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Nolčova křižovkářská matiirita

NKM -'Nolčova křižovkářská maturita je áestlkolová řeši

telská soutěž vypisovaná v časopise HaK pro náročné lušti- 

tele, kterým je tak poskytována možnost prokázat svůj um, 

píli a vytrvalost. Termín na řešení úkolů se pohybuje mezi 

l4 až 21 dny. Snahou autora je vytvořit obtížné křížovky a 

zamontovat do nich různé nástrahy, svůdná /ale nesprávná/ 

vedlejší řešení, tzv. chytáky s cílem rozčlenit zúčastněné 

řešitele, aby nakonec vzešel vítěz ročníku nebo aby vítěz

ná skupina byla málo početná. Autor Lojza Nolč, iniciátor 

a dlouholetý vedoucí této soutěže, zahájil prvý ročník 

v roce 1955* Zde je přehled vítězů NKM do roku 196?:

1. ročník /1955/: Dostál, Doubek, dr. Krátký, Kubát, kpt.
Říha

2. ročník /1956/: ing. Murgaš

3. ročník /1937/: Flaša, Hladká, ing. Murgaš
4. ročník /195B/: Hladká, ing. Švesták

5* ročník /l959/i Čemák, Hlavička, Přidal, Zvada

6. ročník /196O/: ing. Murgaš

7. ročník /I961/: Přidal

8. ročník /1962/: Bučinský

9. ročník /1963/; Barešová - ing. Reisenauer
10. ročník /1964/: ing. Reisenauer

11. ročník /1965/: ing. Reisenauer

12. ročník /1966/: ing. Strejček

13. ročník /1967/: ing. Mihalovič, ing. Strejček, ing. Reise

nauer

l4..ročník - 1968

V roce 1968, v roce vzniku SČHAK, probíhal již l4. roč

ník, který byl vypsán ve 2. čísle HaK 1968. Autor Lojza 

Nolč si za námět všech úkolů tohoto ročníku vzal pozdrav 

AVE a tajenky se točily kolem zdravení /Obrazec ti praví, 
že tě autor zdraví; odpověď na pozdrav - povinnost, apod./.
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Řešeni 1. úkolu zaslalo 68 luštitelů, z toho 32 řešilo beze 

ztrát, říkáme ná nulu. Soutěž musela být vzhledem k'onemoó- 

ňěňi autora ukončena po 5^ kole, a to s výsledkem: 

i. - 2. ingv ReiSenauér, ing. Strejček, 3i “ 5. Bučinský, 
Podešva, Rain, 6. - 9; Cestář, ing.. Kavka, Ing. Pivoňka, 

Valenta, 10. ing. Mihalovič atd. Celkem ročník dokončilo 

39 řešitelů.

154_ročttík_^-^1262 , , ^

Při onemocnění L. Nolče byl vedením 15'. ročníku pově

řen ing. Roman Reisenauéř z Přahý, vítěz někóliká předchá

zejících ročníků i dalších autorských a řešitelských soutě

ži. Podmínky soutěže byly uveřejněny v HaK č. 2 a další . 

úkoly pak vždy ob čtyři čísla, časopis HaK vycházel již 
jako čtmáctidenití.k. Jak se po vzniku SČHAK rozrůstaly řa

dy křižovkářů, rostl zájem i o tuto vrcholovou řešitelskou 

soutěž, což se projevilo l66 účastníky v 1. kole tohoto 

ročníku. 0 počtu účastníků ovšem nejvíce rozhoduje obtíž

nost prvého kola. Autor především připomenul 15 jako sym

bol ročníku, konstatoval v jedné tajence pocity luštitelů 

/Maturita - naše muka, naše láska/, V duchu tradic soutěže 
p^il rébusové čtení /P a TÉ kol 0/. a několika chytáky no

