Vážení přátelé,
také letošní členský zpravodaj se nám podařilo vydat tak, abychom jej mohli distribuovat na Mistrovství republiky kroužků v květnu 2012. Najdete v něm obvyklé
základní svazové informace, jako je zpráva předsednictva pro valnou hromadu
SČHAK 2011, zápis a usnesení valné hromady SČHAK 2011, záznam o kontrole
hospodaření svazu, oznámení o vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd, rámcový návrh rozpočtu svazu na rok 2012 a přehled hospodaření za celý rok 2011,
který byl zkontrolován revizní komisí v rámci revize provedené v březnu 2012.
Valná hromada konaná 3. prosince 2011 schválila změny a úpravy základního
dokumentu svazu – stanov – a doplnila jej o novou přílohu – Jednací řád. Změny
a doplňky stanov a Jednací řád vzalo na vědomí Ministerstvo vnitra a my vám je
předkládáme v aktuálním znění i v Členském zpravodaji. Ve stanovách jsou nyní
mj. zahrnuta ustanovení upravující zánik členství a práva členů, která byla dosud
zpřesněna pouze výkladem schváleným předchozími valnými hromadami.
Funkci matrikářky vykonává i nadále hospodářka svazu Ing. Stanislava Teichmanová, která rovněž vede evidenci členských příspěvků. Se všemi dotazy ohledně
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, 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. 192 287 5369/0800 vedený u České spořitelny. 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.
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ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU
SVAZU ČESKÝCH HÁDANKÁŘŮ A KŘÍŽOVKÁŘŮ
KONANOU DNE 3. PROSINCE 2011
Milí přátelé hádanek, křížovek a logických úloh, vážení hosté,
naše roční bilancování bývá obvykle zahajováno zprávou o činnosti řídících, kontrolních a odborných orgánů a teprve poté se věnujeme kroužkům, přeborům a korespondenčním soutěžím. Já si dnes dovolím toto tradiční schéma valných hromad porušit a zahájím výčet našich úspěchů,
nezdarů a řešených či neřešených problémů přehledem činnosti kroužků.
Mám k tomu nejméně dva závažné důvody. Jednak jsem byl přímo i nepřímo kritizován, že jsem v loňské výroční zprávě činnost kroužků až příliš
zevšeobecnil a jednotlivé kroužky se tak ve zprávě „nenašly“. Jednak
z výčtu aktivit řídících a odborných orgánů svazu vyplynou návrhy na
změny či doplnění základních dokumentů SČHAK a je určitě vhodnější,
vyslechnout si je až v závěru zprávy, těsně před diskusí a hlasováním
o nich.
Z činnosti kroužků
Přes každoroční stesky nad stárnutím členské základny a stále se rozšiřujícím počtem členů tvořících kroužky v hádankářském a křížovkářském
ráji je dobré si uvědomit, že naše pozemské strastiplné žití se stále ještě
snaží zpestřit a zpříjemnit svým počínáním na 50 registrovaných kroužků
svazu. Je jen málo míst na území České republiky, kde by hádankáři
a křížovkáři nepůsobili, a je poměrně dost míst na území Slovenské republiky, ve kterých se řeší české křížovky a slovní hádanky. Konečně, posuďte
sami:
Začněme třeba na severozápadě Čech, kde má své sídlo v Klášterci nad
Ohří letos čtyřicetiletý kroužek s příznačným názvem Krušnohor. Dále na
západ, stále ještě v podhůří Krušných hor, působí původně karlovarský
a nyní spíše ostrovský kroužek Kokos. O něco jižněji se nachází místo
nezapomenutelných přeborů a přátelských posezení Mariánské Lázně
s velmi pohostinným kroužkem Lázeňáci. Ještě jižněji v podhůří Českého
lesa sídlí kroužek Argentum, původně ve Stříbře, jak ostatně název napovídá, dnes však v Tachově, kde zbylí členové bydlí. Směrem od pohraničních hor do vnitrozemí narazíme v západočeské metropoli Plzni na kroužek
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Pijaristé ze z Plzně, jehož členové již před lety přišli s geniálním nápadem
zajistit přebory včetně občerstvení a ubytování na jednom místě a v této
dobré tradici pokračují i nadále.
Cestou na jih nemůžeme minout podbrdskou Příbram a tamní kroužek
Příbramáci, ani do široka rozkročený kroužek Jihočech s členskou základnou rozmístěnou od Písku až po Tábor či spíše po, s prominutím, táborské
satelitní sídliště, místo posledního odpočinku presidenta Edvarda Beneše,
Sezimovo Ústí. V jihočeské metropoli a přilehlém okolí působí kroužek
Budivoj proslavený zahradními slavnostmi, pardon – přebory, a soutěžemi
v řešení nelogicky logických úloh.
Po západočeské a jihočeské metropoli nemůžeme vynechat ani hlavní
město republiky a sídlo SČHAK Prahu. Zde soutěží o přízeň vyznavačů
tajů hned dva kroužky, a to Podskaláci a Staré hnízdo, které na svých
schůzkách rády uvítají i v Praze studující nebo pracující členy jiných kroužků. Ve středních Čechách nalezneme ještě další tři kroužky – v místě pořádání posledních dvou mistrovství republiky kroužků Kolíně kroužek Jarabáček, v Neratovicích Jezevce a v Kladně Kladeňáky.
Severněji, v průmyslem poznamenané, přesto však malebné krajině plné
kopců a kopečků, často ozdobených hlásnými věžičkami, sídlí v Mostě
kroužek Pašáci, kroužek s nejdéle vydávanou kroužkovou „listovkou“ plnou
nejrůznějších řešitelských úloh; na tom nemění nic ani skutečnost, že se
stala pouhou historií. Bílina nás z Mostu dovede do Ústí nad Labem, formálního sídla kroužku Severáci; formálního proto, že se skutečnými Severáky se zde již prakticky nesetkáme, vždyť i předseda kroužku bydlí poblíž
Prahy. Přesto nemůžeme nevzpomenout Aperitivy Severáků, které vždy
představovaly příjemné vybočení z „normálu“ v podobě hádanek a křížovek
s prvky zemanovek a následné tradiční tomboly.
Cestou na východ poblíž severních hranic státu narazíme na kroužek
Pašeráci sídlící v Liberci a ještě výrazněji východním směrem na původně
náchodský kroužek Skaláci, jehož část členstva bydlí téměř přímo na hranicích v Meziměstí. Samozřejmě nelze minout východočeskou metropoli
Hradec Králové, v němž sídlí Hradečtí Votroci. Velmi hustě pokrytou oblastí
je Českomoravská vrchovina a navazující prostor směrem k rakouské hranici. Zde najdeme v Hlinsku kroužek Rychtáři, v Chotěboři a Havlíčkově
Brodě kroužek Doubravák, v Třebíči kroužek Třebíčáci, v Jihlavě Ježky,
v Moravských Budějovicích Kozáky a ve Znojmě Přemyslovce. Členové
většiny těchto kroužků nedají dopustit na honbou za kvalifikačními body
nepoznamenané zápolení v Okříškách, které je pořádané vždy na závěr
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kalendářního roku.
Dále při rakouských hranicích směrem ke Slovensku narazíme v Břeclavi
na kroužek Komáři. Odtud se můžeme obrátit směrem do vnitrozemí, abychom navštívili moravskou metropoli Brno s momentálně nejaktivnějším
a na členy nejbohatším kroužkem Kabrňáci, a dále ve směru dálnice D1,
popř. D47 hanácká města Prostějov s kroužkem Hanáci a Olomouc
s kroužkem Ječmínek. Severněji, v Zábřehu, donedávna kroužkovým mistrovstvím zaslíbeném městě, sídlí kroužek Koumáci a ještě mnohem severněji až u polských hranic v Jeseníku najdeme kroužek Zálesáci.
U polských hranic můžeme zůstat, ale musíme se přemístit do oblasti
moravsko slezské, kde na poměrně malém prostoru žijí a rozvíjejí svou
činnost hned tři kroužky – v Ostravě stále autorsky i řešitelsky velmi silný
kroužek Ostraváci; v Havířově kroužek Permoníci a v Českém Těšíně
a Třinci působící kroužek Hutníček, kroužky, které využívají své blízkosti
