečné výsledky takto: 
1. Kladeňáci /l7/0/, 2. Jihočech /20/3/, 3- - 5- Hutníček, 

Jarabáček, Perňíkáři /23,5/ a dále Hradečtí votroci. Paše

ráci, Permoníci, Podskaláci a další, celkově 38 kroužků.

Po 15. ročníku opět několik slov nackraj. V těchto 

letech se řady úspěšných řešitelů rozrůstaly , a to díky 
i dalším soutěžím pořádaným SČHAK /ČKL, NKM, přebory, kva

lifikační soutěže/, zvyšovala se jejich výbava slovníky a 

dalšími pomůckami. Rozrůstal se i počet kvalitních autorů, 

ti zvyšovali látku náročnosti, hledali-se nové formy tvor

by a zároveň se podstatně měnily Směrnice pro tvorbu. Zde 

je nutno konstatovat, že práce v MLSK patřily mezi nejlep

ší, autoři při větších křížovkách měli možnost- plně rozvi

nout své tímění a poskytnout tak řešitelům, ty nejlepší luš- 

titelské zážitky. Bohužel, časopis HaK /i jiné publikace, 

jako magazíny/ v těchto dobách neměl prostor pro zveřejňo

vání velkých, obtížných prací, a tak tyto zůstávaly utaje

ny pro širší křížovkářskou obec.

16. ročník - 1979/1980

Tento ročník zahájil kroužek Pijaristé pod vedením 

Ladislava Bareše v září 1979* Pijaristé velmi pěknými ob

razci přiblížili své město /pivovarnictví, Škoda, výstava 

Ex Plzeň aj./. Vlastní úkoly však byly lehčí, o celkovém 

pořadí rozhodlo už první kolo s použitím neregulérních Arý- 

razů, další úkoly už neměly na pořadí téměř vliv, čímž roč

níku chyběla gradace a správná sportovní hodnota. Výsledky: 

1. Příbramáci /33/0/, 2. - 5- Hradečtí votroci, Kladeňáci, 

Ostraváci, Podskaláci /37/l/, 6. - 8. Jihočech, Pašeráci,
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Permoníci /43/2/ a dále Pemíkáři, Kabniáci á další, 

kem 34 kroužků.

cel-

17. ročník - I98O/1981

ročník měl na starosti další z velkých kroužků - 

Ostraváci. Pod vedením ing.

17.
Jaromíra Drápaly jeiko hlavní

ho autora s přehledem ve svých křížovkách' představili svůj

kroužek, patrona a své „černé" město. Přes drobné medostat- 

ky a zásah Odvolací komise se i tento ročník velmi líbil. 

Dobrými chytáky se též podařilo rozčlenit 38 soutěžících 

kroužků: 1. Permoníci /23,5/0/, 2. -4. Valaši, Hradečtí 

votroci, Jihočech /3O/2/, 5. Kabrnáci 736/4/ a dále Pija- 

risté, Pašeráci, Podskaláci, Jarabáček, Perníkáři, Jánošík, 

Kladenáci atd. /viz HeiK č. I6/1981/.

18. ročník - I98I/1982

Tento ročník autorsky a organizačně zajištoval poprvé 

v historii slovenský kroužek Dunajci- /ing. Noskaj/, jinak 

stálý účastník soutěže. Přestože na Slovensku platí odlišné 

Směrnice.pro tvorbu, podařilo se až na-jednu výjimku auto

rům /ing. Noskaj, ing. Fehér, MUDr. Strmen, Sadlon a Šim- 

čisko/ s křížovkeuni dobře vypořádat. V pěti úkolech pěknými 

obrazci přiblížily některé bratislavské dominanty /televiz

ní věž, SND, Tesla aj./. Kolem 2. kola však vznikla řada 

problémů, zaviněná tím, že autor opět použil některé nedo

volené prameny a dosti svérázný výklad směrnic při hodnoce

ní řešení tohoto úkolu. Po urovnání problémů a opravách vý

sledků a po řadě chytáků v 5- kole byl konečný stav: 1. Ka

brnáci /30/O/, 2. Hradečtí votroci /36/2/, 3* Jihočech 

/36/3/s následovali Podskaláci, Ostraváci, Permoníci, Pija- 

.risté, Jánošík, Příbramáci, Pašeráci a další, celkem 39 

kroužků /viz HaK č. 20/1982/.