vého typu rozdělil na konci soutěže pořadí takto:
/R«in/t Pivoňka, 3- Bareš,

4. - 7. Bada, Cestář, ing. Kavka, ing. Rid, 8. ing. Mihalo

vič, ,9. Štach, 10. Anděl. Podrobné výsledky v HaK 5/1970, 

str. 6 - celkem dokončilo ročník 77 řešitelů. V HaK 12/1970 

je článek Slovo má vítěz NKM*

16. ročník - 1970
"í—

Po jednoroční odmlce se NKM ujal opět L. Nolč. Pod

mínky a 1. likol byly zveřejněny v HaK č. 3/1970. Zahájilo 

165 soutěžících, z toho 108 na nulu. V tajenkách úkolů 
aktuálně reagoval autor na průběh soutěže /Řešíte úkol XC.j 

opět - 0 pět - nastaly ztráty nepozornosti, pokulhává trpě-
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livost apod./. Po období, kdy L. Nolč prosadil dodržováni 

háčků a čárek naipismeny, v této době apeloval na dodržo

váni interpunkčních znamének, na dodržováni směrnic v ob

lasti přesného nakresleni obrazce, slabých linek atd. Cel

kové výsledky jsou v HaK č. 5/1971. Po výsledku 1. - 3. 

RNDr. Dula, ing. Pivoňka, Růžičková, 4. ing. Sivák, 5* 

ing, Karkuš, 6. ing. Mihalovič, 7. MUDr, Ražný, 8. Jaroš, 

9. Kubalák, 10. ing. Strejček atd., celkem 43 řešitelů, 

byli vítězové pozváni na užši soutěž a po ni se celkovým 
vítězem stal Ingi.Jiří^Pivoi^a /viz HaK č. 12/1971, *tr. 

15/.

17.^ročnik_-^1971

V dalším ročníku vypsaném v HaK č. 4/1971 uvítal L. 

Nolč 154 účastníků ve druhém kole tajenkou: Vítej každý, 

kdo řešíš samostatně! Tím narážel na stálý neduh korespon

denčních soutěží - pašování. V pátém kole připomenul jubi

leum - 100. úkol NKM. V šestém kole vyjádřil trampoty řeši

telů trojicí přísloví: Ze Scylly do Charybdy, Z bláta do 

louže, Z deště pod okap. Po předem vyhlášeném rozhozu mezi 

čtyřmi účastníky skončil ročník těmito výsledky: 1. ing^^ 
Pivoňka, 2. Čech, 3. Bareš, 4. Kastner a dále 5. Borsodi,

6. Jírová, 7. Vrbová, 8. ing. Hubáček, 9. dr. Gojný, 10. 

ing. Michal atd. Podrobně viz HaK č. 6/1972, str. 15, 

o rozhozu HaK č. 9/1972. Celkem ročník dokončilo 65 účast

níků.

íS. yoéi^k - 1972

NKM 1972 byla vypsána v HaK č. 4 a na jejím startu 

se sešlo rekordních 293 řešitelů, z čehož přes 200 bylo 

„nulových". Úkoly L. Nolče byly typické rébusovým čtením 

obrazců, případně ještě s dalšiisi hádankářskými prvky 

/OU - soutěž, THU - přituhuje, HO - ouha, zahájeno, STS - 

příště zas/, s čímž měli řešitelé značné problémy, nebot 

čtení nebylo nijak blíže naznačeno nebo vybodováno. Autor
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neopomněl uposornit xx« svoji stou křížovku v NKM tujsnkoui

Stokrát a£ nái souboj tuhý - uůstaňns i dáls druhy. V tou

to rocs uruáilo předssdnictvo SČHAK roshoa, a tak o prvan- 

ství ss rozdělili 3 soutěžící: 1. - 3. Í5ii_í«2drulakj|^_infj. 
5§r^§x_5i22» P*k 4. dr. Gojný, 5. P. Barsš, 6. ing.
Pivová, 7. ing. MalatzL^, 8. Valanta, 9. Šabak, 10. Vrbo

vá a dalSÍ, calkam 42 luStitalť^, podrobné výsledky via HaK 

«. 6/1973.