k polským hranicím a skutečnosti, že i na našem území žijí občané polské
národnosti, a snaží se šířit krásu tajů v českém i polském jazyce.
Moravskoslezský region leží nejen při polských, ale i slovenských hranicích; vydáme-li se podél slovenských hranic na jih či jihozápad, dokončíme
své putování po území České republiky návštěvou kroužků Bečváci
v Hranicích, Valaši ve Vsetíně, Ogaři ve Zlíně a Šohaji v dvojměstí Staré
Město – Uherské Hradiště. Někteří členové těchto kroužků udržují přátelské styky s příznivci tajů ze Slovenska a úspěšně se účastní i řešení slovenských křížovek a hádanek.
Podobně úspěšně si vedou i jednotlivci nebo celé kroužky žijící či působící ve Slovenské republice v soutěžích pořádaných v českém jazyce. Ke
SČHAK se hlásí 17 slovenských kroužků – Dunajci v Bratislavě, Macejko
v Malackách, Dumátori v Trnavě, Laugarício v Trenčíně, Bôbari v Prievidzi,
Žiaran v Žiaru nad Hronom, Žilinci v Žilině, Ruža v Ružomberoku, Gorali ve
Staré Ľubovni, Torysek v Prešově, Šíravan v Michalovcích, Maratónci
v Košicích a Parobci v Trebišově. Škoda, že komise pro zahraniční styky
přátelské kontakty našich a slovenských příznivců tajů trvale zcela opomíjí...
...a jak si tedy naše kroužky vedly v posledních dvanácti měsících:
Kroužkový život se podobně jako v minulých letech odehrával v několika
rovinách. Větší kroužky se víceméně pravidelně scházejí na schůzkách, na
kterých řeší jednak svoje vlastní materiály, jednak řeší svazové soutěže pro
jednotlivce i kroužky. Pro své schůzky využívají jednak prostory případných
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zřizovatelů nebo sponzorů, jednak se scházejí v oddělených prostorách
restaurací. Menší kroužky se většinou scházejí v domácnostech svých
členů, případně v prostorách restaurací nad taji z Křížovky a hádanky, případně z jiných podobných pramenů. Vlastní vnitřní dlouhodobou soutěž
vykazují kroužky Bečváci, Hanáci, Hutníček, Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci,
Pašáci, Podskaláci a Staré hnízdo.
Další rovinou činnosti kroužků a jejich členů je pořádání řešitelských přeborů a účast na nich. Zvlášť je potřeba vyzvednout kroužky, které se zhostily úkolu pořadatelů přeborů, a to nejen přeborů zařazených do Grand Prix,
ale i místních přeborů. V letošním roce se jedná o kroužky Staré hnízdo,
Hanáci, Bečváci, Ježci, Kabrňáci, Jarabáček, Lázeňáci, Třebíčáci, Doubravák, Ostraváci, Hutníček, Rychtáři, Pijaristé, případně slovenské kroužky
pořádající soutěže ve slovenském jazyce. Jak lze vysledovat, pořadateli
přeborů jsou většinou početnější kroužky.
Jako další složku činnosti je potřeba uvést účast v autorských a autorskořešitelských soutěžích – členové kroužků se aktivně zapojují do MAS, ČKL,
ČHL, HLK, případně do vypisovaných autorských soutěží na křížovky, hádanky nebo logické úlohy.
Velmi častá je spolupráce s místním tiskem – jsou zveřejňovány zejména
švédské nebo klasické křížovky, případně osmisměrky. Získané prostředky
jdou na nákup odborné literatury a na náklady na účast při řešitelských
přeborech. Vydáváním vlastního časopisu nebo periodického tisku se může
pochlubit jen málokterý kroužek. V hodnoceném období vydávali Bečváci
kroužkový časopis Bečváček s korespondenční křížovkářskou soutěží,
Lázeňáci uzavřeli již 17. ročník Lázeňských oříšků s pestrou soutěží všehochuti, křížovek i hádanek. Jinak mohou kroužky využít nabídky ze strany
redakce Křížovky a hádanky na prezentaci svých autorských prací a činnosti formou řešitelské dvoustrany v Křížovce a hádance.
Finanční prostředky na činnost a pronájem prostor, případně na ceny,
jsou získávány různými způsoby. Bečváci je získávají formou grantu,
Doubraváku vypomůže Městský úřad Chotěboř a sponzoři, Hanáci mají
podporu kulturní komise Městského úřadu Prostějov, Hutníčku pomáhá
Kulturní a společenské středisko v Českém Těšíně, u Ježků zajišťuje vše
u sponzorů př. Zvolánek, Kabrňáci mají formu občanského sdružení a získávají dotace na činnost od ÚMČ Brno – Královo Pole, Lázeňáci získávají
příspěvky od sponzorů a za zveřejňované křížovky, Ostraváci mají možnost
se scházet v Centru volného času v Ostravě – Porubě, jinak je další činnost
většinou financována z vlastních prostředků.
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Do práce s mládeží se pokoušelo zapojit několik kroužků. 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, v letošním roce uspořádali i korespondenční
soutěž v řešení křížovek. Hanáci navázali spolupráci s okresní knihovnou
a uspořádali letní křížovkářskou korespondenční soutěž, vyhodnocenou
a odměněnou z prostředků knihovny, dále se o spolupráci pokoušejí formou osmisměrek s knihovnickou tématikou. Hutníček autorsky zabezpečil
a řídil luštitelskou soutěž pro čtenáře obecní knihovny v Mostech u Jablunkova s velkým ohlasem v místním tisku, k doplnění kroužku o mládež ale
nedošlo. Z řad Kabrňáků vzešla spousta kvalitních mladých luštitelů i autorů se širokým záběrem od hádanek a křížovek přes logické úlohy až po
sudoku. Lázeňáci uspořádali již tradiční vánoční turnaj v sudoku. Práce př.
Zvolánka z Ježků zůstává nad veškerá kritéria – pořádání, organizace
a autorství Czech open Pardubice přesáhlo hranice republiky a v rámci
soutěží probíhá práce s mládeží všech věkových kategorií.
Řada členů kroužků se aktivně zapojuje do práce odborných komisí
SČHAK, podílí se na řízení některé z korespondenčních soutěží nebo jsou
autory, konzultanty či porotci, bez nichž by nemohly přebory a korespondenční soutěže svazu vůbec proběhnout...
... podívejme se, jaká byla účast a kdo byl nejlepší v jednotlivých soutěžích:
Do celoroční řešitelské Grand Prix bylo v roce 2011 zařazeno 9 přeborů
v řešení logických úloh, 9 přeborů v sudoku a 10 přeborů v řešení křížovek
a hádanek (včetně závěrečného mistrovství republiky jednotlivců). Největší
účast na hlavním přeboru GP v řešení křížovek byla v Praze, v řešení hádanek také v Praze, v řešení logických úloh a sudoku v Brně při mistrovství
republiky družstev. Dále byly uspořádány 4 oblastní přebory.
Celkově v roce 2011 na přeborech luštilo křížovky 626 řešitelů, hádanky
669 řešitelů, logické úlohy 271 řešitelů a sudoku 214 řešitelů. V tomto
nejsou započítáni účastníci dnešních mistrovství jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, ani posledních – prosincových přeborů v řešení logických
úloh a sudoku.
Grand Prix řešitelů za rok 2010 vyhráli v křížovkách a hádankách Petr
Vejchoda, v logických úlohách Jana Tylová a v sudoku Jakub Ondroušek.
Jsou již známi tři vítězové v letošní Grand Prix. V křížovkách a hádankách
zvítězí opět Petr Vejchoda, v logických úlohách Janě Tylové nestačí
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k obhajobě ani titul mistryně republiky a pomyslné žezlo musí předat Janu
Novotnému. O vítězi v sudoku rozhodne až závěrečný přebor.
Mistry republiky pro rok 2011 v kategoriích kroužků se stali v řešení křížovek Kabrňáci, hádanek Ostraváci, logických úloh Kabrňáci 1 a sudoku
tým „3 x 20“.
Mistry republiky pro rok 2011 v jednotlivcích se stali v řešení logických
úloh Jana Tylová a v sudoku Polák Mrozowski.
MLS v řešení hádanek měla v roce 2010 dva vítěze – Hanáky a Valachy.
