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Oldřich Machač (18.4.1946 – 10.8.2011) 
 

Legendární (1. tajenka) do roku 1967 oblékal dres TJ Železárny Prostějov, odkud přestoupil do 
HC Košice a později do HC Kometa Brno. Aktivní kariéru končil v roce 1982 v německém SB 
Rosenheim. V národním mužstvu nastupoval v letech 1967-1978. Je trojnásobným mistrem světa 
z let 1972, 1976 a 1977 a finalistou Kanadského poháru z roku 1976. Zúčastnil se tří olympijských 
her, na nichž pomáhal vybojovat dvě stříbrné (1968, 1976) a jednu bronzovou (1972) medaili. Na 
jeho (2. tajenka) rádi vzpomínají diváci, méně rádi soupeři. 
V národním mužstvu vytvořil vynikající dvojici s Františkem Pospíšilem. 

Vodorovně: A. Dohromady; kolor; zvaný – B. 1. tajenka – C. Primát; řada; skladba; tíseň – D. Uzel; údiv; 
domácky Michal; zde – E. Jméno psa; tlít; hvězda; dříve – F. Cvik; šesterečný nerost; necelý; řecký bůh – G. 
České město; Státní nakladatelství dětské knihy (zkr.); evropské moře; poskytovatelé – H. Máloletí; lesní 
zvěř; nástroj žence; chem. zn. stroncia – I. 2. tajenka – J. Vlk z knihy džunglí; objet pluhem; divadelní závěs. 
 
Svisle: 1. Svrchu; svítilna – 2. Pravoslavný kněz; český malíř; hlt – 3. MPZ našich letadel; zmrzlá voda; pijavé 
– 4. Noční pták; cherub – 5. Strýc (nářečně); pyšní; slovenské zvratné zájmeno – 6. Tečka; útěk; číslovka – 
7. Akademie věd (zkr.)procitnout; moravské město – 8. Šťourat; volán – 9. Chlup; nicky; arci – 10. 
Antiblokovací brzdný systém (zkr.); říční stavba; kocour (nářečně) – 11. Polní míra; šedý; vyhynulý pták – 
12. Tkanina; dětský pudr – 13. Nápis na kříži; pružiny; slovenská otázka – 14. Anglicky „eso“;  vzdor; zdání 
– 15. Skluz; zápalka.  
 

 
 
Autorem křížovky je Petr Urbánek, člen Českého svazu hádankářů a křížovkářů. 

 

   1             2      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

  A                  

  B                  

  C                  

  D                  

  E                  

  F                  

  G                  

  H                  

  I                  

  J                  