Další ročník byl vypsán v HaK č. 4/1973. aačal obtíž- 

nějšísi úkolan sa sdružanou lagandou, a tak došlo pouaa 70 

řašaní, a nich pak pouaa 28 nulových. Z druhého kola stojí 

aa aaanamanání rašení legandového výraau 2. Počátky jako 

rodiště Ant. Dřaainy. Podobné vtipné obraty sa v křížov

kách L. Nolča objevovaly vícekrát /předložka - kobereček 

u postele/, vtip se samoařajuě projeví u dokraslovky, na- 

ní-li přadeu známa délka vpisovaného výraau. Ve svém vytr

valém boji proti „pašerákům” pak vyžadoval v dalším kola 
odpověď na tajenku: „Poznamenal řešitel, že sa radil s ji

ným a NKM, co značí ty POČÁTKYí pokládáte je aa pašeráky 

nebo ne?”. Po několika pokusech autora s různě komplikova

nými přesuny částí obrazců k získání nového obrazce nebo 

tajenky skončil ročník těmito výsledky: 1. - 4. Alice^ Ar- 

Ž«Sx«í:Sii-iesáEaÍ2kA_ing._Kavka, 5. Klos, 6. Eliáš, 7. Hav- 
lín, 8. Drápala, 9. Veselý, 10. Bareš. V podrobných výsled

cích v HaK č. 7/1974 je celkem 50 řešitelů.

30x^ročník_-^12Z4

20. jubilejní ročník byl vypsán v HaK č. 4/1974, aačal 

tentokrát lehčím Nolčovým úkolem, a tak řešení 1. kola za

slalo přes 200 luštitelů /přesně 221, z toho 78 nulových/. 

Během soutěže bylo opět nutno provádět různé skládačky 

z částí obrazců, nové útvary číst rébusově /L - eljén, LN - 
elán, PLMN - plamen atd./. Ročník byl poznamenán onemocně

ním a úisrtím autora Lojzy Nolče. Pátým úkolem, který podle
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námStu L. Nolč* spracovaa ing. KarkuS, byl ročník ukončan. 
Výbor SČHAK roshodl, aby aoutčž probíhala i nadála a na 

počest jejího aakladatele našla dála náaev Nolčova křížov- 

kářská matiurlta* Výsledky; 1. - 3. 5£!áE5i5A-~é£!í§ji.-]řfi^»

4. - 15. RNDr. Dula, Bol, Čach, Gobal, Jipio, Kána, Páč, 

Sontág, Šlais, Kikl, Skála, prof. Volf. Calkam 119 jman - 

via HaK č. 4/1975, str. l6.

21. ročník ■; 19^5

Od 20. ročníku byl vadanín aoutěža povéřan Ing. Jiří 
Piroňka sa Sasimova Ústí, dvojnásobný vítáš této soutéže. 

Soutéžní podmínky sústaly v podstatě stajné, autorský ru~ 

kopis sa samoxřajmě směnil. Autor pouáíval najrúsnějií mož

nosti

chytáků /lůsa - lose, paěík - mašík, sion - Sión atd./. 

Tanto ročník byl zasvěcen Číslu 50, které znamenalo 50 let 

od arodu první české křížovky v roce 1925. Na startu se 

sešlo 215 luštitelů, z toho jen l8 na nulu. Na oslavu pa

desátin zpracoval autor 3> úkol pouze za slov v SSJČ a va 

4. kola tajankou všem, co už 50 lat klestí cestu kří

žovkám vpřed” poděkoval těm, kteří se zasloužili o rozvoj 

křížovek. Soutěž dokončilo 54 řešitelů s výsledkem: 1. - 2. 

ing. Kavka^jSontág, 3* ing. Jendrulek, 4. - 6. Kána, Páč, 

Stuchlík, 7* - 8. ing. Kousal, PoMil, 9. Rosa, 10. Hlaváč, 

viz HaK č. 4/1976, str. 13.

^^ýváni tajenek a v každém kola bylo obvykla několik

22. ročník - 1976

Ročník byl vypsán v HaK č. 4/1976 a do souboje s auto

rem sa pustilo 2l4 zájemců. Ing. Pivoňka kombinoval v úko

lech křížovky s různými početními a grafickými problémy 

/Hanojské věže, pantomino, výpočet průměrných rychlostí, 
který zvládli pouze 2 řešitelé aj./, připomněl 5^ » 125. 

úkol maturity. Žezlo NKM /obrazec 6. kolat/ nakonec získal 

Ivo Sontág z Lutína. Za ním další místa obsadili; 2. - 3. 

ing. Kavka, Archie, 4. - 5. ing. Kousal, Stáchlík, 6. PoMil,
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7. Sedlák, 8.-9. Rybář, Pereeua, 10. Obořil. Konečná 

tabulka v HaK č. 4/1977 obaahuje 39 Jmen.