Letos zatím vedou po 5. kole Dunajci.
V MLSK 2010 se podařilo Kabrňákům v závěru soutěže odpoutat od soupeřů a sólově zvítězit. Boj o letošní vítězství je ještě otevřený.
HLK 2010 skončila po letech nadvlády pražských kroužků vítězstvím Kabrňáků. Letošní ročník je teprve na samém začátku.
V MAS 2010/11 zvítězili po tvrdém boji Podskaláci, ale nejlepším jednotlivcem byl Jaromír Kvíčala z konkurenčního Starého hnízda. Ve druhé třídě
MAS byli nadmíru úspěšní Pašáci, kteří nejen vyhráli soutěž kroužků, ale
měli i prvá dvě místa v soutěži jednotlivců; tu vyhrál Gustav Kujal.
V ČHL je suverénem již několika posledních ročníků Drahotín Lančarič.
ČKL, ročník 2010/11, vyhrál v nejvyšší skupině a stal se jejím celkovým
vítězem Vladimír Jemelík.
Vítězem hádankářské vytrvalostní řešitelské soutěže Bystřina se za ročník 2010 stal Bohdan Kousal. V letošním ročníku jsou zatím v čele dva
řešitelé, do konce soutěže zbývají dvě kola.
NKM, nejprestižnější křížovkářská řešitelská soutěž jednotlivců, končí
v posledních letech vítězstvím řešitelů nad autorem (autory); je čím dál
obtížnější přední křížovkáře na něčem „nachytat“ a přidělit jim nějaký ztrátový bod. V ročníku 2010 řešilo bez ztrátových bodů 5 řešitelů, letos dokonce 11, kteří se tak stali společnými vítězi.
Soutěž v řešení logických úloh na stránkách časopisu KaH vyhrála v roce
2010 Eva Nettlová, letos vede po 5. kole Vladimír Brajko.
Jemelíkova luštitelská akademie prověřuje řešitele ve všech třech kategoriích. V roce 2010 zasáhlo do soutěže křížovkářů 57 řešitelů, 55 účastníků luštilo hádanky a 48 borců zkoušelo své znalosti a umění při řešení logických úloh. Přes tvrdé boje skončily všechny kategorie „mrtvým“ závodem => o palmu vítězství se podělilo v křížovkách 5 řešitelů a v hádankách
a logických úlohách po 4 řešitelích. V letošním roce mají všechny kategorie
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přes 50 účastníků; křížovky a logické úlohy opět směřují ke sdílenému prvenství více účastníky, ale v hádankách se po 4. kole v čele osamostatnil
Petr Štefek. JLA má vedle bojů o kvalifikační body a eura svou recesistickou část, v jejímž rámci byly letos uděleny první „akademické tituly“.
Hádankářská kvalifikační řešitelská soutěž Louskárna už řadu let velmi
dobře plní svůj cíl a udržuje si i velkou účast; letošní ročník patrně dokončí
podobně jako loni více než dvoustovka řešitelů.
Kvalifikační soutěž v řešení křížovek má přece jen trošku jiné postavení
než Louskárna a získání kvalifikačních bodů zde není tak snadné. Snad
i proto dokončilo ročník 2010 „jen“ 78 řešitelů a letos již po 5. kole klesl
počet účastníků pod 60. Část křížovkářů zřejmě čeká po roční přestávce na
další křížovkářský desetiboj nebo soutěž obdobné obtížnosti, v roce 2010
se této soutěže účastnilo více než 250 řešitelů.
Pro autory je tradičně vypisováno 7 až 8 soutěží na hádanky a 5 až
6 soutěží na křížovky. Letos byla po mnohaleté přestávce vypsána i 1 soutěž pro tvůrce logických úloh.
V sobotu 8. října 2011 se v Žilině uskutečnil třetí ročník Turnaje dvou zemí. Turnaj dvoch krajín vyhrálo české družstvo reprezentované Drahotínem
Lančaričem, Jiřím Sýkorou, Petrem Štefkem a Petrem Vejchodou a upravilo stav skóre na 2:1 ve prospěch České republiky. Naši slovenští přátelé
budou mít možnost opět skóre srovnat příští rok v květnu v Brně.
Z činnosti odborných orgánů svazu
Komise pro činnost kroužků
Komise pro činnost kroužků spolupracovala v závěru minulého roku na
sestavení kalendáře přeborů pro rok 2011, 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, logických úloh a sudoku,
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 2012, spolupracovala při zpracování návrhů na udělení svazových
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ocenění jednotlivcům i kroužkům. Na základě předložených dílčích zpráv
od kroužků zpracovala stručnou zprávu, obsahující činnost svazových
kroužků.
Odborná křížovkářská komise
V roce 2011 se OKK sešla dvakrát. Na zimním zasedání se zabývala
problematikou korespondenčních řešitelských a autorských soutěží, zhodnotila autorskou kvalitu prací v NKM, MLSK, KKS a JLA a upřesnila soutěže v roce 2011. OKK doplnila seznam opsaných chyb, který bude jednou
ročně aktualizován na svazových webových stránkách www.schak.cz,
a vyzývá členy SČHAK, aby pomáhali při jeho doplňování a aktualizaci.
OKK se dále věnovala problematice České křížovkářské ligy (ČKL), zejména nově zavedenému modelu osmičlenných skupin. OKK řešila některé
dílčí problémy ČKL, např. že v případě odstoupení soutěžícího v průběhu
soutěže bude jeho řešitelská část hodnocena jako nezaslání řešení příslušného kola (100 ztr. b.) a jeho autorskou práci ohodnotí ve vyšších skupinách vedoucí skupiny.
OKK konstatovala pozitivní ohlas na vyhlášení nových soutěží Křížovkářský desetiboj a Vytvořte si svou (první) křížovku, a rozhodla o jejich zopakování. Rozhodla rovněž o prozatím jednorázovém vyhlášení Křížovkářské
luštitelské ligy (KLL), která bude v roce 2012 součástí Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS), jejíž propozice schválila na podzimním semináři. Za
celkové vítězství ve skupině KLL bude přidělován 1 kvalifikační bod.
V kvalifikační křížovkářské soutěži bude odděleno přidělování kvalifikačních bodů pro 1. výkonnostní třídu (max. 3 body) a pro nižší třídy a řešitele
bez VT (max. 5 bodů + 1. místo).
Na semináři v penzionu Šance bylo započato projednávání úvodních
ustanovení nových křížovkářských směrnic. V této práci se bude pokračovat.
Odborná hádankářská komise
Předseda komise se stále ještě aktivně nezapojil do řízení komise a tak
jsou úkoly v hádankářské oblasti plněny jen díky ostatním členům komise,
popřípadě díky vedoucím jednotlivých soutěží a dílčích soutěží. Plní se
ovšem jen běžné, každoročně se opakující úkoly. Záměry komise vyřešit
některé problémy a posunout činnost hádankářů na vyšší úroveň tak zůstávají jen na papíře. Obzvlášť nepříjemné je to u nových webových stránek svazu; ty, které jsou věnovány hádankám, zůstávají i nadále téměř
prázdné…
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Odborná komise pro logiku
Komise prošla v roce 2011 dramatickým vývojem. Předseda komise
v průběhu roku zrušil členství v komisi řadě dosavadních členů (vlastně
všech, kteří se dosud podíleli na zajištění korespondenční soutěže v KaH
nebo byli tradičními pořadateli přeborů), obklopil se téměř výhradně příznivci sudoku, a to vše údajně „v zájmu operativnějšího a rychlejšího řešení
nastalých problémů“. Dočasně tak vznikla Odborná komise pro logiku
a sudoku, jejímiž hlavními výstupy, alespoň z pohledu předsednictva svazu, byly návrhy na zvýšení podílu sudokářů na rozhodování svazu (půl na
půl s křížovkáři a hádankáři) a na autonomii této skupiny příznivců sudoku
a logiky, vydávající se za představitele všech vyznavačů logických úloh
v rámci svazu. Komisí předkládané návrhy nerespektovaly stanovy svazu
a vyústily v rozhodnutí vytvořit samostatnou organizaci mimo rámec svazu.
Zřejmě i proto komise žádné podklady pro zprávu o činnosti SČHAK na
dnešní valné hromadě nedodala. Ostatně řada členů nově vytvořené komise OKLAS v průběhu podzimních měsíců SČHAK demonstrativně opustila…
