Vážení přátelé,
také letošní členský zpravodaj se nám podařilo vydat tak, abychom jej mohli distribuovat na Mistrovství republiky kroužků v květnu 2015. Najdete v něm obvyklé
základní svazové informace, jako je zpráva výboru a předsednictva pro valnou
hromadu SČHAK 2014, zápis a usnesení této valné hromady, záznam o kontrole
hospodaření svazu za rok 2014, oznámení o vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd, rámcový návrh rozpočtu svazu na rok 2015 a přehled hospodaření za celý
rok 2014, který byl zkontrolován revizní komisí v rámci revize provedené v březnu
2015.
Připojili jsme rovněž informaci o ustanovení Klubu všestranných a vzpomínku na
významného autora křížovek Jiřího Valentu.
Funkci matrikářky svazu vykonává hospodářka svazu Ing. Stanislava Teichmanová, která rovněž vede evidenci členských příspěvků. Se všemi dotazy týkajícími se
členství se proto obracejte na ni, a to v případě písemných dotazů na adresu Vašátkova 12/1014, 196 00 Praha 9, telefonicky pak na číslo 602 373 626, elektronickou poštou na e-mail steichmanova@seznam.cz.
Připomínáme, že již počínaje rokem 2010 byla upravena roční výše členských příspěvků na 200 Kč. Pokud můžete, zaplaťte je Ing. Teichmanové nebo jí pověřenému členovi na některém přeboru. Peníze je možno zaslat též na bankovní účet
svazu č. 2500341054/2010 vedený u Fio banky. Jako variabilní symbol uveďte
své členské číslo a do zprávy pro příjemce své příjmení, jméno a účel platby,
abychom vás jako plátce mohli správně identifikovat.
Předsednictvo SČHAK
www.schak.cz
Vydalo vydavatelství NOVUM, spol. s r. o., Brigádníků 2929/39, 100 00 Praha 10, zdarma
pro členy Svazu českých hádankářů a křížovkářů. E-mail novum-kah@volny.cz, telefon
222 960 360. Odpovídá Jaroslav Kolín, redakční uzávěrka 23. dubna 2015.

ZPRÁVA VÝBORU A PŘEDSEDNICTVA
pro valnou hromadu
Svazu českých hádankářů a křížovkářů
konanou dne 29. listopadu 2014
Úvod
Vážení přátelé a příznivci hádanek, křížovek a logických úloh, milí hosté!
Výběr nejdůležitějších sdělení či poslání obsažených ve zprávách o činnosti bývá obvykle uveden na závěr zprávy. Dovolte, abych vybočil ze zaběhaných klišé a vypíchl některé aspekty činnosti SČHAK již nyní, v úvodu...
A abych tak učinil hodnotícím způsobem navzdory skutečnosti, že se nejedná o konec volebního období, při němž obvykle skládají volení funkcionáři účty.
Když si předsednictvo svazu v roce 2010, tedy v době, kdy se až na jednu
výjimku ustavil tento orgán v současném personálním složení, vytyčilo své
priority, zdály se být přijaté záměry až příliš ambiciózními. Po čtyřech letech můžeme s uspokojením konstatovat, že se situace v SČHAK v mnoha
směrech zlepšila. Není to samozřejmě zásluha jen členů předsednictva;
bez vstřícného přístupu členů výboru svazu a poctivé práce celé řady členů
by nebylo možné takového pokroku dosáhnout. A co se vlastně změnilo?
Byla dokončena aktualizace základních svazových dokumentů a řada dalších dokumentů byla novelizována nebo doplněna. Na novelách nebo nových verzích dalších dokumentů se pracuje. V perfektním stavu je matrika
svazu, která po letitých problémech dává opravdu objektivní informace
o členství a zaplacených členských příspěvcích. Zlepšeného stavu matriky
bylo využito k přípravě nástrojů umožňujících přesnější vedení kvalifikačních evidencí a častější prezentaci stavu kvalifikačních bodů a tříd.
Byla doplněna soudobá kronika svazu a intenzívně se pracuje na její elektronizaci. Byla provedena prověrka knih, časopisů a dalších písemností
v držení svazu; byl pořízen jejich úplný soupis s popisem jejich umístění.
Prudce se rozvíjí využívání webové stránky svazu, na které se už dnes
nacházejí všechny důležité svazové dokumenty, včetně výkladů k některým
z nich; řada statistických přehledů, aktuality z činnosti svazu a také každodenní internetové soutěže; značně ubylo "hluchých" míst a blíží se doba,
kdy možná budeme schopni vést na našich internetových stránkách intenzivní odborné diskuze.
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Finanční situace svazu je v nejlepší kondici za celou dobu existence
SČHAK. Jestliže jsme v minulosti museli tvrdě šetřit a na leckterou činnost
prostředky nezbývaly, dnes máme mnohem příjemnější starost, jak disponibilních prostředků co nejlépe využít pro rozvoj svazu a činností, jimž se
členové svazu věnují.
Stárnutí členské základny se zastavit ani odvrátit nepodařilo, ani není naše
úsilí korunováno masovým vstupem nových členů do svazu. Ale přece jen
se noví členové objevují a hlavně se podařilo dosavadní členskou základnu
velmi zaktivizovat. Sázka na to, aby vedle špičkových soutěží byl dán větší
prostor i pro soutěže určené méně ambiciózním jedincům nebo dokonce
začátečníkům, se ukázala být správnou. Díky Louskárně, Překvapce, pozměněnému zaměření KKS, Křížovkářskému desetiboji a částečným změnám v Soutěži v řešení logických úloh se již dva roky po sobě podařilo dosáhnout toho, že více než 470 osob se zúčastnilo, a to úspěšně - ziskem
alespoň jednoho kvalifikačního bodu, některé ze svazových soutěží. Porovnejte si uvedené číslo s počtem členů svazu, který nahlásila pro tuto
zprávu matrikářka!
K posílení možnosti získat do svých řad i novou mladou krev byla po letech
obnovena existence odborné komise pro mládež. Zřízení komise by ovšem
samo o sobě nic neřešilo. Důležitější je, že se již podařilo vyprodukovat
několik publikací s křížovkami, hádankami a logickými úlohami určenými
dětem, mládeži a začátečníkům, a že se formou zábavných soutěží podařilo oslovit žáky celé řady základních škol. Komise přitom hledá stále další
možnosti získání zájmu mladých lidí; nejnovějším záměrem je LOM, jehož
podstata je dále ve zprávě objasněna.
Takže nejlepší bude přejít od úvodu ke zprávám jednotlivých orgánů svazu...

Výbor
V roce 2014 se konaly dvě schůze výboru SČHAK. Na schůzi dne
24. května 2014 v Kolíně projednal výbor zprávu o činnosti předsednictva
od valné hromady v prosinci 2013, zabýval se aktualizací soudobé kroniky,
propagací svazu, možnostmi jeho sponzorování, webovými stránkami,
spoluprací s partnery (nakladatelství a vydavatelství, Slovenský svaz hádankářů a křížovkářů, HALAS), organizací MČR v řešení logických úloh
v dalších letech, problematikou členské základny, internetovými denními
soutěžemi na svazovém webu, zřízením Klubu všestranných a reakcí svazu na nový občanský zákoník.