„rogník^r,1§77

V daliim ročníku vypaaném v HaK č. 4/1977 autor 
inc. Pivoňka zamontoval do jednotlivých úkolů přialušnou 

čialici, a to rozdílným zpúaobem: arabaká 1, řlmaká II, 

alovně „tři", čtyřka Jako vlajka námořní abecedy, páté 

kolo rébuaově /p a té kol o/ a šaatku Jako 31 /faktoriál/. 

Latinaké a řecké citáty, které akryté aa obtížně hledaly, 

v polovině aoutěže nahradil komentujícími verilky: Maturi

ta mění téma - nikdo z náa to lehké nemá; Není lehké atvo- 

řit dílo, co by ae všem zalíbilo; Vždy však bylo v duši 

milo, když ae dílo podařilo. Po 6. kole zpeatřeném hádan- 

kářakýad. prvky akončil ročník výaledkem: 1. - 3* ABONENT, 
HOMOL^j^^Kloa, 4.-5. RNDr. Formánek, Niňák, 6.-7. Po- 

Mil, Sontág, 8. Oleg, 9. ing. Suchánek, 10. ing. Gobel. 

Celkové výaledky viz HaK č. 5/1978.

24.^roč^k -„1^78

V roce 1978 byl opětovně autorem a vedoucím NKM ing. 
J. Pivoňka. Za námět ai vybral aport. Jednak všeobecně. 

Jednak zaměřený na význačné aportovnl událoati v tomto ro

ce: MS v ledním hokeji, ME ve vzpíráni v Havířově, MEA
v Praze a další. Úkol k MEA /akok vyaoký/ byl řadou lušti- 

telú hodnocen Jako doaud nejlépe prokombinovaná křížovka 

v NKM, navíc a řadou pěkných chytáčkú. V tajenkách apelo

val na aportovnlho ducha aoutěžlclch. Ročník zahájilo ll4 
a dokončilo 66 řešitelů. SÓlo-vltězem ae atal Rudolf 

Stuchlik_z_Brna. Další pořadí: 2.-3. Gaaton, Wiederatann, 

4. - 7. Abatyše, Barborka, Bareš, dr. Krátký. Podrobné vý

aledky viz HaK č. 4/1979, atr. 15.
V těchto letech připouštěly podmínky aoutěže zaalánl 

Jedné opravy řešeni, avšak Ještě ve atanoveném terminu. 

Stávalo ae při „prozrazeni" chytáku nebo obtížného mlate.
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že řešitelé zatěžovali naše pošty zasilátiini: expresních 

dopisů i' telegramů.

Š5i„ročnik^-^1979

Tento ročník zasvětil autor Ing. Pivoňka jubileu, 

které NKMiměla - 25 let od svého vzniku. Hned v prvním ‘ 

kole připomněl jednu z Nolčových.křížovek z prvního roč

níku^ ale nikdo ze soutěžících a£' na ni nepamatoval.' Vše

mi úkoly se.proplétalo symbolické člslO 25. V křížovkách . 

byla opět řada ňástrah /např. vojenský pakt ANZUK oproti 

známému ANZUS/, v některých případech musela zasahovat 
Odvolací komise SČHAK k Vyřešeni sporů mezi autorem a ře

šiteli; Z konečných výsledků,<zveřejněných v HaK č. 4/l98c^ 

je zřejmě, že ročník dokončilo 62 soutěžících z původních 

106 a o vítězství se podělila čtveřice; 1. .- 4.. ing^_^Noyý 

/Barborka/^ dr. Formánek, ing. Kavka, Klos, 5. Lukáš. 

/Archie/, 6. - 7. Šleis, Veselý, 8. - 10. Jirák, Pospíšil 

Milan /PoMii/, Sontág.