í
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19. ročník - 1982/1983

Pořadatelem měl být kroužek Kladenáci v čele s garein- 

tem ing. Vokatým, bohužel však, pořádání nezajistil. OKK až 

v průběhu běžícího času ročníku narychlo zajištovala náhra

du, nakonec se díky kroužku Kabmáci 19. ročník uskutečnil,
v v

a to alespoň tříkolový. Autoři Stuchlík, Kána, dr. Koudelka 

/hlavní pořadatel/ tematicky navázali na seriál SAVCI 

z NKM 1982, obtížnějšími úkoly /čísloveiná legenda apod./ 

s řadou nástrah a kroužky rozdělili v konečném pořadí tak

to : 1. - 4. Ostraváci, Pijaristé, Podskaláci, Valaši /12,5/ 
0/, 5* .Šumperáci /19/IO/, 6. Permoníci /32/9/i dále Jiho- 

čech. Radhošt, Slovenári, Ogaři atd.j celkem hodnoceno 30 

kroužků /viz HeiK č. 16/1982/.

20. ročník - 1983/1984

Další jubilejní ročník připravil nejúspěšnější kroužek 

v dvacetileté historii MLSK - Permoníci za vedení,ing. Ja

roslava Kavky. Autoři Sedláček, Lukáš, Uher, Kavka si za 

námět zvolili film - obrazci a tajenkami představili díla 

některých našich Arýznačných filmových režisérů. Pěknými ná

ročnými úkoly, vysokou kvalitou tisku legend a zejména 

přesností legend dobře oslavili výročí této soutěže. Vý

sledky: 1. Jihočech /10,5/l/j 2. Ostraváci /l4,5/4/, 3» 

Hradečtí yptroci /l6,5/8/, za medailovými pozicemi následo

vali Pijaristé, Jar.abáček, Valaši, Hutníček, Pernikáři, 

Kladenáci, Pašeráci a další, celkem 36 kroužků /viz HaK č.

17/1984/.

Zpracoval: ing. Jiří Pivoňka
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21. ročník - 1984/1985

Pořadatelem byl kroužek Pašáci z Mostu pod organizačním 

vedením pr. ing. Myšky. Tento pětikolový ročník byl tematic

ky zaměřen na hornictví a Severočeský hnědouhelný revír.

Při celkem solidních křížovkách se však ukázala i nezkuše

nost autorů, která se projevila různými chybami, následně 

pak protesty kroužků, předěláváním výsledků i ve zpoždění 

v rozesílání prací. Kroužek podlehl ne příliš vhodně formu

lovanému doporučení odvolací komise /„autoři nemají morální 

právo přidělovat trestné body, dopouštějí-li se sami chyb"/, 

zrušil ztrátové body a teprve na zásah OKK se přidržel usta

novení Zásad pro hodnocení /nehodnotí se oblasti chybou

5. Hradečtí votro-ovlivněné/ a vydal konečné výsledky: 1. 

ci, Jihočech, Kabrňáci, Kladeňáci a Ostraváci, 6. Pijaristé,

7. Permoníci, 8. Jarabáček, 9. Hutníček, 10. Pašeráci atd. 

/podrobně viz HaK č. 23/1985/. Na startu bylo 26 kroužků, 

řádně dokončilo 19 a celkově do soutěže zasáhlo 31 kroužků.

22i_ročník_-_1985/1986

Pořadatelem byl zkušený kroužek Hradeč*tí votroci s or

ganizačním vedoucím př. Pioreckým. Autoři J. Piorecký, J. Ja- 

natka a ing. Góbel se tentokráte zaměřili na sport, konkrét

ně v jednotlivých úkolech na orientační běh, horolezectví, 

motorismus, lyžování, kopanou a hokej. Příjemným zpestřením 

byly u každého kola menší úkoly s kreslenou legendou autora 

ing. Góbela. Do bojů tentokráte zasáhlo celkem 39 kroužků a 

po celkem hladkém průběhu skončil tento ročník těmito výsled

ky: 1. - 2; Kabrňáci a Ostraváci, 3. Jarabáček, 4. Valaši,

5: Hutníček, 6. Pijaristé, 7. Kladeňáci, 8. Jihočech, 9. Per

moníci, 10. Pašeráci atd. Podrobné výsledky jsou v HaK č. 