-3-

Výbor se dále zabýval propozicemi hádankářských soutěží a schválil pracovní skupiny pro novelizaci a provázanost svazových dokumentů, a to
návrhovou a oponentní. Rovněž schválil Výklad k zásadám pro řešení protestů a odvolání. Projednal způsob předkládání hádanek k řešení z listu
v blocích a účinnost vyhlašování kvalifikačních tříd. Samostatným bodem
byla prezentace nové počítačové evidence přidělování kvalifikačních bodů
v podání př. Marka.
Na jednání výboru byl dále projednán program zářijového semináře na
Šancích, předběžný obsah Výročního tisku na r. 2015 a byli schváleni autoři na MČR jednotlivců 2014 v řešení křížovek a hádanek. Rovněž byla podána informace o přípravě MČRK v řešení křížovek a hádanek.
Na schůzi dne 29. listopadu 2014 v Praze výbor projednal a schválil návrh
zprávy předsednictva o činnosti svazu a jeho orgánů pro valnou hromadu,
prověřil přípravu dnešní valné hromady a organizační zajištění dnešního
Mistrovství republiky jednotlivců v řešení křížovek a hádanek. Dále projednal plnění rozpočtu za období leden až říjen 2014 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2015.
Výbor schválil:
- návrhy na udělení nových zlatých, stříbrných a bronzových otazníků
a čestných uznání,
- kalendář přeborů pro rok 2015,
- návrh na nový způsob oceňování vyznamenaných členů svazu,
- návrh certifikátu pro členy Klubu všestranných,
- autory křížovek a hádanek pro Mistrovství republiky kroužků a družstev
v řešení hádanek a křížovek v roce 2015 a autory logických úloh z řad
členů SČHAK pro MČR jednotlivců v logických úlohách v roce 2015.
Projednal i předběžné zajištění semináře v r. 2015, přípravu Výročního
tisku a Členského zpravodaje 2015 a informace o dalších svazových záležitostech.

Předsednictvo
Předsednictvo se sešlo na pěti řádných schůzích, z čehož jedna se konala
u příležitosti přeborů v Mariánských Lázních a jedna v rámci semináře na
Šancích. Jednání se jako hosté zúčastňovali předseda revizní komise Jaroslav Kolín a šéfredaktor časopisu Křížovka a hádanka Jaromír Kvíčala.
Jako hosté se jednoho jednání předsednictva zúčastnili i př. Grossmann,
Mikuš, Karpíšek, Vejchoda, Kučavová, Husar a Heikenwälder. Předsednictvo se na svých schůzích zabývalo vyřizováním běžné svazové agendy,
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zajišťováním úkolů vyplývajících z valné hromady a ze schůzí výboru, přípravou materiálů pro jeho schůze i přípravou materiálů pro valnou hromadu. Dále projednávalo přípravu a hodnocení přeborů, soutěží a semináře,
novelizaci svazových dokumentů a návrhy jejich případných příloh, činnost
odborných orgánů svazu, obsah a naplňování webových stránek, spolupráci s partnery, rozpočet svazu, přípravu kalendáře přeborů a návrhy na svazová vyznamenání, propagaci a sponzorování svazu, Klub všestranných
a nový způsob oceňování vyznamenaných.

Revizní komise
Komise provedla dne 3. března 2014 dokladovou revizi příjmů a výdajů
svazu za období od 1. března 2013 do 28. února 2014 a revizi pokladny za
období od 8. března 2013 do 3. března 2014. Při revizi nebyly zjištěny žádné nedostatky. Záznam z revize obdrželi všichni členové výboru a byl publikován v Členském zpravodaji.

Komise pro přebory a činnost kroužků
Komise pro přebory a činnost kroužků spolupracovala jako každý rok na
sestavení kalendáře přeborů pro rok 2015, její členové v případě potřeby
pomáhali pořadatelům a dbali na bezchybný průběh přeborů. Na základě
výsledků přeborů sledovala a zveřejňovala komise průběžný stav soutěží
Grand Prix v řešení křížovek, hádanek a logických úloh jak písemně na
přeborech, tak i na webových stránkách svazu. V součinnosti s kvalifikační
komisí průběžně aktualizovala seznamy řešitelů, kteří se mohou vzhledem
ke své kvalifikační třídě účastnit jen hlavních soutěží. Také letos byly
všechny řešené práce řádně konzultovány a prakticky se nevyskytly na
přeborech větší problémy, které by nebylo možné vyřešit ihned na místě.
Komise shromáždila novelizované registrační karty kroužků a zprávy
o činnosti od jednotlivých kroužků včetně požadavků na uspořádání soutěží
pro rok 2015, spolupracovala při zpracování návrhů na udělení svazových
ocenění jednotlivcům i kroužkům. Na základě předložených dílčích zpráv
od kroužků zpracovala stručnou zprávu obsahující činnost svazových
kroužků.