26. ročník - 1980

V tomto ročníku Se autor ing. Pivoňka zaměřil na při

blíženi husitských tradic a‘ míst, kde tyto tradice vznika

ly. Beriál zakončil mapkou Táborská a tajenkou získanou 

ze záhadného nápisu „Už nikdy více Lipanyl". Tímto roční

kem se rozloučil s vedením maturity tajenkou, která se 

prolínala všemi šesti úkoly: Pozdrav z oiíst revolučních 

tradic našeho národa na rozloučenou s KM posílá autor JP. 

Soutěž začalo ll4 účastníků, dokončilo 40 s výsledkem: '

1. Radomír_L^áš z Havířova - zn. Grossman, 2. - 3; Urozen, 

ing. Vokatý,< 4. manž. Papouškovi, 5* ing. Kavka,>6. ing. 

Suchánek, ?• - 8. Hlaváč, J. Jirák, 9. P. Jirák, 10. Sedlá

ček atd.<Podrobné výsledky jsou V HaK č. 4/1981, str. 11.

27..ročník_-_198l

Vedením NKM pro rok 198I byl pověřen ing. Jaroslav
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Kavka z Haviřova, několikanásobný vitéz ,NKM, úspěšný autor 

a řešitel křížovek, známý svoji mimořádnou pečlivosti.

Na první úkol vypsaný v HaK č. 4/1981 niu došlo 102 řešeni. 

Dálo by ée říci, že ve svých úkolech komentoval průběh 

soutěže, např. Obrazec. 3? říkal, že se jedná o 27e ročník, 

běžec se štafetovým kolíkem připomíná! střídání autorů 

NKM, pohár v 6. kole byl. určen pro vítěze ročníku. Přes

řádu chytáčků, speciální,skryti jedné Z tajenek pomocí 

mřížky a jiné nástrahy se mu nepodařilo „rozbít" vedoucí, 

skupinku řešitelů, jali nasvědčují výsledky: 1. 7* ingi
Nový, Šleis, Drozen, Klos, Lukáš, ing. Pivoňka,'Sletr,

8. Sedláček, 9» Borkovský, 10. - 11. dr. Formánek, Veselý, 

Užší soutěž nebyla vyhlášena, podrobně viz HaK č. 5/1982, 

celkem 62 jmen.

28. ročník - 1982

Autorskou štafetu NKM převzal Rudolf Stuchlík z Brna, 

všestranný autor a luštíte! jak křížovek, tak hádanek, vi^ 

těz NKM z roku 1978. Poprvé v historii NKM si přizval ke 

spolupráci další vynikající autory ing. Pavla Váchu a Ji

řího Valentu. Spolupráce se projevila zejména na znameni

tém ztvárnění figur, a to z oblasti zoologie: koza bezoá- 

rová, ara, veverka, sliiníčko sedmitečné, ryba. á chameleon, 

které se všeobecně líbily. Speciální tajenkové výrazy jed

notlivých kol soužily nakonec k získání hlavní tajenky. 

Různé chytáky rozčlenily startující takto: začalo 93 a do

končilo 40 řešitelů; 1, - 2. ing. Kavka, Vladimír Klps, . 

3. Veselý, 4. - 7. Hlaváč, P. Jirák, J. Jirák, Uher, 8. 

ing. Drápala, 9< - 11. Černý, Sedláček, Zedniček. Podrobně 

Viz HaK č. 4/1983, str. 11. , ,,

29. ročník - 1983

Tento ročník zpracoval opět R. Stuchlík se svými spo

lupracovníky ing. Váchou a Valentou. Soutěžní podmínky 

v č. 4 se podstatně zjednodušily, nebot bylo možno vychá-
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eet že Zásad pro hodnoceni řeééai křížovek v korespondenč

ních soutěžích, které žpracovala OKK a eveřejnila v HaK 

č. l8 a 19/1982. Tajenky jednotlivých kol Obsahovaly per

ličky ze školních lavic /oči mám po mamince, po tatínkovi 

bunduj klokan vyskakuje proto, že má prázdnou kapsu apod./, 

obrazce se vázaly na tajenkyé Z vyznačených výrazů v jed
notlivých kolech se na závěr sestavovala výplňka s tajen

kou JE PO BOJI. Luštit začalo 103 řešitelů, dokončilo .43 

s výsledkem: 1. - 2. dr. Koudelka^ dr. Páč, 3- Kána, 4. - 

6. Hlaváč, P. Jirák, J. Jirák, 7* Sedláček, 8. Uher^ 9* Sed

lák st. Konečná tabulka je V HaK č. 4/1984.