Kvalifikační komise
Komise průběžně eviduje výsledky přeborů a korespondenčních soutěží
včetně autorského zajištění. Na základě stavu ke konci kalendářního roku
pak vyhlašuje každoročně nové nositele kvalifikačních tříd. V roce 2011
bylo vyhlášeno celkem 153 nových nositelů; k největším nárůstům došlo
v kategoriích řešitelů hádanek, řešitelů křížovek a autorů křížovek. U hádanek se jedná o dlouhodobý trend vyvolaný zejména existencí soutěže
Louskárna, u křížovkářských kategorií se jedná o důsledek úspěšného
oživení aktivity našich členů řešitelským Křížovkářským desetibojem a soutěží Vytvořte si svou (první) křížovku.
Komise pro zahraniční styky
Komise zajišťovala účast našich reprezentantů na mistrovství světa
v řešení logických úloh a sudoku. Obě soutěže se letos konaly na jednom
místě, v maďarském Egeru. Česká reprezentace využila blízkosti pořadatelského místa k účasti dvou družstev v obou soutěžích. V řešení logických
úloh se našim reprezentantům příliš nedařilo. V jednotlivcích byl z našich
nejlepší Jan Novotný na 20. místě a v družstvech skončil náš A tým až
devátý. V řešení sudoku jsou pro nás výsledky výrazně příznivější. Hned
dva naši borci se umístili v první desítce (Jan Novotný 6. a Jakub Ondroušek 9.) a český A tým obsadil skvělé druhé místo.
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Komise rovněž úspěšně zajistila účast řešitelů sudoku z řad reprezentantů v soutěži pořádané v Číně jednou z místních firem, která se ucházela
o přijetí do WPF.
Ediční činnost
V květnu byl vydán Členský zpravodaj SČHAK 2011 a také výroční tisk
SČHAK věnovaný křížovkám a obsahující zejména rady méně zkušeným
řešitelům křížovek. Oba materiály byly okamžitě různými formami distribuovány členům svazu.
Soudobá kronika
Po úmrtí Miroslava Kučavy v březnu 2011 byl jmenován do funkce kronikáře SČHAK Jaroslav Karpíšek, který v průběhu července a srpna veškeré
materiály z kroniky naskenoval a vystavil je na nových webových stránkách
svazu.
Archiv
Letos byla nově zřízena funkce archiváře svazu. Archivářem byl jmenován Vladimír Klos, kterému se již v prvním roce svého působení podařilo
zmapovat veškeré archivní materiály umístěné momentálně v sídle redakce
časopisu Křížovka a hádanka.
Matrika svazu
SČHAK má k 1. prosinci 2011 celkem 584 členů.
Z činnosti řídicích a kontrolních orgánů svazu
Výbor
V roce 2011 se konaly dvě schůze výboru SČHAK. Na schůzi dne
21. května 2011 v Kolíně projednal výbor zprávu o činnosti předsednictva
od valné hromady v prosinci 2010 a vzal na vědomí opatření k zajištění
vyrovnanosti rozpočtu v roce 2011.
Výbor dále schválil:
- Zásady pro činnost kroužků,
- Statut odborných orgánů SČHAK,
- návrh předsednictva, aby členům výboru přestalo být vypláceno cestovné na schůze výboru v den konání MČRK v řešení hádanek a křížovek,
protože členové výboru se tohoto MČRK zúčastňují jako členové kroužků,
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- Dodatky a opravy Přeborového řádu s tím, že jde o aktuální změny, které je třeba realizovat bezodkladně; celková novela Přeborového řádu
bude předmětem činnosti pracovní skupiny, kterou výbor na místě jmenoval.
Na návrh předsedy a v souvislosti s přijetím Statutu odborných orgánů
SČHAK výbor odvolal všechny dosavadní předsedy a pověřené osoby
a všechny orgány a pověřené osoby nově jmenoval. Mj. jmenoval do funkce kronikáře svazu př. Karpíška za zemřelého př. Kučavu a správcem archivu př. Klose. Úplný seznam funkcionářů byl zveřejněn na svazovém
webu.
Výbor se i nadále intenzivně zabýval otázkou propagace svazu a problematikou webových stránek. Svaz odkoupil doménu schak.cz, kterou postupně naplňuje a aktualizuje. Dosavadní doménu e-rebus.cz převzalo
nakladatelství NOVUM.
Jednou ze zásadních otázek projednávaných na květnové schůzi byl
problém rozhodování výboru mezi dvěma schůzemi. Výbor konstatoval, že
rozhodování v této době je možné i korespondenčně (elektronickou poštou), že však bude nutné do budoucna upravit v tomto směru stanovy resp.
vypracovat k nim Jednací řád svazových orgánů. Některé aktuální problémy byly již korespondenčně výborem projednány, např. GP v řešení hádanek na tři řešitele, změna v předsednictvu po odstoupení př. Markové,
schválení autorů na GP v LÚ a sudoku.
Na jednání výboru byl dále projednán program zářijového semináře na
Šancích, organizační zajištění Mistrovství republiky kroužků 2011 v řešení
křížovek a hádanek a schváleni autoři na MČR jednotlivců 2011 v řešení
křížovek a hádanek. Výbor se rovněž zabýval zprávou o činnosti a hospodaření WPF (Světová hádankářská federace). Konstatoval, že informace
o činnosti této organizace jsou velmi kusé, prostředky jsou vynakládány
z pohledu našeho svazu málo účelně, protože WPF naplňuje jen velmi
omezeně své deklarované poslání – podporu a šíření hádankářského hnutí
a vzájemnou výměnu zkušeností.
Na schůzi dne 3. prosince 2011 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 listopad 2011 a návrh rámcového
rozpočtu na rok 2012.
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Výbor vzal na vědomí zprávu o účasti našeho družstva na letošním mistrovství světa v řešení logických úloh a sudoku, informaci o práci na návrhu
novely Přeborového řádu a zprávy z komisí. Rovněž vzal na vědomí rezignaci př. Blažka a Tesaře na funkce náhradníků výboru a př. Novotného na
funkci předsedy OKLAS. Schválil:
- novelu Stanov SČHAK (včetně doplnění Zásad hospodaření SČHAK
o nový úkol revizní komise) a Jednací, hlasovací a volební řád SČHAK;
v souvislosti se zrušením náhradníků výboru v novele stanov rovněž
odsouhlasil přijetí př. Lančariče za řádného člena výboru.
- návrhy na udělení nových zlatých, stříbrných a bronzových otazníků
a čestných uznání,
- Kalendář přeborů pro rok 2012,
- snížení členského příspěvků těch členů svazu, kteří jsou zároveň členy
Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov na polovinu (stejné opatření pro členy SČHAK přijme i SZHK),
- autory křížovek a hádanek pro Mistrovství republiky kroužků v roce
2012 a předběžně i pro MČR jednotlivců v r. 2012.
Projednal i předběžné zajištění semináře v r. 2012 a informaci o naplňování webových stránek svazu.
Značná část jednání výboru byla zaměřena na situaci, která ve svazu
vznikla v souvislosti s dopisem přípravného výboru Hráčské asociace logických her a sudoku. HALHAS předsednictvu svazu sdělil, že potřeby
a očekávání hráčů a autorů sudoku vůbec a logiky ze značné části členstva
jsou v rozporu s potřebami většiny členů SČHAK, proto se rozhodli opustit
tuto organizaci a založit svou vlastní, která bude lépe plnit jejich představy.
Tím vznikla celá řada otázek, jak dál pokračovat na úseku logických úloh
včetně složení a náplně činnosti odborné komise pro tuto oblast, otázky
členství SČHAK ve WPF, organizace přeborů v LÚ, popř. sudoku atd. Po
diskusi přijal výbor tato opatření:
- SČHAK vystoupí z WPF a plánované příspěvky této organizaci
v rozpočtu na rok 2012 převede do rezervy svazu; vzhledem k tomu není
třeba projednávat další zastoupení ve WPF a připomínky k jejím základním
dokumentům,
- zrušují se tyto orgány svazu: delegát WPF, komise pro zahraniční styky
a OKLAS,