Zpráva o činnosti kroužků
Možnosti kroužků a jejich členů jsou výrazně ovlivněny jak počtem členů,
tak i materiálním a finančním zabezpečením. Nespornou výhodu mají
kroužky, které mají své patrony nebo dobré vztahy s místní samosprávou.
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Je ovšem třeba si uvědomit, že nic není zcela zadarmo. Kroužky se musejí
za podporu, jíž se jim dostává, revanšovat pořádáním nebo účastí na recipročních akcích nebo zveřejňováním svých prací pro řešitele v místním či
regionálním tisku. I kroužky, které patrona nemají, si však mohou svou
finanční situaci zlepšit a využít nabídky redakce časopisu Křížovka a hádanka a připravit stránku „Luštěte s kroužkem“.
Pokud mají kroužky pravidelné schůzky, věnují se na nich, jak jinak, řešení
křížovek, hádanek, logických úloh a kvizů. Mnohé kroužky se nespokojují
jen se svazovými soutěžemi nebo řešením úloh v dalších časopisech
a tiskovinách, nýbrž pořádají své vlastní, vnitrokroužkové soutěže.
V uplynulém roce uspořádali vlastní soutěž Bečváci, Hanáci, Hutníček,
Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci, Pašáci, Permoníci, Podskaláci a Staré
hnízdo.
Členové kroužků ovšem netráví svůj čas pouze řešením úloh, ale zapojují
se také do korespondenčních soutěží autorsko-řešitelských (ČKL, ČHL,
HLK) nebo čistě autorských (MAS), popř. se účastní vypisovaných autorských soutěží na jednotlivé křížovky, hádanky nebo logické úlohy.
Stejně oblíbené jako korespondenční soutěže jsou i soutěže přeborového
typu. Přebor v místě svého působení v posledním roce uspořádaly nebo se
na zajištění přeboru podílely kroužky Staré hnízdo, Hanáci, Bečváci, Ježci,
Kabrňáci, Jarabáček, Lázeňáci, Valaši, Třebíčáci, Doubravák, Ostraváci,
Hutníček, Pijaristé, a Rychtáři. Přebory s řešením úloh ve slovenském jazyce uspořádaly i některé slovenské kroužky, jejichž členové jsou členy
SČHAK.
Prezentace kroužků nebo jednotlivců v místním nebo regionálním tisku je
poměrně četná a už ve zprávě byla zmíněna. Velmi řídkým jevem je dnes,
po určitou dobu dříve dosti oblíbené, vydávání vlastního časopisu;
v současné době se to týká jen dvou kroužků. V uplynulém období vydávali
Bečváci i nadále kroužkový časopis Bečváček s korespondenční křížovkářskou soutěží. Lázeňáci pak uzavřeli již 20. ročník Lázeňských oříšků, listovky dostupné i na internetu, s pestrou všehochutí soutěží v křížovkách,
hádankách i logických úlohách; od letošního 21. ročníku je možno v těchto
soutěžích získat kromě cen také kvalifikační body!
Práce s dětmi a mládeží je sice zajímavá, avšak ne vždy vděčná činnost.
To platí dlouhodobě a dnes, v čase téměř neomezených možností mimoškolních aktivit, to platí dvojnásob. Přesto se o vytvoření konkurence počítačovým hrám a nejrůznějším sportům pokoušejí členové řady kroužků. Jak
současnou situaci hodnotí příslušná odborná komise?
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Zpráva Komise pro práci s mládeží
Bečváci pořádají jako součást řešitelských přeborů také soutěž v řešení
křížovek pro mladé luštitele ve spolupráci s MDDM, stejně tak i soutěž pro
příchozí v řešení křížovek a sudoku a v letošním roce uspořádali i korespondenční soutěž v řešení křížovek.
Hanáci pokračovali ve spolupráci se samosprávou města Prostějova
a s Městskou knihovnou a díky autorce Ivetě Dedkové uspořádali letní křížovkářskou korespondenční soutěž. Křížovky byly v průběhu letních měsíců umístěny v prostorách knihovny a v některých vybraných restauracích,
odevzdaná řešení byla vyhodnocena a odměněna knižními cenami. Zúčastnit se tedy mohli i zájemci z řad mládeže.
Hutníček autorsky zabezpečil a řídil luštitelskou soutěž pro dětské i dospělé
čtenáře obecní knihovny v Mostech u Jablunkova s velkým ohlasem
v místním tisku.
V roce 2014 pokračovala celoroční soutěž Luštitelská olympiáda, kterou
připravil kroužek Kabrňáci pro žáky 5. a 6. tříd některých brněnských škol.
Soutěž byla zaměřena především na jazykové, logické a kombinační úlohy
a zúčastnily se jí více než čtyři stovky dětí. V dubnu 2014 se uskutečnilo
finále soutěže formou přímého měření sil nejlepších zástupců jednotlivých
škol a tříd. Absolutním vítězem se stal páťák Aidan Thomas Macready.
Soutěž probíhala pod patronací SČHAK, královopolské radnice, vydavatelství Novum a Sagax a řady sponzorů. Akce se setkala s velmi příznivým
ohlasem soutěžících i ostatních zúčastněných. Úlohy se objeví v publikaci
Luštění pro bystré kluky a holky, kterou vydalo vydavatelství Víkend ve
spolupráci s naším svazem, a kterou svaz poskytne svým členům.
Některé z úkolů použili Lázeňáci pro první dvě kola Luštitelské olympiády
5. a 6. tříd v Mariánských Lázních. Těchto kol se zúčastnilo 65 dětí,
15 nejlepších postoupilo do finále, kde už byly úkoly odlišné. Některé byly
použity i z publikace Dětské křížovky a doplňovačky, i když úlohy v ní jsou
pro tuto kategorii dost obtížné. Suverénní vítězka prvních dvou kol Aneta
Faměrová udělala ve finále chybu v jedné z lehčích úloh, takže ji překonala
vítězka loňské soutěže Sára Plzáková. Lázeňáci ještě uspořádali před Vánoci tradiční Vánoční sudoku ve dvou kategoriích - pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
Oblíbený Den pardubických dětí se v tomto roce již nekonal, proto se Jirka
Zvolánek za podpory svých rodinných příslušníků zapojil v sobotu 7. června
2014 do akce Family Day stavební společnosti VCES a. s. v zajímavých
prostorách Pevnosti Josefov u Jaroměře. Řešily se švédská křížovka, osmisměrka (obě s námětem z historie Pevnosti Josefov) a diagonální sudoku. O luštění na strategickém místě pod obřím stanem u hradeb pevnosti
byl značný zájem; desítky lidí si braly materiály ještě domů a zbytek bude
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využit pro školu v přírodě ZŠ Dubina. Jirka Zvolánek kromě toho připravil
švédskou křížovku, osmisměrku, sudoku a kakuro pro příchozí všech věkových kategorií na Czech open Pardubice (23. 7. 2014) a sudoku pro děti
i dospělé, kteří se v počtu několika stovek účastnili 20. Výstavy her a hlavolamů v Praze (září 2014).
Protože komise nechce nechat naši mládež zakrnět, ale naopak trochu
provětrat její mozkové závity, rozhodla se spolu s redakcí časopisu KaH
pro LOM. LOM je nejen povrchový důl, ale také Luštitelská olympiáda mládeže. Bude to sedmikolová soutěž pro mladé od 8 do 15 let, která bude
vycházet v lichých číslech KaH (1, 3, 5, 7, 9, 11 a 19), bude rozdělena do
dvou kategorií podle věku. V jednotlivých kolech budou soutěžící řešit různé úlohy, např. křížovky, osmisměrky, šifry, skrývačky, slovní hrátky, sudoku apod.
A tady budeme potřebovat pomoc od všech členů Svazu. Jednak
s rozšířením této soutěže mezi mládež. Pokud máte kontakty na školy,
domy dětí, knihovny a další zařízení, kde by se úkoly mohly mezi děti rozšířit, doneste jim ukázat časopis, ať si stránku namnoží dle potřeby. (V tomto
roce to redakci vadit nebude, později se snad zvýší i zájem o celý časopis.)
A další pomoc očekáváme od autorů, kteří nám do soutěže přispějí různými
úkoly. Vytvořit kvalitní úlohy tak, aby nebyly příliš jednoduché, ale aby je
děti zvládly, zaujaly je a přiměly je dále se luštěním zabývat, není vůbec
jednoduché, ale zkušení autoři si s tím určitě poradí.
Od prosince začnou autoři sdružení v našem svazu opět připravovat publikaci Dětské křížovky a doplňovačky, kterou vydá nakladatelství Albatros
Media.
Zasedání Komise pro práci s mládeží se konalo v září v penzionu Šance.