30j^ročník^-_^1984

Ve 30. ročníku*zpracovaném R. Stuchlíkem se spolupra

covníky, probíhala maturita poprvé jako pětikolová soutěž. 

Tím se reagovalo na četné připomínky luštitelů na problémy 

s řešením v době prázdnin a dovolených. Přestmování letního 

4. kola v HaK mezi čísly l4, 16 a 18 v předcházejících roč

nících nepomáhalo. Při vypsání soutěže v HaK č. 4/1984 do

šlo k další novince vyžadované luštiteli: byl zveřejněn 

seznam pramenů, které budou během ročníku používány. Toto 

se však nijak moc neosvědčilo. Ročník zahájilo 97 řešitelů, 

což bylo v obvyklé normě. Tématikou byly tentokrát lidové 

hádanky typu: Plná škola dětí a nevědí kudy ven - makovice. 
Úkoly byly opětovně celkově propojeny další tajenkou - dal

ší lidovou hádankou: Mezi dvěma horama bije beran rohama 
/zvonec/. Úkoly byly obtížné^ některé zpestřené hádankář

skými prvky, takže soutěž dokončilo pouhých 4l řešitelů. 

Vítězství obhájila brněnská dvojice dr..Koudelka^ dr. „Páč. 

Další pořadí: 3. Kána, 4. - 5. iug. Kavka, Sedláček, 6. 

Černý, 7. Uher, 8. Bišof, 9* ing. Drápala, 10. Papouškovi.

2ii-í:2£HÍ^_I_i2§5

V tomto 31. ročníku byl vedením soutěže pověřen ing. 

Jaromír Drápala z Ostravy, když dosavadní Vedoucí rubriky 
NKM Rudolf Stuchlík byl služebně mimo ČSSR. Soutěž byla 

opět pětikolová, soutěžní podmínky se neměnily, jen předem 

vypsaných pramenů opět přibylo. Rozsáhlý 1. úkol /HaK č.



SCHAK

kronika lir

4/1985/ přilákal k soulběž^ni 97 řešitelů. O^razpe předsta

vovaly různé, druhy květin, tajenky se zčásti vázaly k bo

tanice, asčásti k vlastní NKMé Dosti, obtížně křížovky, há

dankářské prvky, těžko, ověřovatelné výrazy, aj. způsobily, 

že na konci soutěže zůstalo,36 řešitelů s tímto pořadím:.

1, - 2. Blšofj__Káňa, 3. - D**®^^"* daniatka, Koudelka,

dr. Páč, ingi Majer, Šletr, 9* ing* Gobel, 10. Piorecký 

podrobně.Viz HaKč* 4/1986, str. 11.

Pcznánďca k výsledkovým tabulkám:

Propozice NKM Již od prVního ročníku dovolovaly sou

těžícím účast pod značkou. Toho řada soutěžících využívala 

Ze dVbu důvodů: Jednak se chránit před „spoluprací" s ostat

ními účastníky /Já letos nesoutěžím/ a Jednak se bránit, 

před posměváčky v případě nezdaru. Prohlížíme^l^i zpětně 

tabulky, v případě Značek Již Se nedopátráme^o koho. šlc^ a 

brání nám to například v sestavení soxihmné tabulky úspěš

nosti .

atd •»

! •

Zpracoval: ing. Pivoňka
. > '

v ‘
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1986 - 32» raěník ,
v

Ing, Drápala pokračcval ve vedení maturity. Tématem 

byl Český film a jeho historie, v průběhu celého ročníku 

se objevovala v tajenkovýelí výrazech jména režisérů, 

herců, kameramanů^a názvy filmů. V prvním kole byl uve

řejněn seznam použité literatury. Autor se pokusil přilákat
/

■ další zájemce © soutěž prohlášením v úvodu, že úkoly budou 

snáze řešiteiné s několika obtížnějšími místy a s chytášky,- 

Záměr př. Drápalovi vyšel, na startu se objevilo 117 

řešitelů, což byl ne^jvySší počet za posledních 10 leť. 

