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EroSTajník – 450 hádanek
Dr. Vlasta Svítkin (Stanislav Tvrdík)
počet stran 106, vazba pevná
cena 666 Kč
náklad 30 výtisků
ISBN 978-80-86930-92-3

Ráčkovník – 750 palindromů
Stanislav Tvrdík 
počet stran 160, vazba pevná
cena 666 Kč
náklad 30 výtisků
ISBN 978-80-86930-93-0

Publikace si můžete zakoupit v naší zásilkové služ-
bě „Mokrá“ kniha na adrese: 
www.mare-czech.cz 
nebo přímo u autora: 
ESTE@seznam.cz. 

Nabídky vydat si knihu v edici VLNA AUTORŮ 
(tedy vlastním nákladem autorů) již využili mno-
zí autoři a nyní tak máme tu čest Vám jejich díla 
nabídnout. Představované tituly patří velkému 
hádankáři a sběrateli Stanislavu Tvrdíkovi a na-
vazují na dříve vydaný Tajník a Puzzlovník . 
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Mnoho let se zabývám sběratelstvím hádanek, jejich luště-
ním a také je občas i vymýšlím. Letos začátkem března jsem 
v jedné zásuvce svého pracovního stolu objevil pár hádanek, 
které jsem vytvořil před mnoha lety. Jednalo se o hádanky 
s erotickou tematikou, které jsem nikde nepublikoval. Ně-
kolik posledních let si dávám k 1. lednu vždy nějaké před-
sevzetí na celý rok a to se snažím poctivě splnit. Letos však 
jsem si žádné takové nedal. A tak mne napadlo, že bych mohl 
dodatečně v průběhu roku vytvořit soubor lechtivých háda-
nek pro pobavení mých přátel. Nejprve jsem si určil počet 
52, tj. jednu hádanku na týden. Začal jsem s tvorbou a bě-
hem týdne spatřilo světlo světa přes sto tajů a desítky dalších 
námětů připravených k zveršování. Začal jsem věřit, že se 
mi podaří dát dohromady 365 hádanek, tj. jednu hádanku 
na každý den v roce. Erotická múza mne navštěvovala každý 
den a tak v prvním dubnovém týdnu jsem s překvapením zí-
ral na hromádku kartiček na kterých byly jednotlivě má díl-
ka zapsaná a jejich počet dosáhl čísla 450. Jsou to hádanky 
umělé, podávané čitateli ( řešiteli ) obvykle formou veršíků. 
Většinou se jedná o dvoj či čtyřverší. Název hádanky určuje 
jak se má taj řešit. Text hádanek je stylizovaný do jednoho 
či dvou samostatných minipříběhů. Silně vyznačená slova, 
sousloví nebo věty v hádance je to, co má čtenář vyřešit. 
Ostatní text taje může dopomáhat k řešení anebo někdy také 
luštitele odvést od cesty vedoucí k vyřešení. Čtenář který 
neví jak se mají umělé hádanky řešit najde návody na jejich 
řešení na webových stránkách SČHAK.
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Jsem milovníkem hádanek, jejich sběratelem a také je 
občas vymýšlím. Z mnoha typů české umělé hádanky 
jsem si nejvíce oblíbil taj nazývaný ráček.
Každá hádanka, v našem případě ráček, musí míti ná-
mět a námětem ráčků jsou palindromy. Jsou to slova, 
sousloví, věty, které se dají zpětně čísti. 
Řešiteli se hádanka předkládá obvykle formou veršíku 
ve kterém je ukryt námět. Ten je vyjádřen synonymicky 
nebo přiléhavým obepisem. Je vyznačen v textu hádan-
ky odlišně, třeba kurzívou, velkými písmeny či tučně 
tak, aby bylo zcela jasno které výrazy se mají vyluštit. 
Některé hádanky existují ve formě obrázkové bez či 
s doprovodným veršovaným textem který napovídá 
řešiteli řešení. Text ovšem také může řešitele odvádět 
od hledání správného řešení. 
To je záměrem autora taje aby hádanka byla obtížněji 
řešitelná.
Hádanka své jméno dostala od vodního tvora raka 
poustevníčka. Ten se pohybuje pozpátku.
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