Zprávy dalších odborných komisí a pověřených členů SČHAK
OKK (Odborná křížovkářská komise) se sešla dvakrát. Na zimním zasedání se zabývala zejména problematikou korespondenčních řešitelských
a autorských soutěží, zhodnotila autorskou kvalitu prací v NKM, MLSK,
KKS a JLA a upřesnila soutěže v roce 2014. Zrevidovala a doplnila materiál
Prameny v křížovkářských korespondenčních soutěžích. Komise dále aktualizovala Seznam opsaných chyb 2014, který byl následně umístěn na
webu a otištěn v Čekálníku. Členové OKK se podíleli na vydání prvního
svazku Pomůcek pro hádankáře a křížovkáře.
OKK rozhodla o založení nové rubriky „Výklady a komentáře“ na webových
stránkách svazu. Schváleny a na webu umístěny byly již materiály: Dělení
slov na slabiky, výklad k dokumentu Prameny v křížovkářských korespon-8-

denčních soutěžích a výklad k Zásadám pro podávání a řešení protestů
a odvolání. Byla vytipována další témata výkladů a komentářů.
Na svém druhém zasedání na semináři v penzionu Šance OKK pokračovala v projednávání popisné části nových křížovkářských směrnic. Dále se
zde OKK zabývala problematikou doporučených elektronických pramenů
(EP) a dalšími otázkami z křížovkářské oblasti.

OHK (Odborná hádankářská komise) má stále své koncepční materiály jen
rozpracované. Minimálně první revize Směrnic pro české slovní hádanky
by přitom byla velmi žádoucí. Naštěstí se daří organizačně a porotensky
zajišťovat alespoň tradiční korespondenční soutěže. U jedné z nich – HLK
(Hádankářské ligy kroužků) – dochází ke změně hlavního vedoucího. Dosavadnímu vedoucímu Ladislavu Majerovi náleží za jeho dlouholetou činnost velký dík a novému vedoucímu Jaroslavu Kulovi popřejme, ať se mu
daří.

OKL (Odborná komise pro logické úlohy) spolupracuje s partnerským
sdružením HALAS a společné pořádání Mistrovství ČR jednotlivců v řešení
logických úloh představuje jeden ze stěžejních úkolů komise. Ta kromě
toho vybírá autory a konzultanty úloh k řešení na přeborech a doporučuje
autorům skladbu a obtížnost řešených úloh. Komise zasedala v září na
semináři v penzionu Šance.

Kvalifikační komise spolupracuje v průběhu roku s Komisí pro přebory a
činnost kroužků, zaznamenává ve svazové evidenci výsledky všech soutěží a vyhlašuje nové nositele kvalifikačních tříd. Díky novým počítačovým
aplikacím Daniela Marka bylo možné přikročit k častějšímu vyhlašování
stavu kvalifikace. Počínaje rokem 2014 jsou noví nositelé kvalifikačních tříd
včetně statistických přehledů zveřejňováni dvakrát za rok; výsledky za období školního roku jsou vyhlašovány při příležitosti konání valné hromady
svazu a celkové výsledky za uplynulý kalendářní rok pak tradičně při
MČRK v řešení křížovek a hádanek (květen). Z iniciativy komise byl zaveden Klub všestranných, tj. členů, kteří mají alespoň jeden kvalifikační bod
ve všech šesti sledovaných kategoriích.
Díky hospodářce a matrikářce svazu Stanislavě Teichmanové a manželům
Kolínovým se podařilo předat nebo rozeslat všechny kvalifikační diplomy
z dřívějších let.

Internetová stránka SČHAK se postupně úctyhodně plní; „bílá místa“
s pouhými názvy rubrik bez dalšího obsahu v podstatě zmizela – přesto je
stále co zlepšovat, ale nemůže to být záležitostí jen jediného člověka.
„Webmaster“ Marian Mikuš zaslouží uznání a my ostatní mu musíme pomáhat. Významným obohacením a zpestřením internetové stránky jsou
-9-

každodenní řešitelské soutěže, které se rozrostly už na tři oblasti: o křížovky se starají manželé Böhmovi, o hádanky Ján Čižmár a o sudoku Karel
Tesař.

Kronika svazu se nadále postupně zaplňuje; prvotní kvapíkové tempo
přirozeně mírně opadlo, ale důležité je, že se Jaroslavu Karpíškovi daří
doplňovat další a další položky, které budou v elektronické podobě zachovány pro futurum.

Archiv svazu se Vladimírovi Klosovi podařilo kompletně zmapovat a uspořádat; duplicitní písemnosti byly nabídnuty k bezplatnému odebrání, popř.
k odkoupení.

Matrika svazu – ke dni konání valné hromady má SČHAK 486 platících
členů.

Informace ze soutěží
Mezinárodní činnost: V červnu se ve Valašském Meziříčí uskutečnil
šestý ročník Turnaje dvou zemí, vyhrálo slovenské družstvo ve složení
Karkuš, Psotný a Ján Turek, celkově vedeme nad Slovenskem 4:2. Další
ročník se uskuteční v říjnu 2015 v Žilině.

