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Zaèiatok roka majú mnohí rie&scaron;itelia v zápisníkoch spojený s náv&scaron;tevou historického centra kultúry
Slovákov - Martina. S niekoµkoroènou prestávkou sa tu toti¾ opä» obnovil krí¾ovkársko-hádankársky turnaj, za èo dlhé
roky patrila vïaka zriaïovateµovi krú¾ku Turiec - Posádkovému klubu (pred èasom e&scaron;te ako Posádkový klub
armády). Ten v roku 1996 prijal miestnych rie&scaron;iteµov pod svoju strechu, ktorí tu po predchádzajúcich
problémových rokoch na&scaron;li svoje nové pôsobisko.
PK Martin odvtedy krí¾ovkárov výrazne podporuje èoho dôkazom je aj tento turnaj s novou cenou pre ví»aza - Pohárom
náèelníka PK. Obnovený turnaj si krí¾ovkári najprv pri&scaron;li takreèeno o»uknú», av&scaron;ak kvalitné úlohy a
komorné prostredie sú ka¾dým rokom dôkazom, ¾e cesta ktorou sa Turèania vybrali je správna. Svedèí o tom stále
väè&scaron;í poèet úèastníkov, èo síce robí organizátorom problémy s miestom konania, ale na druhej strane ich
te&scaron;í, ¾e zapoèatá práca nachádza odozvu. K organizovaniu samotného turnaja v&scaron;ak svojou mierou
prispieva aj regionálna Televízia Turiec noviny Nový ®ivot Turca a ïal&scaron;í sponzori, bez pochopenia ktorých by celé
podujatie nemalo takú hodnotnú úroveò. Hlavný podiel v&scaron;ak zostáva na èlenoch krú¾ku Turiec, ktorýu¾ prekroèil
&scaron;tvr»storoèie svojej existencie. Pamätným dátumom pre krú¾ok Turiec je toti¾ 6.september 1979. Pod jeho vznik sa
vtedy podpísali Marián Ïurech, Jozef Stollár, Ján Matia&scaron;ka, Ru¾ena Ga&scaron;paríková, Peter Porteleky a
Jozef &Scaron;vabèík, prièom u¾ na druhom stretnutí pribudli Du&scaron;an Fízel a Dalibor Dole¾al. Niektorí z nich boli
dovtedy èlenmi krú¾ku Jáno&scaron;ík (neskôr Slovenári) v ®iline a mohli tak vyu¾i» svoje skúsenosti aj pre "domáce"
pôsobenie. Zaèínali v bývalom kine Mlados» a poèas nasledujúcich rokov pre&scaron;lo krú¾kom vy&scaron;e pä»desiat
lú&scaron;titeµov, z toho desa» ¾ien. Na poste vedúceho sa za ten èas vystriedali Marián Ïurech, Franti&scaron;ek
Gen&scaron;orík, Ivan &Scaron;arkan a súèasný Roman Strcula. K najúspe&scaron;nej&scaron;ím rie&scaron;iteµom za
celé obdobie patria: F.Gen&scaron;orík, G.Vráblová, R.Strcula, M.Ïurech, P.Fejt, T.Schenková, I.&Scaron;arkan,
J.Balala, D.Fízel, J.Matia&scaron;ka, v posledných rokoch zaujal D.&Scaron;krovina. J.Farka&scaron; a Z.Végh
navy&scaron;e viac krát reprezentovali Slovensko na Majstrovstvách sveta v logických úlohách. V rokoch 1980-1986
vydával krú¾ok èasopis VIEM?, dnes aktívne spolupracuje na vydávaní krí¾ovkárskeho èasopisu &Scaron;ARKAN,
RELAX a TELEPLUS krí¾ovky a od roku 2005 organizuje v ®ivene krí¾ovkársky prebor dôchodcov.Krú¾ok sídli v
Posádkovom klube v priestoroch kasární 4. Èsl. brigády v Martine Sever a stretáva sa ka¾dý druhý utorok.
Kontakt: Roman Strcula 0908 912402 alebo Marián Ïurech 043 - 4383750
Prehµad bývalých i súèasných èlenov:
Ing.Ján Balala (majster ¾eleznièných modelov), Jozef Banda, Stanislav Bartánus (Turany), Ján Cíger, Dalibor Dole¾al
(Bystrièka), Ján Dolinajec (&dagger;), Marián Ïurech, Ing.Ján Farka&scaron; (¾eleznièiar), Pavel Fejt (&dagger;),
Du&scaron;an Fízel (¾eleznièiar zo Suèian, t.è. ¾ijúci v Bratislave), Ru¾ena Ga&scaron;paríková (Ko&scaron;»any),
Franti&scaron;ek Gen&scaron;orík (jeden zo zakladateµov SZHaK), Danica Gregorová, Július Hinka, Belo Húska, Anna
Horáková, Tibor Horák, Vladimír Kme» (robotník z Krpelian), Jarmila Kurhajcová, Zdeno Láni, Miroslav
La&scaron;»ák, Peter Magát (&dagger;), Ján Matia&scaron;ka, Milan Nemèek (Vrútky), RNDr.Miroslav
Plo&scaron;èica (historicky najúspe&scaron;nej&scaron;í rie&scaron;iteµ Slovenska - t.è. Ko&scaron;ièan poèas
vojenèiny), Peter Porteleky (&dagger;), M.Rozvadský, Mgr.Terézia Schenková (uèiteµka dnes u¾ èlenka Chrobákov),
Jozef Stollár, Roman Strcula, Ivan &Scaron;arkan (grafik), Du&scaron;an &Scaron;krovina (vychovávateµ v nápravnom
ústave), Vendelín &Scaron;kuta (Turany), Jozef &Scaron;vabèík, Jaroslav Úradníèek, Zoltán Végh (telekomunikaèný
technik &dagger;) a Gabriela Vráblová.
Spomienka na 10.výroèie krú¾ku na Jahodníkoch (1989),
zµava Jo¾ko Stollár, Janko Matia&scaron;ka so synom, Jo¾ko &Scaron;vabèík, Gabika Vráblová, Roman Strcula, Ivan
&Scaron;arkan, Terka Schenková, Pe»o Porteleky, Pe»o Magát, Janko Cíger, Ferko Gen&scaron;orík a Marián Ïurech.
Súèas»ou bol aj spomienkový krí¾ovkársky turnaj kde zví»azil Ján Cíger pred Jánom Matia&scaron;kom a Teréziou
Schenkovou.Medzi "zaèiatoèníkmi" sa veµmi neohrial a po krátkom èase si to vyskú&scaron;al hneï medzi pokroèilými. Je
jedným z mála Turèanov, ktorý si to rozdá aj s tými najlep&scaron;ími - a obèas sa mu aj zadarí. Má trochu konfliktnú
povahu, ale veï nikto z nás nie je ideálny. Na pokoji mu nepridalo ani obdobie, keï bol nezamestnaný a musel si zháòa»
prácu kde sa dalo. Ako súèasný vedúci krú¾ku nesie na svojich pleciach zodpovednos» udr¾a» jeho existenciu, èo mu
nikto nezávidí.
Roman Strcula*17.2.1961
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