Zvláště potěšil® 57 nových účastníků,Řada hezkých chytáků 

z běžných pramenů zdobila soutěž. Závěrečná mamutí filmová 

kamera a £ajenka "Film letošní křížovkářské i^aturity se 

dotočil, zbývá ještě jeho promítnutí a konečné hodnocení" 

celý ročník ukončily. Do závěrečného hodnocení je zařazeno 

41 řešitelů.

/

1, - 3, BiSof, Kána, dr. Ko\;idelka /Stupa/. - 4. -'5.

- 7. ing. GSlsel /Jira/. -Kalhous /Diviš/, Mach. - 6. Drozen,

8. úr. Hala /Mohamed/. - 9* Šletr. - 10. ing. Kavka /Kos/.

Další podrobnosti HaK 4/1987, str. 11.

1987 - 33, ročník

Do třetice ing. Drápala jako autor, podruhé film

jak© hlavní námět. Jednotlivá kola byla věnována sovětské,

italské, francouzské, německé a americké kinematografii.
/

V tajenkových výrazech se opět objevovala jména známých 

režisérů, scenáristů, kameramanů, architektů, herců a filmů. 

Netradiční ukrytí tajenky v 1. kole /tajenku tvořila první 

písmena všech neskrytých odborných výrazů/ způsobil menší 

počet účastníků na začátku soutěže - 55* Přínosem tohoto 

ročníku byly velmi dobře ztvárněné figury a zajímavý způsob



ukrývání skrytých tajenek v tajenkových výrazech /pryní 

písmena, poslední, v úhlopříčce apod./* Soutěž dokončil© 

celkem 27 řešitelů.

2.-3. Kalhous /Vanický/ a Mach. - 

4. ingi. Kavka /Kes/. - 5. ing. Strejček /Stojánek/. - 

6. Bišof. - 7. Sedláček /Lach/. - 8. Slabý. - 9. Šletr. -

1. dr. Koudelka.

10. dr. Páč.

1988 - 34. řečník

Vedením 34. ročníku byl pověřen ing, Vácha z Brna.

Na startu se sešlo 53 řešitelů, tematicky byl ročník

věnován dějinám světového lékařství. Byl odbourán výčet

pramenů se strohým konstatováním, že budou užívány prameny 
/

po roce 1960. Mezi prameny se potom objevily dokumentační 

přehledy ČTK, časopisy i seznam výrobků vinařského podniku, ^ 

což značně komplikovalo řešitelům možnost ověřování. Problémy 

činila i sdružená legenda a celková obtížnost křížovek. Tyt® 

skutečnosti způsobily, že soutěž dokončilo pouhých 21 řeši

telů.

1, dr. Koudelka a dr. Páč. - 3. ing. Majer. - 4, Bišof. - 

- 8.' ing. Gdbel5. Mach. - 6. Kalhous /Milda/. - 7. Janatka.

10. ing. Strejček /Stojánek/,/Chamáj/. - 9. Kalik.

1989 - 39* ročník

P© pátém vítězství v maturitě převzal dr. Koudelka 

štafetový kolík autorů. Spolu s dr. Chromým připravili 

seriál pěti křížovek © Africe. Autoři se snažili vytv®řit 

křížovky, ve kterých se řešitelé snadno "chytli" a pokra

čovali k objevování nástrah a chytáků. Záměr jim vyšel

objevili 123 řešitelé /mnoho z nich ze Slovenska/.

f

na startu se
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Líkily se chytáky /deska x doska - slovenská■legenda 

král Lear x král Leir,. pták "kori" i šelma "kana"/

' i okrazce /mapa Afriky, hlava lva, africká maska,' sfinga ' 

s pyramidami i kala/. Ročník prokěhl v pohodě, nebyly 

vzneseny žádné připomínky,. Soutěž ukončilo 69 řešitelů,

1. Hrouzek a Mach.- 3 ♦. Bišof. - 4. ing. Drápala, CSc.^- 

5. Kalhous./Medřík/. - 6. Šletr. - 7. J.Doležal /Vlčí 

mák/.

v I

- 8, Evanová. - 9, ing. Sýkora. - 10. Bednář, 

Hodroknosti: HaK 4/1990, str. 11.
/
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