Řešitelské přebory: Do celoroční soutěže Grand Prix bylo v roce 2014
zařazeno 11 přeborů v řešení křížovek a hádanek (včetně závěrečného
mistrovství republiky jednotlivců) a osm přeborů v řešení logických úloh.
Největší účast na hlavním přeboru GP v řešení křížovek byla
v Pardubicích, v řešení hádanek také v Pardubicích, v řešení logických
úloh v Prostějově a v Hranicích. Dále byly uspořádány čtyři oblastní přebory. Celkem se do pořadatelství řešitelských přeborů zapojilo 14 kroužků,
mistrovství republiky jednotlivců i kroužků v řešení logických úloh se konalo
ve spolupráci s HALAS.
Celkově v roce 2014 na přeborech luštilo křížovky 642 řešitelů, hádanky
695 řešitelů a logické úlohy 170 řešitelů (započteni účastníci hlavních
i vedlejších přeborů). V tomto nejsou započítáni účastníci závěrečných
mistrovství jednotlivců v závěru roku.
Všechny přebory proběhly v pořádku, práce byly řádně konzultované, případné drobné nesrovnalosti byly operativně řešeny na místě.
Vítězem Mistrovství ČR kroužků v řešení křížovek i hádanek se stali Kabrňáci. Vítězství v Grand Prix v řešení křížovek i hádanek obhájil Petr Vejchoda, v řešení logických úloh vystřídal na prvním místě Daniela Marka Ivo
Husar.
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Korespondenční soutěže: HLK (hádankářská liga kroužků) - posledního dokončeného ročníku se zúčastnilo pět kroužků a vítězem se stali Kabrňáci. MLS (Mezikroužková luštitelská soutěž hádankářů) - v roce 2013
zvítězili mezi 32 kroužky společně Permoníci a Valaši; do ročníku 2014
zatím zasáhlo 31 kroužků. MAS (Mezikroužková autorská soutěž) - posledního dokončeného ročníku se zúčastnilo ve dvou třídách 11 družstev;
I. třídu vyhráli Ostraváci a v jednotlivcích Břetislav Basta, II. třídu vyhrál
Ječmínek a v jednotlivcích Rudolf Malý. MLSK (Mezikroužková luštitelská
soutěž křížovkářů) - v roce 2013 se 10 kroužkům ze 24 podařilo vyřešit vše
správně a dělily se tak o vítězství; v roce 2014 zatím zasáhlo do soutěže
23 kroužků.
ČHL (Česká hádankářská liga) - posledního ročníku se ve třech skupinách
zúčastnilo 24 borců; ve skupině A zvítězil Jaromír Kvíčala, skupiny B ovládli Stanislav Kočí a Jaroslav Kula. ČKL (Česká křížovkářská liga) - v ročníku
2013/14 bylo 41 účastníků rozděleno do šesti skupin; vítězem nejvyšší
skupiny A se stal pošesté za sebou Vladimír Jemelík.
BYSTŘINA (vytrvalostní soutěž v řešení hádanek) - v roce 2013 zasáhlo do
soutěže 126 řešitelů, vítězem se stal Ladislav Borkovský; v roce 2014 bylo
na startu 125 řešitelů a o vítězství se ještě tvrdě bojuje. LOUSKÁRNA (kvalifikační soutěž v řešení hádanek) - v roce 2013 se zúčastnilo 213 řešitelů
a 178 z nich dosáhlo na nejméně jeden kvalifikační bod; v roce 2014 se
sice sešlo na startu "jen" 199 řešitelů, ale plných 185 má ještě naději na
kvalifikační body. PŘEKVAPKA (soutěž v řešení přesmyček) - v roce 2013
dosáhlo na kvalifikační body 126 řešitelů ze 159 zúčastněných; v roce 2014
je účastníků o něco méně - 151 - ale ještě 142 z nich má naději na kvalifikační body.
NKM (Nolčova křížovkářská maturita) - v roce 2013 zasáhlo do soutěže
42 řešitelů, 10 z nich se dělilo po bezchybných řešeních všech kol o první
místo; v roce 2014 přilákaly obtížné křížovky jen 28 řešitelů, o prvenství se
ještě bojuje. KKS (Křížovkářská kvalifikační soutěž) - v roce 2013 se zapojilo do soutěže 140 řešitelů, 99 z nich získalo nejméně jeden kvalifikační
bod; v roce 2014 zahájilo soutěž 128 řešitelů. KŘÍŽOVKÁŘSKÝ DESETIBOJ (řešitelská soutěž pro začátečníky i středně pokročilé) - v roce 2013
dosáhlo na kvalifikační body 152 účastníků z celkových 260; v roce 2014
zahájilo soutěž 270 řešitelů, což činí tuto soutěž nejhojněji obesílanou.
SOUTĚŽ v řešení logických úloh na stránkách časopisu Křížovka a hádanka je soutěží kvalifikační, ale zároveň též soutěží o první místo a další
přední umístění. V roce 2013 se do soutěže zapojilo 63 řešitelů, vítězi se
stali Vladimír Brajko a Ivo Husar; v roce 2014 je zatím 70 účastníků, boj
o první místo ještě není rozhodnut.
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JLA (Jemelíkova luštitelská akademie) - řešitelská soutěž jednotlivců,
umožňující měřit síly v jednotlivých soutěžích (křížovky, hádanky, logické
úlohy) i v náročnějších kombinacích dvou nebo tří soutěží. Získat lze vedle
kvalifikačních bodů i finanční odměnu popř. "akademický titul". Soutěž si
našla svou ustálenou klientelu a v posledním skončeném ročníku byla
účast v jednotlivých kategoriích téměř shodná (55 a dvakrát 56 řešitelů).
Lázeňské oříšky v prvním ročníku s přidělováním kvalifikačních bodů
(2014) přilákaly k řešení křížovek 45, k řešení hádanek 34 a k řešení logických úloh 18 účastníků. Uvidíme, jak si tato internetová soutěž povede
v dalších letech.
Propagace SČHAK v médiích
U příležitosti údajného stoletého výročí křížovky poskytli v prosinci 2013
rozhovor ČTK přátelé Kvíčala a Jemelík a televizi ČT Art přítel Chromý.
Předseda svazu Jemelík byl pozván v dubnu coby osobnost žijící v Olomouckém kraji do Českého rozhlasu Olomouc, kde při besedování propagoval náš svaz a naše hnutí. V červnu členové svazu poskytli rozhovory
regionální kabelové televizi v Mariánských Lázních. V Českém rozhlase 2
besedovali o křížovkách naši funkcionáři hned dvakrát, v červnu předseda
svazu v pořadu Jak si Češi tříbí ostrovtip a v červenci místopředsedové
Karkuš a Chromý v pořadu Jak to vidíte?.
Přítel Zvolánek se zúčastnil v srpnu hodinového pořadu Českého rozhlasu
Pardubice Máme hosta a v říjnu v pořadu Hobby vysílaném Českým rozhlasem Hradec Králové radil, jak tvořit a luštit křížovky, a organizoval řešení osmisměrky v přímém přenosu. V listopadu odvysílala hlinecká kabelová
televize zpravodajství o přeboru Hlinecka. Svaz využívá své spolupráce
s řadou vydavatelství a nakladatelství k propagaci našeho hnutí. O naší
činnosti vyšla řada článků v regionálních i celostátních tiscích, seznámit se
s nimi lze na svazových webových stránkách.


ZÁZNAM
z valné hromady SČHAK, konané dne 29. listopadu 2014 v Praze
1. Zahájení a volba předsedajícího schůze, jejího zapisovatele, mandátové a návrhové komise. Valnou hromadu zahájil místopředseda svazu
př. Vokatý, navržený program byl jednomyslně schválen,
a) na návrh výboru byl zvolen předsedajícím schůze místopředseda
svazu př. Karkuš a zapisovatelkou jednatelka př. Kolínová,
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b) dále byly zvoleny:
mandátová komise:př. Kvíčala, př. Hlavatý, př. Čenovský,
návrhová komise:př. Kubíček, př. Kousal, př. Karpíšek.
2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
- zprávu přednesl př. Vokatý.
3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2014
- zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl př. Karkuš.
4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2015
- návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu předložil účastníkům valné hromady místopředseda svazu př. Karkuš.
5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu
- zprávu přednesl předseda revizní komise př. Kolín, který přítomné
rovněž seznámil s účetní závěrkou za rok 2013.
6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu
- K předloženým zprávám a návrhům podle bodů 2. až 5. programu
nebyla vznesena žádná závažná připomínka.
- Př. Kodym pouze upozornil, že ve zprávě o činnosti svazu a ve
svazovém tisku postrádá informace o hře scrabble, která s naším
koníčkem úzce souvisí. Jejím prostřednictvím by bylo možné získat
více členů z řad mládeže. Př. Karkuš k tomu sdělil, že scrabble má
svou vlastní organizaci a nepatří mezi naše soutěžní kategorie,
proto není zmíněn ve zprávě o činnosti. V časopise Křížovka a hádanka o něm sice informace jsou, ale samozřejmě je možné do
budoucna je více rozšířit.
7. Zpráva mandátové komise
- předseda mandátové komise př. Kvíčala informoval přítomné, že
valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční listině zapsáno 52 členů svazu zastupujících 22 kroužků.
8. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu
- všechny zprávy, rámcový rozpočet na rok 2015 i účetní závěrka za
rok 2013 byly jednomyslně schváleny.
9. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání
- nové nositele svazových ocenění vyhlásila jednatelka svazu a
oceněným je předali místopředsedové svazu př. Karkuš a Vokatý.
Přehled vyznamenaných jednotlivců a kroužků je uveden
v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu.
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10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd
- místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý
vyhlásil nové nositele kvalifikačních tříd a nositelům mistrovských
a třetích tříd předal diplomy.
11. Předání certifikátů členům Klubu všestranných
- držitele certifikátů Klubu všestranných vyhlásila jednatelka svazu,
certifikáty jim předali místopředsedové Karkuš a Vokatý.
12. Různé
- v rámci různého přečetla jednatelka svazu pozdravný dopis př.
Bokůvky, který obdržel zlatý otazník, avšak valné hromady se pro
nedobrý zdravotní stav nemohl zúčastnit.
13. Usnesení valné hromady
- návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi př. Kubíček – návrh
(viz příloha) byl jednomyslně schválen.
14. Závěr
- valnou hromadu ukončil předsedající schůze, poděkoval
přítomným za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR
jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, které bude následovat po
skončení valné hromady.
Zapsala: Alena Kolínová