17/1986.

23i_ročník_-_1986/1987
\

Tento ročník pořádala skupina Kabrňáků /dr. Chromý, Ká-
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ňa, dr. Koudelka/ pod vedením í)r. dr. Koudelky. Na startu- 

se sešlo 33 kroužků, žýdný kroužek nedokončil ročník bez 

ztrátových bodů,'' což svědčí o tom, že nšk'teré chytáky a 

použité prameny přesáhly únosnou míru,^ Námět pro obrazce 

i tajenky si tentokrát autoři našli v antice. Z výsledků, 

které jsou zveřejněny v Hak č,. 20/19 87, vybíráme: 1. - 2. 

Jarabáček a Hradečtí votroci, 3. Hutníček, 4. Jihočech, 5. 

Ostraváci, 6. Pijaristé, 7. Permoníci, 8. Kladeňáci, 9. Per- 

nikáři a 10. Pašáci.
I

24. ročník - 1987/1988

Tento ročník byl svěřen kroužku Valaši. Ti v čele 

s ing. Sýkorou zpracovali v pěti úkolech téma Historie i 

současnost Valašska /křes Vsetín/. Ve svých úkolech použi

li opět některé dosti „tvrdé" chytáky, které vyvolaly pro

testy řešitelů a nepřispěly k úplné spokojenosti s tímto

ročníkem. Do řešení zasáhlo celkem 37 kroužků. Autory byli

Z výsledků: 1. Ostra- 

4. Jarabáček, 5. Hut- 

Permoníci,

př. Ent, ing. Sýkora a MUDr.' Kvasnica. 

váci, 2. Kabrňáci, 3. Hradečtí votro.ci, 

níček, 6. Kladeňáci, 7. Jihočech, 8. Pernikáři, 9. 

10.- Příbramáci atd. /výsledky v HaK nezveřejněny/.

25i_ročník_-_1988/1989

Pořádajícím kroužkem,byli Permoníci za řízení př. Sed

láčka. Námětem pětidílného seriálu byla naše populární hud

ba /písničky a úryvky -textů - Werich, Suchý, Olympic, Gott, 

Nohavica/. Celkem se-zapojilo 34 kroužků, ročník dokončilo 

24 kroužků. Až na některé opravy legend dodatečně rozesílané 

a rozpory v hodnocení nevyznačených skrytých tajenek ročník 

celkem v pořádku skončil - chytáčky značně zamíchaly pořadím 

- následovně: 1. Hanáci, 2.

Ječmínek, 5. Jarabáček, 6. Kladeňáci, 7.' Hutníček, 8. Ježci, 
9. Hradečtí votroci, 10.' Pijaristé atd. /podrobně viz HaK 

č. 20/1989/.

3^. Kabrňáci a'Ostraváci, 4.
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25; ročník byl jubilejní - čtvrt století této mezikrouž- 

kové luštitelské soutěže křížovkářů. Soutěž stále probíhala 

mimo rámec časopisu HaK. To kladlo zančné nároky na pořadate

le, zejména na rozmnožování materiálů. MLSK přinášela uspoko

jení těm nejnáročnějším řešitelům, jednalo se o rozsáhlé fi

gurální práce, řešené jako dokreslovky s použitím různých ty

pů políček, náročných systémů střídání; různé způsoby ukrývá

ní tajenek, často i vedlejší úkoly a jihé autorské „finty" 

kladly na.řešitele ty největší nároky. Vedle toho se však 

projevovaly i některé problémy. Vedle pašování, které se ne

vyhnulo ani mezikroužkové soutěži, to byla velká časová nároč

nost, používání velkého množství pramenů, některým menším 

kroužkům nedostupných, a pak to byly^„autorské chyby", které 

působily řešitelům velké problémy při marném hledání správné

ho řešení. OKK v roce 1989 proto přijala některá závažná roz

hodnutí pro další ročníky. Bylo to především zavedení konzul

tantů /kontrolorů/ pro jednotlivé ročníky, dále snížení roz

sahu jednotlivých úkolů a vyjmenování konkrétně použitých 

pramenů přímo u jednotlivých kol.

Zpracoval; ing. Jiří Pivoňka