- 13 -

- zahraniční styky bude zajišťovat předsednictvo svazu (Turnaj dvou zemí
apod.),
- zřizuje se Odborná komise pro logické úlohy (OKL), do funkce předsedy
komise byl zvolen př. Vejchoda, složení komise oznámí předsednictvu
do 31. ledna 2012,
- SČHAK bude i nadále pořádat GP a MČR v řešení logických úloh; samostatné GP (MČR) v sudoku organizovat nebude, sudoku se objeví
v soutěžích jako jedna z logických úloh,
- případná spolupráce s HALHAS je věcí dalších jednání, ke kterým výbor
zmocňuje předsednictvo svazu, a aktuálního vývoje situace,
- nové okolnosti související se změnou struktury svazu bude nutné zapracovat do připravované novely Přeborového řádu.
Předsednictvo
Předsednictvo se sešlo na devíti řádných schůzích; z čehož jedna se konala v rámci semináře na Šancích. Jednání se jako hosté zúčastňovali
předseda revizní komise Jaroslav Kolín a šéfredaktor časopisu Křížovka
a hádanka Jaromír Kvíčala, jedna schůze byla společná s revizní komisí.
Jako hosté se jednání předsednictva zúčastnili i zástupci OKLAS, kronikář
svazu a předseda redakční rady webových stránek.
Předsednictvo se na svých schůzích zabývalo vyřizováním běžné svazové agendy; 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, zajištění a vyhodnocení naší účasti na mistrovstvích světa
v řešení logických úloh a v sudoku, přípravu Zásad pro činnost kroužků,
novely Stanov SČHAK, nového Jednacího řádu orgánů svazu, novely Přeborového řádu a Členského zpravodaje a průběžnou kontrolu plnění rozpočtu.
Intenzivně se zabývalo rovněž obsahem a naplňováním nových webových stránek, složením odborných orgánů svazu a jejich statutem, členskou
evidencí, propagací svazu a mezinárodní činností svazu. V rámci propagace činnosti svazu vystoupil předseda SČHAK v rozhlase a televizi a navázal další možnosti spolupráce s médii. Rovněž jednal se zástupci SZHK
o vzájemné spolupráci a informovanosti a o dalším pořádání Turnaje dvou
zemí.
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Samostatnou kapitolou činnosti předsednictva bylo jednání s OKLAS. Ani
po jednáních na předsednictvu, ani po jednáních, která se zástupci komise
uskutečnil předseda svazu, se nepodařilo najít kompromisní řešení požadavků OKLAS, které by vyhovovalo oběma stranám, přestože jednání ze
strany předsednictva bylo velmi vstřícné. Bohužel, čím víc se předsednictvo snažilo požadavkům OKLAS vyhovět, tím víc se stupňovaly. Společnou
řeč se nepodařilo najít také z toho důvodu, že SČHAK je především zájmovou organizací, otevřenou všem zájemcům o křížovky a hádanky na různé
úrovni znalostí a zkušeností, zatímco určitá skupina autorů a řešitelů logických úloh a sudoku má zájem jen o soutěže na téměř profesionální úrovni
a na mezinárodním poli. Její odtržení od SČHAK je tak jen logickým vyvrcholením všech rozporů.
Do činnosti řídicích orgánů svazu, ale nejen jich, patří i propagace našeho hnutí. Propagace činnosti svazu probíhala na svazových webových
stránkách, které jsou průběžně doplňovány o další a další data, v časopise
Křížovka a hádanka a ve svazových tiscích. Také v řadě regionálních novin
se objevily zprávy o svazových přeborech. V březnu 2011 byl hostem pořadu ČRo 2 „Je jaká je“ Miloslav Marek a telefonicky se ho zúčastnil Vladimír Jemelík, oba propagovali českou křížovku a svaz. Česká televize natočila v listopadu 2011 s předsedou svazu Vladimírem Jemelíkem rozhovor
na téma české křížovky a hádanky, rozhovor bude odvysílán 9. a 11. prosince v pořadu „Barvy života“ na ČT 2. 1. prosince 2011 byli Vladimír Jemelík a Jana Tylová hosty pořadu Českého rozhlasu 2 „Čaj pro dva“, telefonicky se téhož dne zúčastnil na stejné stanici pořadu „Dobré ráno, Česko“ Petr Šimek, kde propagoval svaz a náš koníček. Každé čtyři týdny propaguje svazovou činnost v brněnské rozhlasové relaci Rendez-vous Vítězslav Koudelka.
Revizní komise
Revizní komise provedla dne 8. března 2011 dokladovou revizi příjmů
a výdajů svazu za celý rok 2010 a za leden a únor 2011. Byly zjištěny tři
nedostatky v podstatě formálního charakteru, které byly následně odstraněny.
Revizní komise konstatuje, že její doporučení z předchozí revize, aby
předsednictvo u banky upřesnilo, jaký druh účtu je pro svaz veden (podle
výpisů jde o účet podnikatelského subjektu) a zda by nebylo možno dosáhnout výhodnějších sazeb za jeho vedení, bylo splněno.
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Dne 14. listopadu 2011 se konala společná schůze předsednictva svazu
a revizní komise, na níž byl posouzen návrh rozpočtu na rok 2012. Nejméně jeden člen revizní komise se s hlasem poradním pravidelně účastnil
schůzí předsednictva a všichni členové schůzí výboru.
Členové revizní komise prostudovali dokumenty k hospodaření WPF, které svaz obdržel. Konstatovali, že způsob hospodaření WPF je poněkud
nejasný, přičemž svaz nemá k dispozici žádný dokument, jímž se toto hospodaření řídí. Komise proto doporučuje zvážit další setrvání svazu v této
organizaci.


ZÁZNAM
z valné hromady SČHAK, konané dne 3. prosince 2011
v Praze
1. Zahájení a volba mandátové, návrhové a volební komise
a) Valnou hromadu zahájil a řídil předseda svazu ing. Jemelík – navržený program byl jednomyslně schválen.
b) Na návrh výboru byly zvoleny:
- mandátová komise ve složení ing. Kvíčala, ing. Hlavatý a J. Kupka
- návrhová komise ve složení dr. Kubíček, ing. Kousal a ing. Karpíšek.
2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
Zprávu o činnosti přednesl ing. Vokatý, připomínky k ní nebyly vzneseny.
3. Rámcový rozpočet na rok 2012
Ing. Karkuš přednesl hospodářkou zpracovaný a výborem posouzený
návrh na rámcový rozpočet roku 2012 a informoval o zůstatku finančních
prostředků ke dni konání VH ve výši cca 500 tis. Kč. K návrhu byly
z pléna vzneseny dva dotazy, jeden na banku, u které máme vedený
účet a druhý na způsob zhodnocování volných finančních prostředků,
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předseda svazu odpověděl, že dlouhodobě máme vedený účet u České
spořitelny, a. s. a od počátku letošního roku máme zhodnocovány prostředky ve výši 390 tis. Kč na akciovém prémiovém vkladu v současné
době s výnosem 1,8 % p. a., po zodpovězení otázek byl rámcový rozpočet jednomyslně schválen.
4. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání
Nové nositele otazníků a čestných uznání vyhlásil ing. Karkuš, svazová
ocenění předal předseda svazu ing. Jemelík.
a) Zlaté otazníky - Jan Hošek (Ostraváci), ing. Jaromír Kvíčala (Staré
hnízdo), Robert Novák (Přemyslovci), Jiří Strejček (Příbramáci).
b) Stříbrné otazníky – Pavel Auterský (Pašáci), MUDr. Petr Haman
(Pijaristé), Rostislav Jalůvka (Přemyslovci), JUDr. Josef Malý (Kabrňáci), Anna Morawková (Koumáci), ing. Ivan Růžička (Podskaláci), Kristina Smigová (Hutníček), Marie Štefková (Bečváci), Naďa
Vavreinová (Argentum).
c) Bronzové otazníky - Jiří Bednarski (Bečváci), Mgr. Martina Hanžlová (Kabrňáci), Petr Mikšík (Ostraváci), ing. Jan Pavelka (Ostraváci), Mirko Skácel (Ostraváci), ing. Petr Štefek (Valaši), Boleslav
Valkus (Hutníček).
d) Čestná uznání
- pro jednotlivce - Mgr. Tomáš Hanžl a ing. Jan Novotný za vzornou reprezentaci na MS v sudoku 2011, Jaroslav Budík u příležitosti
životního jubilea,
- pro kroužky a kolektivy – kroužek Krušnohor u příležitosti 40.
výročí založení kroužku, stříbrný A tým ČR na Mistrovství světa
v sudoku 2011 ve složení Jana Břízová, ing. Jan Novotný, Jakub
Ondroušek, Klára Vytisková, nehrající kapitán dr. Vítězslav Koudelka.
5. Změny stanov
Dr. Kubíček přednesl podrobně změny Stanov a jejich příloh včetně nového Jednacího, volebního a hlasovacího řádu SČHAK. Oba dokumenty
byly jednomyslně schváleny. Nová podoba stanov a jejich příloh bude
zaslána ke schválení na Ministerstvo vnitra do 15 dnů.
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6. Různé
a) Valná hromada schválila většinou hlasů kooptaci př. Mgr. Petra Vejchody do výboru SČHAK, proti nebyl nikdo, jeden člen se zdržel hlasování. Současně schválila jednomyslně za řádného člena výboru př.
Dušana Lančariče.
b) Většinou přítomných bylo schváleno snížení výše příspěvků na polovinu pro ty slovenské členy SČHAK, kteří jsou zároveň členy Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov, tři členové byli proti, jeden
se zdržel hlasování.
7. Zpráva mandátové komise
Valné hromady se zúčastnilo celkem 62 členů SČHAK z 25 kroužků,
podle sdělení předsedy mandátové komise ing. Kvíčaly je schůze usnášeníschopná.
8. Návrh usnesení valné hromady
Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi ing. Kousal – návrh byl
jednomyslně schválen. Usnesení je přiloženo k tomuto zápisu.
9. Závěr
Valnou hromadu ukončil předseda svazu, poděkoval přítomným za účast
a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek
a hádanek, při kterém jim popřál hodně zdaru.
Zapsal: Dr. Chromý