USNESENÍ
valné hromady SČHAK, konané dne 29. listopadu 2014
v Praze
Valná hromada:
I. Projednala a schválila:
- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období,
- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2014,
- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu.
II. Schválila:
- rámcový rozpočet na rok 2015,
- účetní závěrku za rok 2013.
III. Vzala na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení
otazníků a čestných uznání svazu, a to:
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zlatý otazník: Ing. Miloslav Bokůvka, CSc. (Pijaristé), Zdeněk Dočekal (Kabrňáci), Ing. Jaroslav Kula (Ostraváci), Antonín Říha
(Krušnohor);
stříbrný otazník: Gustav Ambrož (Permoníci), Jan Cenek (Kabrňáci), Ing. Ivan Filadelfi (Bôbari), Václav Fládr (Kabrňáci), Alois Heikenwälder (Bečváci), Zdeněk Jenerál (Kozáci), RNDr. Milan Práger (Staré hnízdo), Ivan Rias (Maratónci), Marie Staňková (Pijaristé), Ing. Marie Švarcová (Ječmínek), Mgr. Petr Vejchoda (Kabrňáci), Evžen Zedníček (Permoníci);
bronzový otazník: Mgr. Jiří Čenovský (Staré hnízdo), Vilém Elefant (Kabrňáci), Ing. Jan Hes (Ostraváci), František Kašpar (Lázeňáci), Rudolf Malúšek (Lázeňáci), Petr Olyšar (Pašeráci), Alois Růžička (Kabrňáci); Ing. Ondřej Strejček (Příbramáci);
čestné uznání pro jednotlivce: Ing. Jaromír Drápala, CSc. za
dlouholeté vedení České křížovkářské ligy a přínos v oblasti tvorby
a hodnocení křížovek;
čestná uznání pro kroužky: Kroužek Kabrňáci u příležitosti 90 let
od založení kroužku, kroužek Hutníček u příležitosti 40 let od založení kroužku.

IV. Ukládá
účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných
záležitostech.
Za správnost: Alena Kolínová


ZÁZNAM
o revizi hospodaření SČHAK
provedené dne 12. března 2015
Revizní komise: Jaroslav Kolín, Přemysl Kubíček, Jaromír Kvíčala
Hospodářka SČHAK: Stanislava Teichmanová
Kontrolované období:
Pokladna od 4. 3. 2014 do 12. 3. 2015, bankovní účty od 1. 3. 2014 do
28. 2. 2015
Program revize:
1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti
2. Kontrola pokladních dokladů
3. Kontrola operací s běžnými účty a s majetkovým a vkladovým účtem.
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Výsledek revize:
ad 1.
Zjištěný stav pokladní hotovosti k 12 3. 2015 ve výši 12 532 Kč souhlasí se
zůstatkem vykázaným v pokladní knize.
ad 2.
Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2014 od č. P4 do č. P19 a za
rok 2015 č. P1. Byly kontrolovány výdajové doklady za rok 2014 od č. V6
do č. V34 a za rok 2015 č. V1 - V6.
Křížovou kontrolou byla ověřena správnost zaúčtování průběžných položek
(převody mezi bankovními účty a pokladnou).
Revizí nebyly zjištěny závady.
ad 3.
Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 2500341054/2010 vedeného
u FIO banky za období od 1. března 2014 do 28. února 2015. Nebyly zjištěny závady. Zůstatek účtu k 28. únoru 2015 činil 13 720,32 Kč.
Byly kontrolovány výpisy z vkladového účtu č. 2300342861/2010 vedeného
u FIO banky, účet byl k 11. 12. 2014 zrušen a prostředky byly převedeny
na běžný účet.
Běžný účet č. 1014254698/6100 vedený u EQUA banky byl založen
9. prosince 2013 a jeho zůstatek k 3. březnu 2015 je nulový. Na účtu nebyly v kontrolovaném období žádné pohyby kromě poplatků za vedení účtu ve
výši 149,20 Kč, které jsou sem každý měsíc převáděny ze spořicího účtu
a sráženy bankou.
Spořicí účet č. 1014254727/6100 vedený u EQUA banky byl založen
9. prosince 2013 a jeho zůstatek k 31. prosinci 2014 činí 774 559,15 Kč.
Tato částka zahrnuje i 170 000 Kč převedených ze zrušeného vkladového
účtu u Fio banky.
Revizí nebyly zjištěny závady.
Jaroslav Kolín, předseda revizní komise
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Noví nositelé zlatých otazníků

Jaroslav Kula a Zdeněk Dočekal


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ SČHAK
za rok 2014 (v Kč)
Položka
Příjmy celkem
v tom:
sponzoři
příspěvky
úroky
Výdaje celkem
v tom:
činnost kroužků +
přebory
soutěže
výroční tisk
svazové orgány
hospodářsko-správní

Rozpočet
101 000

Skutečnost
108 559

%
107,5

16 000
75 000
10 000
101 000

16 000
85 614
6 945
92 014

100,0
114,2
69,4
91,1

44 000

45 125

102,6

7 000
25 000
16 000
9 000

3 575
21 514
12 867
8 933

51,1
86,1
80,4
99,2
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REKAPITULACE (v Kč)
Položka
Zůstatek k 1. 1. 2014
+ příjmy
- výdaje
Zůstatek k 31. 12. 2014

Rozpočet
800 000
101 000
101 000
800 000

Skutečnost
782 716
108 559
92 014
799 261

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 (v Kč)
PŘÍJMY celkem
v tom

95 000

sponzoři

15 000

příspěvky
úroky

75 000
5 000

REKAPITULACE:
Zůstatek k 1. 1. 2015
+ příjmy
- výdaje

800 000
95 000
95 000

Zůstatek k 31. 12.
2015

800 000

VÝDAJE celkem
95 000
v tom
činnost kroužků +
44 000
přebory
soutěže
7 000
svazové tisky
19 000
svazové orgány
16 000
hospodářsko9 000
správní
Poznámka: Rámcový rozpočet byl zpracován a schválen
valnou hromadou 29. listopadu
2014, takže zůstatek k 1. lednu 2015 je odhad z té doby.
Samotný
rozpočet
příjmů
a výdajů je vyrovnaný.
Ing. Stanislava Teichmanová


Noví nositelé kvalifikačních tříd
jsou od roku 2014 vyhlašováni dvakrát ročně – při valné hromadě (VH)
a při Mistrovství ČR kroužků v řešení křížovek a hádanek (MČRK). U jména a příjmení je uvedeno v závorce členské číslo SČHAK a dosažená kvalifikační třída:
Řešitelé křížovek
VH: Iveta Dedková (16833) 1, Jitka Hošková (16932) 3, Radovan Juráň
(16915) 2, Ivona Kovářová (15653) M, Jarmila Mlsová (16837) 3, Václav
Valeš (12354) 2; MČRK: Karola Bradová (16939) 3, Bohumil Brož (14695)
2, Štefan Gartšík (16913) 3, Josef Gášek (14341) 1, Jaroslav Gütler (4908)
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3, Jiří Hronek (4756) 1, Rostislav Janošík (16907) 1, Václav Kaipr (15693)
2, Vladimíra Klimentová (16906) 3, Milan Kožušník (11211) 2, Karel Křepela (10640) 2, Petr Kučírek (8620) 2, Zdeněk Mach (5796) 1, Tomáš Mareš
(1824) 2, Igor Platzner (11484) 1, Dagmar Rusá (16921) 2, Jaroslav Ryška
(15015) 1, Juraj Struňák (10212) M, Vilibald Švančar (15220) 3, Vlastimil
Švec (811) 3, Jaroslav Valkus (14414) 1, Vladimír Veyr (12191) 2, Jindřich
Vrtěna (11230) 1.
Body, popř. první místa odpovídající 3. nebo vyšší třídě získali tito nečlenové: Jan Běhounek 3, Václav Hřídel 3, Petr Husár 3, Věra Kolarczyková 3,
Josef Opršal 3, Milada Sochová 3, Ladislav Tomeček 3, Jana Vacková 2,
Věra Voborová 3, Marie Vodáková 3, Radoslav Žačok 1, Jiřina Žalmánková
3.
Řešitelé hádanek
VH: Ján Droppa (7086) 3, Rudolf Malý (3282) M, Anna Morawková (14109)
M; MČRK: Petr Běhal (16718) 1, Pavel Bobek (14919) 1, Bohumil Brož
(14695) 1, Ján Čižmár (12482) 1, Iveta Dedková (16833) 1, Blanka Gabajová (15181) 2, Pavol Gašparín (14711) 3, Jiří Ivánek (15396) 2, Dušan
Kotora (15440) 1, Pavol Kušnír (3986) 1, Jaroslav Kyncl (16806) 1, Daniel
Lukovský (12514) 2, Jana Marková (15597) 2, Petr Mikšík (11640) M, Jarmila Mlsová (16837) 2, Miroslav Neumann (8557) 3, Marie Platková
(16715) 1, Pavel Podzemský (314) 1, Jaroslav Prošek (16938) 3, Ivan Rias
(7478) 1, Dagmar Rusá (16921) 2, Peter Samec (11300) 1, Miroslava
Schmidová (15324) M, Jiřina Suchanková (14816) 2, Ivan Šuňavec (15084)
2, Jarmila Tomášková (16919) 2, Václav Vavrein (10643) 1, Naděžda Vavreinová (11422) 1, Petr Žebrok (16918) 2.
Body odpovídající 3. nebo vyšší třídě získali tito nečlenové: Věra Dostálková 3, Markéta Eliášová 2, Pavel Rosa 3, Ján Turek 2, Evženie Vašková 3.
Řešitelé logických úloh
VH: Věra Kučavová (10926) 2, Petr Štefek (15677) 3; MČRK: Bohumil
Brož (14695) 2, Zbyněk Burda (15111) 2, Jaromír Drápala (1468) 1, Lucián
Gonda (16802) 3, Jakub Kokeš (16801) 2, Josef Konečný (16943) 1, Miroslav Neumann (8557) 3, Karel Salavec (211) 3, Dana Vagaiová (15236) 3,
Jana Vinklátová (15524) 3, Evžen Zedníček (240) 3.
Body odpovídající 3. nebo vyšší třídě získali tito nečlenové: Ivo Adámek 3,
Josef Bělík 2, Vladěna Hoffmanová 3, Petr Husár 3, Martin Karlík 3, Martin
Kubík 2, Matej Quarda 3, Jana Sidorová 3.
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Autoři křížovek
VH: Josef Gášek (14341) 3, Daniel Marek (15520) 1, Petr Pluhař (16945)
3, Jiří Sýkora (15472) M; MČRK: Radovan Juráň (16915) 2, Zdeněk Mach
(5796) M.
Autoři hádanek
VH: Pavel Auterský (4850) 3, Věra Kučavová (10926) 2, Eduard Pláňava
(15688) 2, Marie Staňková (14185) 2, Jiří Sýkora (15472) 2; MČRK: Peter
Bohuš (16947) 3, Miroslav Maršál (1189) 1, Peter Paďour (16701) 3.
Autoři logických úloh
VH: Zbyněk Grossmann (15088) M, Jakub Hrazdira (16797) 2, Hana Kotinová (16934) 3; MČRK: František Vokatý (3149) 2.
Noví nositelé 3. a mistrovských tříd z řad členů svazu obdrží diplom a příslušný kvalifikační odznak. Zásoba diplomů a odznaků pro 2. a 1. třídu byla
bohužel vyčerpána; noví nositelé těchto kvalifikačních tříd budou již jen
vyhlašováni ve svazovém tisku a na internetových stránkách SČHAK.
František Vokatý, předseda kvalifikační komise


Klub všestranných
Soutěže, které pořádá Svaz českých hádankářů a křížovkářů (SČHAK), se
tradičně dělí do šesti základních kategorií, v nichž se udělují kvalifikační
body a výkonnostní třídy: 1. autoři křížovek, 2. řešitelé křížovek, 3. autoři
hádanek, 4. řešitelé hádanek, 5. autoři logických úloh a 6. řešitelé logických
úloh.
V roce 2014 orgány SČHAK rozhodly zdůraznit a podpořit univerzální
schopnosti autorů i řešitelů a ustavit tzv. Klub všestranných. V něm se
ocitnou ti členové Svazu, kteří získali kvalifikační body ve všech šesti kategoriích.
Dosud (2014) má Klub všestranných 22 členů. Jsou to: Karel Bezděk, Petr
Haman, Josef Hlavatý, Ivo Husar, Rostislav Chalský (in memoriam), Jiří
Janatka, Vladimír Jemelík, Dušan Karkuš, Jaroslav Kodym, Vítězslav Koudelka, Bohdan Kousal, Jaromír Kvíčala, František Luskač, Petr Mikšík,
Josef Němec (in memoriam), Bohuslav Plachý, Milan Práger, Jiří Schicker
(in memoriam), Petr Šimek, Petr Vejchoda, Zdeněk Vodička, František
Vokatý.
Zvláštní postavení v Klubu všestranných mají autoři a řešitelé, kteří získali
(nebo získají) ve všech šesti kategoriích mistrovskou třídu. To se dosud
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podařilo jen třem členům SČHAK. Jsou jimi: Vladimír Jemelík, Petr Haman a Petr Vejchoda.