USNESENÍ
valné hromady SČHAK, konané dne 3. prosince 2011
v Praze
Valná hromada SČHAK
I. projednala a schválila
zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období včetně rozhodnutí výboru o ukončení činnosti SČHAK ve WPF a změnách
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v orgánech SČHAK, a to zrušení funkce delegáta WPF, Komise pro mezinárodní činnost a Odborné komise pro logické úlohy a sudoku
(OKLAS) a opětovného ustavení Odborné komise pro logické úlohy
(OKL) a jejího zaměření.
II. schválila
- rámcový rozpočet na rok 2012,
- změny Stanov SČHAK včetně úprav jejich dosavadních příloh a Jednací, hlasovací a volební řád SČHAK jako jejich novou přílohu,
- snížení členského příspěvku pro ty členy SČHAK, kteří jsou zároveň
členy SZHK, na polovinu.
- kooptaci Mgr. Petra Vejchody a Dušana Lančariče za členy výboru
SČHAK.
III. vzala na vědomí
rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných
uznání svazu:
zlatý otazník: Jan Hošek, ing. Jaromír Kvíčala, Robert Novák, ing. Jiří
Strejček
stříbrný otazník: Pavel Auterský, MUDr. Petr Haman, Rostislav Jalůvka, JUDr. Josef Malý, Anna Morawková, ing. Ivan Růžička, Kristina
Smigová, Marie Štefková, Naďa Vavreinová,
bronzový otazník: Jiří Bednarski, Mgr. Martina Hanžlová, Petr Mikšík,
ing. Jan Pavelka, Mirko Skácel, ing. Petr Štefek, Boleslav Valkus,
čestná uznání pro jednotlivce: Mgr. Tomáš Hanžl a ing. Jan Novotný za mistrovství ČR v sudoku 2011, Jaroslav Budík u příležitosti životního jubilea,
čestná uznání pro kroužky a kolektivy: Krušnohor u příležitosti 40.
výročí založení kroužku, stříbrný tým A ČR na MS v sudoku 2011 (Jana Břízová, ing. Jan Novotný, Jakub Ondroušek, Klára Vytisková
a nehrající kapitán dr. Vítězslav Koudelka).
IV. ukládá
- účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech,
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- předsednictvu SČHAK zaslat změněné stanovy včetně příloh do 15 dnů
od konání valné hromady se žádostí o registraci na Ministerstvo vnitra
ČR.
Návrhová komise: Ing. Bohdan Kousal v. r.
JUDr. Přemysl Kubíček v. r.
Ing. Jaroslav Karpíšek v. r.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ SČHAK ZA ROK 2011 (v Kč)
Položka
Příjmy celkem
v tom:
sponzoři
příspěvky
různé
úroky z depozit
Výdaje celkem
v tom:
činnost kroužků +
přebory
soutěže
výroční tisk
svazové orgány
hospodářsko-správní
rezerva
WPF

Rozpočet
97 000

Skutečnost
113 299

%
116,8

0
97 000
0
0
97 000

7 000
106 050
0
249
50 772

.
109,3
.

32 100

19 199

59,8

7 000
20 000
20 000
10 400
5 000
2 500

3 957
6 942
9 458
10 007
1 210
0

56,5
34,7
47,3
96,2
24,2
0

52,3

REKAPITULACE (v Kč)
Položka
Zůstatek k 1. 1. 2011
+ příjmy
- výdaje
Zůstatek k 31. 12. 2011

Rozpočet
423 000
97 000
97 000
423 000

- 20 -

Skutečnost
431 173
113 299
50 772
493 700

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 (v Kč)
PŘÍJMY celkem
v tom
sponzoři

84 100
0

příspěvky
úroky

83 800
300

REKAPITULACE
Zůstatek k 1. 1. 2012
+ příjmy
- výdaje
Zůstatek k 31. 12.
2012

493 700
84 100
84 100
493 700

VÝDAJE celkem
v tom
činnost kroužků +
přebory
soutěže
výroční tisk
svazové orgány
hospodářskosprávní
rezerva
WPF

84 100
32 100
7 000
10 000
10 000
15 000
10 000
0

Ing. Stanislava Teichmanová

ZÁZNAM
z kontroly hospodaření SČHAK
provedené dne 3. dubna 2012
Revizní komise: Jaroslav Kolín, Jaromír Kvíčala, Přemysl Kubíček
Hospodářka SČHAK: Stanislava Teichmanová
Kontrolované období: Pokladna: 8. 3. 2011 - 31. 3. 2012
Běžný účet: 1. 2. 2011 - 31. 3. 2012
Program revize:
1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti
2. Kontrola pokladních dokladů
3. Kontrola operací s běžným a majetkovým účtem
Výsledek revize:
ad 1.
Zjištěný stav pokladní hotovosti k 3. 4. 2012 ve výši 11 685,- Kč souhlasí
se zůstatkem vykázaným v pokladní knize.
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ad 2.
Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2011 od č. P5 do č. P15 a za
rok 2012 od č. P1 do č. P6. Byly kontrolovány výdajové doklady za rok
2011 od č. V4 do č. V31 a za rok 2012 od č. V1 do č. V10.
Křížovou kontrolou byla ověřena správnost zaúčtování průběžných položek
(převody z běžného účtu do pokladny).
Revizí byla zjištěna jediná formální závada:
Doklad P6/2012 - operace správná, provedena oprava početní chyby.
ad 3.
Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 1922875369/0800 vedeného
u České spořitelny, a to za celý rok 2011 a za rok 2012 č. 1 - 3. Nebyly
zjištěny závady. Zůstatek účtu k 31. březnu 2012 činil 108 209,01 Kč.
Majetkový účet č. 1018280417/0800 u České spořitelny vykázal
k 31. prosinci 2011 stav 395 989,21 Kč., čistý výnos tohoto účtu tedy činil
5 989,21 Kč. Prostředky účtu nebyly v kontrolovaném období čerpány.
Revizní komise konstatuje, že její doporučení z předchozí revize, aby předsednictvo u banky upřesnilo, jaký druh účtu je pro svaz veden (podle výpisů
jde o účet podnikatelského subjektu) a zda by nebylo možno dosáhnout
výhodnějších sazeb za jeho vedení, bylo splněno a byly vyjednány výhodnější podmínky.
Mgr. Jaroslav Kolín, předseda RK


Noví nositelé kvalifikačních tříd
U každé osoby je uvedeno jméno, příjmení, členské číslo SČHAK (v závorce)
a dosažená kvalifikační třída (3, 2, 1 nebo M čili mistrovská).
Autoři křížovek:
Pavel Bartůněk (16830) 3, Alexej Fojta (16832) 3, Pavol Gašparín (14711) 3,
Zbyněk Grossmann (15088) M, Jaroslav Gütler (4908) 3, Josef Hlavatý (14561)
M, Jana Járová (15611) 3, Pavel Judas (15215) 3, Jana Karhanová (14451) 3,
Libor Knotek (12469) 1, Václav Kosnar (5610) 3, Petr Kučírek (8620) 3, Jana
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Kuklová (16780) 3, Miroslav Melichárek (14998) 3, Igor Platzner (11484) 3, Jaroslav Porš (7115) 1, Vratislav Stískal (14905) 3, Jarmila Šípková (14672) 3,
Karel Vojtěch (15446) 3.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli i Pavel Bogdan, Miloš Kajzrlík,
Tomáš Karlíček, Štefan Tileš a Ivana Vebrová, kteří nejsou členy SČHAK.
Autoři hádanek:
Václav Čech (158) M, Zdeněk Littmann (15480) 3, Miroslav Mojžíš (15123) 3,
Jiří Novák (6791) M, Milan Práger (15456) M, Pavel Průša (4767) 1, Miroslav
Radouš (11578) 2, Ivan Rias (7478) 2.
Autoři logických úloh:
Karel Bezděk (10064) 1, Jaroslav Kodym (11385) 2, Jan Novotný (16789) 2, 1,
M, Jakub Ondroušek (16843) 3, Petr Vejchoda (15415) M.
Počtu bodů postačujících k udělení 1. třídy dosáhl i Karel Tesař, který není členem
SČHAK.
Řešitelé křížovek:
Pavel Bobek (14919) 1, Štěpán Bonaventura (15663) 3, Jaroslav Fouček
(10835) 2, Jan Hes (16805) 2, Jaroslav Jablonský (16707) 2, Rostislav Janošík
(16907) 3, Oldřich Kmoščák (12175) 3, Jan Krůza (15341) 3, Věra Kudličková
(14447) 2, Jitka Lustyková (16916) 3, Milena Matesová (14814) 2, Igor Platzner
(11484) 2, Dagmar Rusá (16921) 3, Miroslav Svoboda (7130) 2, Petr Urbánek
(15029) 1, Vladimír Vacek (10545) 1, Jiří Valenta (428) 1, Karel Vojtěch (15446)
2.
Řešitelé hádanek:
Pavel Auterský (4850) 1, Petr Běhal (16718) 2, Štěpán Bonaventura (15663) 3,
Marie Červeňáková (13861) M, Zdeněk Feler (13753) 3, Ivan Filadelfi (10394) 1,
Petr Foltas (15351) 1, Miroslav Hájiček (12556) 2, Petr Haman (12578) M, Jaroslava Hladíková (15522) 2, Květoslav Hloušek (640) 2, Karel Hroneš (11860) 2,
Rostislav Janošík (16907) 3, Jana Járová (15611) 1, Radovan Juráň (16915) 3,
Václav Kaipr (15693) 2, Pavel Konečný (12530) 3, Anna Kostelecká (14775) 2,
Miloslav Kudrnáč (14853) 2, Jaroslav Kyncl (16806) 3, Věra Lišková (15461) 1,
Ján Makovník (14177) 1, Rudolf Malúšek (2952) 3, Miroslav Maršál (1189) 1,
Josef Minaříček (16824) 2, Magdalena Motyčková (14829) 1, Zdeněk Müller
(14116) 3, Jan Pavelka (15670) M, Eduard Pláňava (15688) 1, Marie Platková
(16715) 2, Igor Platzner (11484) 1, Václava Růžičková (16788) 2, Jan Sapara
(3120) 3, Růžena Schweizerová (16911) 3, Stanislav Spáčil (15285) 3, Zdeněk
Suchanek (15601) 2, Emilie Šotolová (15075) 2, Jana Šťastná (16713) 2, Dana
Vagaiová (15236) 1, Štefan Varšaník (10190) 1, Jindřich Vavruška (16912) 3,
Milan Wasserburger (15678) 2, Rudolf Widla (163) M, Antonín Wohlmuth
(16708) 2.
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Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhl i Radoslav Žačok, který není
členem SČHAK.
Řešitelé logických úloh:
Vladimír Brajko (15675) M, Jana Břízová (16850) M, Petra Čičová (16800) 2,
Daniel Janek (16902) 3, Jana Járová (15611) 2, Petr Kučírek (8620) 3, Jana
Marková (15597) 2, Ladislav Pech (11162) 2, Karel Štěrba (16792) 3.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Matúš Demiger, Vladimír
Jandl, Florian Kirch, Stano Krajči, Jan Onderek, Nelly Pelc-Vostrá, Jan Strouhal,
Petra Vaverčáková, Marie Větrovcová, Jiří Vosička a Helena Žilková; počtu bodů
postačujících k udělení 1. třídy dosáhl rovněž Jan Mrozowski; žádná z uvedených
osob není členem SČHAK.
Noví nositelé kvalifikačních tříd, pokud jsou členy SČHAK a mají zaplacené příspěvky za rok 2012 (nebo alespoň za rok 2011), mají právo na vydání kvalifikačního diplomu a odznaku odpovídajícího příslušné kvalifikační třídě.