Památce Jiřího Valenty
Dne 29. září 2014, ve věku 72 let, opustil naše
řady Jiří Valenta, křížovkář a hádankář. Byl
držitelem Zlatého otazníku SČHAK, nositelem
3. třídy v řešení hádanek, 1. tříd v řešení křížovek a autorství hádanek a mistrovské třídy
v autorství křížovek. Do posledních chvil významně pomáhal kroužku Kabrňáci s řešením
MLSK a měl podstatný podíl na úspěších
kroužku v této soutěži. A že byl Jirka nějaký
pan křížovkář! Jako jeden z mála se zúčastnil
všech kol České křížovkářské ligy od jejího
počátku, v neoficiálním bodovém hodnocení
byl nejúspěšnějším řešitelem ČKL. Křížovky
ho provázely celý jeho dospělý život. Řešení
jeho poslední už mu soupeři v lize ve skupině
A neměli šanci odeslat, tak vám ji na jeho památku předkládáme:
NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
jedna souměrná shluková mozaikovka, jedna souměrná číslicová mozaikovka a jedna nesouměrná střídavá mozaikovka
Titán … (1) se stal skutečným „stvořitelem člověka“ hlavně tím, že ho vymanil z přírodního stavu a vychoval v rozumnou bytost. To bylo ovšem víc,
než byl vládce … (2) ochoten strpět. Proto byl … (1) odveden na kraj světa
a tam … (3). Aby se splnila vládcova nezrušitelná přísaha, že Titán bude
navždy … (3), musel i po osvobození nosit na ruce … (4) ze svých okovů,
v němž … (5) z kavkazské skály.
Nosit … (4), v němž …(5), se stalo na Titánovu počest zvykem, i když původ tohoto obyčeje … (6). …(4) slouží k mnoha účelům, … (7) užívali …(4)
pečetní zvaný … (8). Materiálem těchto ozdob, jež nosili … (9), bylo …
(10).
Skryté jsou 4. tajenka (6) a 7. tajenka (4), k jejich odhalení budete potřebovat následující kódy: 1=P, 2=E, 3=R, 4=Ž, 5=T, 6=I, 7=N, 8=D, 9=S
a 10=É.
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VODOROVNĚ: A. Maďarský běžec; nahromadění žluči v břišní dutině. – B.
Sudá klenutá místnost; Slované; lipnicokvětá rostlina; horní část tyčinky;
druh barvicí techniky; horský duch. – C. Norský sportovní gymnasta; počet
hokejových utkání Rumuna Vargy v ligové soutěži; ?6/1?; anglický filolog;
?10?; číslovka. – D. Arabský vědec a filozof; dvojnásobek délky Foucaulto2
va kyvadla (m); 3 681 ; směšně drobný tvor; slovensky „tisk“; novozélandský mys. – E. V hudbě „pracně“; rok v 15. století, kdy v Praze vypukl mor;
nosnost americké rakety Saturn 1 (kg); délka řeky Putumayo (km); dřevní
část cévního svazku rostlin; strom. – F. Název rodenticidu; teplota tání
lutecia ( C); přibližný rok narození Rostislava Nemanjiċe; rok úmrtí Jiřího
Kodeta; přitlumeně; platidlo USA. – G. Patřící sumersko-akkadské bohyni;
9!; číslo hrdiny románů Iana Fleminga; krinolíny; odraz. – H. Míza; ?6/2?;
film V. Sjömana; dostatečné vyhřátí; bažant. – I. Irský dramatik; divní; český zpěvák; malé hostinské podniky; ryba; dřívější jméno sportovních klubů.
– J. Chystat nástrahy; vindikativní; patřící ženě jistého arabského jména;
antilopa. – K. Kšc; francouzské město; německý dvorský epos; zdravotnické potřeby. – L. Výživný přípravek; povolání; tropický had; kontrolované. –
M. Český scénograf; planetka; pryskyřice. – N. Zběh; dílo Ludmily Hořké;
rakousko-uherský pohraničník; porobené. – O. Finský fotbalista; ručně
dělané cigarety; židovská polovojenská organizace. – P. ?5/1?.
SVISLE: 1. Dobrý Jindřich. – 2. V hudbě „váhavě“; prací stroj na vlnu; ?1?.
– 3. Část středověké zbroje; celkový počet medailí získaný našimi sportovci
na LOH v Mexiku; srbochorvatsky „dolů po“; jméno literáta Greye; záliba
v novotách; pánský oblek. – 4. Italské umění v 17. století; rozchod širokorozchodných kolejnic užívaný v Chile (mm); jeskyně v údolí Vidnavky; český řezbář; ozdoba hlavy ruských žen + ženské jméno. – 5. Zjev bezrozumu;
rok nastoupení Jindřicha VII. Tudora na trůn; rok narození Eduarda II. Plantageneta; předejmení Pompiliovo; pomalý; švédské sídlo. – 6. Významné
2
hudební dílo (co do pořadí); rozloha departementu Loir-et-Cher (km ); kratší rozměr formátu papíru C0 (mm); výška vrchu Černá hora; pípavá; indiánský člun. – 7. Starý název Kystendilu (dle Miklošice); světový rekord
v nadhozu vzpěrače Alexejeva v roce 1975 (kg); počet fotbalových zápasů,
které Angličan Wright sehrál za národní mužstvo; výtvarné dílo T. Pištěka
ml.; československý hokejista; savec. – 8. Iniciály astronoma Orlova; rok
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sňatku Václava IV. s Janou Bavorskou; rok narození básníka Ou-jang Sioua; sídlo na Berounsku; domácké mužské jméno; svazky proutí ke zpevnění břehů. – 9. ?2?; šedivěti; počet celých dnů sarosu; poranění způsobené zvířetem; chodník; čínský kníže. – 10. Nerozpustná bílkovina; pusa;
hloubka golfové jamky (cm); asbesty; společník; třezalkovitá dřevina. – 11.
Malé velikosti prádla; kotva cirkusové plachty; pobývat v okolí českého
města; citoslovce oddechu; mauretánský politik. – 12. ?8?; název gramodesky Johna Denvera; ?9?. – 13. Zdroj silného koherentního záření; měkkýš; ?5/2?; bída. – 14. Moučka z oddenků indického šafránu; britské platidlo; francouzsky „nachový“; plat úředníka na dočasné dovolené. – 15. Akrobatický prvek; oddělená místnost; polské město; belgický politik. – 16.
?3?.
Pomůcka: 1483; Aerie; Aneby; niza; pourprin; Stumpff.
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Obrázky z listopadového jednání výboru a valné hromady





- 24 -