Dodatečné vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd:
V Členském zpravodaji SČHAK 2011 nebyli nedopatřením uvedeni někteří členové,
kteří získali podle stavu k 31. 12. 2010 nárok na udělení některé z kvalifikačních
tříd. Jsou to: Martin Kokeš (15471) 3. třída v kategorii autorů křížovek, Jiří Kopřiva (15014) 3. třída v kategorii řešitelů hádanek, Jiří Sýkora (15472) mistrovská
třída v kategorii řešitelů logických úloh a Jaroslav Uher (4172) 3. třída v kategorii
autorů hádanek.
Ing. František Vokatý, předseda KK


STANOVY SVAZU ČESKÝCH HÁDANKÁŘŮ
A KŘÍŽOVKÁŘŮ
Článek 1
Svaz českých hádankářů a křížovkářů (dále jen "svaz") je občanské sdružení působící na území České republiky. Sídlem svazu je Praha 10, Brigádníků 2919/69.
Článek 2
Cíl činnosti
(1) Cílem činnosti svazu je
a) udržovat a rozšiřovat tradici českých hádanek (slovních, logických a dalších
řešitelských úloh) a křížovek jako významné součásti kulturního dědictví českého národa, tj. šířit zájem o ně a pečovat o jejich zdokonalení a další rozvoj,
zejména po stránce kulturní úrovně, jazykové správnosti a jednotnosti názvosloví,
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b) sdružovat hádankáře a křížovkáře, pomáhat jim po stránce odborné, organizační
a materiální a působit na rozvoj jejich činnosti.
(2) K tomu svaz
a) vydává samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty odborné a propagační
časopisy a publikace s hádankářskou a křížovkářskou tematikou, popř. s jinými
řešitelskými úlohami,
b) vypisuje a organizuje autorské a řešitelské soutěže a náborové akce pro veřejnost,
c) organizuje odborné akce,
d) navazuje a udržuje styky se zahraničními hádankáři a křížovkáři a s jejich organizacemi.
Členství ve svazu
Článek 3
Členem svazu se může stát každý zájemce, a to na základě přihlášky a po zaplacení stanoveného členského příspěvku. Osoba mladší patnácti let tak může učinit
jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
Článek 4
Členství ve svazu zaniká
a) vystoupením na základě písemného oznámení,
b) nezaplacením členských příspěvků po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních
let; členství se může zaplacením členského příspěvku znovu obnovit,
c) úmrtím člena.
Práva a povinnosti členů
Článek 5
Každému členu přísluší stejná práva a povinnosti.
Článek 6
(1) Člen má právo
a) zúčastňovat se valné hromady s hlasem rozhodujícím, tj. hlasovat a rozhodovat
na ní o záležitostech svazu, podávat na ní připomínky a návrhy k těmto záležitostem nebo vznášet dotazy,
b) volit a být volen do orgánů svazu,
c) obracet se na ostatní orgány svazu s návrhy nebo dotazy týkajícími se činnosti
svazu,
d) být navrhován na svazová vyznamenání a dostávat je,
e) dostávat odborné a propagační publikace vydávané svazem,
f) nosit členský odznak,
g) využívat dalších výhod schválených výborem svazu,
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h) zúčastňovat se autorských, řešitelských a dalších soutěží pořádaných svazem
nebo organizovaných jiným subjektem ve spolupráci se svazem, jsou-li zařazeny do akcí svazu, získávat kvalifikační body, výkonnostní třídy a věcné či finanční odměny, jsou-li udělovány.
(2) Práva uvedená pod písmeny a) až g) odst. 1 může člen uplatňovat pouze tehdy, má-li zaplacen členský příspěvek za daný kalendářní rok.
(3) Právo uvedené pod písmenem h) odst.1 může člen uplatňovat vždy s výjimkou
nároku na věcnou nebo finanční odměnu poskytovanou z prostředků svazu, který
může uplatňovat pouze tehdy, má-li zaplacen členský příspěvek na daný kalendářní
rok.
(4) Členové se mohou sdružovat do hádankářských a křížovkářských kroužků,
klubů, spolků, sdružení apod. (dále jen „kroužek“), které jsou organizačními jednotkami svazu a mohou jednat svým jménem za podmínky, že se budou řídit Zásadami pro činnost kroužků, schválenými valnou hromadou.
Článek 7
Člen je povinen
a) propagovat cíle svazu,
b) platit členský příspěvek ve stanovené výši,
c) řídit se stanovami, dalšími svazovými dokumenty a usneseními orgánů svazu.
Orgány svazu
Článek 8
(1) Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada.
(2) Svaz má tyto volené orgány:
a) výbor svazu,
b) předsednictvo svazu,
c) revizní komisi.
(3) Svaz může k plnění svých cílů zřizovat další trvalé nebo dočasné orgány,
zejména odborné komise, redakční rady a pracovní skupiny.
Článek 9
Valná hromada
(1) Valná hromada se koná nejméně jednou do roka. Svolává ji předsednictvo
svazu na základě usnesení výboru včasným písemným oznámením. Členové svazu
mohou písemně požádat předsednictvo svazu o svolání mimořádné valné hromady,
a to přímo nebo prostřednictvím svých kroužků. V žádosti, kterou podává alespoň
jedna pětina členů svazu, musí být uveden důvod svolání valné hromady.
(2) Jednání valné hromady řídí pověřený člen předsednictva svazu.
(3) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna pětina členů
svazu. Nesejde-li se dostatečný počet členů svazu ve stanovenou hodinu, mají
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přítomní členové po uplynutí dalších 15 minut právo jednat a usnášet se jako řádná
valná hromada.
(4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů.
(5) Valná hromada zejména
a) schvaluje
- stanovy svazu a jejich změny,
- zásady hospodaření svazu a jejich změny,
- jednací, hlasovací a volební řád svazu a jeho změny,
- zásady činnosti kroužků a jejich změny,
- zprávu o činnosti svazu včetně zprávy o hospodaření a plán činnosti na další
období,
- zprávu revizní komise,
- rámcový rozpočet svazu,
- výši členského příspěvku,
- udělení svazových vyznamenání,
b) volí a odvolává členy výboru svazu a členy revizní komise,
c) rozhoduje o připomínkách a návrzích členů podle článku 6. odst. 1 písm. a).
Článek 10
Výbor svazu
(1) Výbor svazu řídí činnost svazu v době mezi valnými hromadami. Řídí se při
tom stanovami a usneseními valné hromady a předsednictva svazu.
(2) Funkční období výboru je nejvýše tříleté. Výbor má nejméně 11 členů.
(3) V případě, že počet členů výboru poklesne pod 11, má výbor právo kooptovat
z řad členů svazu další členy. Toto právo má výbor i tehdy, jestliže počet členů
výboru není dostatečný k řízení práce svazu. Kooptace podléhá dodatečnému
schválení nejbližší valnou hromadou.
(4) Ustavující schůze výboru se koná bezprostředně po skončení valné hromady.
Na ustavující schůzi zvolí výbor ze svého středu předsedu a členy předsednictva
svazu.
(5) Výbor svazu se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Jednání
výboru svolává předsednictvo svazu z vlastní iniciativy nebo na písemnou žádost
revizní komise nebo nejméně jedné třetiny členů výboru.
(6) Výbor je způsobilý se usnášet, je-li při jednání fyzicky přítomna nebo se korespondenčního hlasování zúčastní nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů členů výboru zapsaných
v prezenční listině nebo se účastnících korespondenčního hlasování. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
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(7) Výbor schvaluje zásadní dokumenty týkající se činnosti svazu s výjimkou dokumentů, jejichž schvalování přináleží valné hromadě (článek 9 odst. 4 písm. a).
Výbor zejména
a) schvaluje směrnice pro tvorbu, řešení a hodnocení hádanek a křížovek a další
odborné publikace,
b) uzavírá dohody o spolupráci s jinými subjekty podobného zaměření a smlouvy se
sponzory,
c) projednává připomínky, návrhy, dotazy a případné stížnosti členů svazu vznesené mimo valnou hromadu a rozhoduje o nich.
Článek 11
Předseda výboru
(1) Předseda výboru zastupuje svaz navenek. Při tomto jednání je vázán stanovami, usneseními a rozhodnutími valné hromady, výboru a předsednictva svazu.
Podepisuje sám nebo spolu s pověřenými členy předsednictva písemnosti svazu.
(2) Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, zastupuje ho místopředseda nebo
jiný člen předsednictva pověřený výborem nebo předsednictvem svazu.
Článek 12
Předsednictvo svazu
(1) Předsednictvo plní úkoly výboru v době mezi jeho zasedáními. Má nejméně
5 členů. Kromě předsedy musí mít alespoň jednoho místopředsedu, jednatele,
hospodáře a zapisovatele, který pořizuje zápisy z jednání výboru a předsednictva
svazu. Funkce zapisovatele nemusí být samostatná, může ji vykonávat kterýkoli
z členů předsednictva.
(2) Poklesne-li počet členů předsednictva pod 5, má předsednictvo právo kooptovat z řad členů výboru dalšího člena (členy) do stanoveného minimálního počtu.
Kooptace podléhá dodatečnému schválení na nejbližším jednání výboru svazu,
popřípadě může být dodatečně schválena korespondenčním hlasováním.
(3) Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však pětkrát ročně.
(4) Pro platnost rozhodnutí a způsob hlasování předsednictva platí obdobně ustanovení článku 10 odst. 6.
(5) Rozhodnutí předsednictva o zásadních otázkách musí potvrdit výbor na nejbližším zasedání. Ustanovení článku 10 odst. 3 tím není dotčeno.
Článek 13
Revizní komise
(1) Úkolem revizní komise je kontrolovat činnost a hospodaření svazu a jeho orgánů a podávat o tom zprávu valné hromadě a vyjadřovat se k případným podnětům a stížnostem členů svazu nesouhlasících s rozhodnutím výboru a předsednictva svazu.
(2) Revizní komise má nejméně tři členy. Její funkční období je tříleté. Schází se
podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
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(3) První zasedání revizní komise, na kterém si současně zvolí ze svého středu
předsedu, se koná bezprostředně po skončení valné hromady.
(4) V případě, že počet členů komise poklesne pod 3, má revizní komise právo
kooptovat z řad členů svazu dalšího člena do stanoveného minimálního počtu.
Kooptace podléhá dodatečnému schválení nejbližší valnou hromadou.
(5) Pro platnost rozhodnutí a způsob hlasování revizní komise platí obdobně
ustanovení článku 10 odst. 6.
(6) Členové revizní komise mají právo zúčastňovat se jednání výboru, její předseda nebo jím pověřený člen i jednání předsednictva svazu. Na těchto jednáních mají
právo vyjadřovat se ke všem projednávaným otázkám, vznášet dotazy a připomínky
a podávat pozměňovací návrhy, nemají však hlasovací právo.
Článek 14
Společné ustanovení k článkům 9 až 13
Podrobnosti o jednání, hlasování a volbách upravuje Jednací, hlasovací a volební
řád Svazu českých hádankářů a křížovkářů, který je přílohou č. 1 těchto stanov,
tvořící jejich nedílnou součást.
Článek 15
Hospodaření svazu
Hospodaření svazu se řídí Zásadami hospodaření Svazu českých hádankářů
a křížovkářů uvedenými v příloze č. 2 těchto stanov, které tvoří jejich nedílnou součást.
Článek 16
Svazové odznaky a vyznamenání
(1) Vyobrazení členského odznaku a loga svazu je uvedeno v příloze č. 3 těchto
stanov, která tvoří jejich nedílnou součást. Jejich změny nebo novou podobu schvaluje na návrh výboru svazu valná hromada.
(2) Svaz může svým členům udělit za jejich činnost svazová vyznamenání, kterými jsou bronzový, stříbrný a zlatý otazník, čestné členství ve výboru svazu, čestná
uznání, diplomy a jiné obdobné odměny. Čestné uznání nebo diplom může svaz
udělit za podporu křížovkářského a hádankářského hnutí i nečlenům svazu. Udělení
svazových vyznamenání schvaluje na návrh kroužků, odborných svazových orgánů
nebo členů svazu výbor svazu.
(3) Čestní členové výboru mají právo zúčastňovat se jednání výboru svazu, a to
za stejných podmínek jako členové revizní komise svazu.
Článek 17
Zánik svazu
(1) Svaz může zaniknout způsobem uvedeným v obecně závazných právních
předpisech.
(2) V případě zániku svazu bude s majetkem naloženo podle rozhodnutí valné
hromady.
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Článek 18
Účinnost
(1) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 14. listopadu 1992.
(2) Změny a doplňky těchto stanov byly schváleny valnou hromadou svazu dne
3. prosince 2011 a nabývají účinnosti dnem schválení.
Příloha č. 1 Stanov Svazu českých hádankářů a křížovkářů

JEDNACÍ, HLASOVACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
SVAZU ČESKÝCH HÁDANKÁŘŮ A KŘÍŽOVKÁŘŮ
Článek 1
Jednací, hlasovací a volební řád valné hromady, výboru, předsednictva a revizní
komise Svazu českých hádankářů a křížovkářů (dále jen „jednací řád“) stanoví
podrobnosti k článkům 9 až 13 stanov a upravuje způsob jednání, svolávání
a řízení jednotlivých orgánů svazu, jejich hlasování a přijímání rozhodnutí.
Článek 2
Valná hromada
1. Valná hromada je svolávána zásadně písemně, přičemž za písemné svolání se
považuje oznámení v tisku, na svazových webových stránkách, ve svazových
tiskovinách, osobními dopisy a elektronickou poštou. Tyto způsoby jsou rovnocenné.
2. Jednání valné hromady je ústní a účastní se ho členové fyzicky přítomní. Řídí je
předseda svazu nebo jiný člen výboru svazu výborem pověřený (dále jen „předsedající“).
3. Hlasování valné hromady se provádí aklamací, tj. veřejně, s výjimkou volby
orgánů svazu a těch rozhodnutí, u nichž valná hromada rozhodne o jiném způsobu hlasování. Hlasování o usnesení valné hromady řídí pověřený člen návrhové komise.
4. Před volbou orgánů svazu, tj. výboru a revizní komise, schválí valná hromada
aklamací počet členů do těchto orgánů volených. Vlastní volba se provádí písemně tajným hlasováním, a to vložením celé, členem případně upravené kandidátky do volební urny. Za platnou úpravu se považuje škrtnutí kandidáta, několika kandidátů nebo celé kandidátky, nebo připsání dalšího člena nebo členů
na konec kandidátky až do celkového počtu volených členů příslušného orgánu.
Ke zvolení kandidáta je třeba nejméně jedné poloviny platných odevzdaných
hlasů. Za neplatný hlas se považuje kandidátka roztrhaná nebo jinak znehodnocená a hlas vložený do urny na jiné než oficiální kandidátce.
5. Pokud je více kandidátů na členy výboru nebo revizní komise než schválila
valná hromada (včetně kandidátů dopsaných hlasujícími), za členy příslušného
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orgánu není zvolen nebo nejsou zvoleni členové, kteří získali méně hlasů, než
člen, který je v pořadí hlasů na posledním místě podle stanoveného počtu členů
výboru či revizní komise. V případě rovnosti hlasů se stává členem příslušného
orgánu kandidát uvedený na kandidátce v pořadí vyšším.
Výsledky hlasování jsou uvedeny jako součást usnesení valné hromady, které
podepisují předsedající a předsedové návrhové, mandátové a volební komise.
Záznam z jednání valné hromady a její usnesení se zveřejňují ve svazovém tisku a na svazových webových stránkách.
Článek 3
Výbor, předseda a předsednictvo
První schůzi výboru po jeho zvolení svolává a až do volby nového předsedy řídí
pověřený člen odstupujícího předsednictva.
Předsedu volí ze svého středu členové nově zvoleného výboru. Provádí se
tajnou volbou, a to vložením lístku se jménem kandidáta do volební urny. Ke
zvolení je třeba nejméně jedné poloviny odevzdaných hlasů. Pokud žádný
z členů výboru neobdržel potřebný počet hlasů, hlasuje se o kandidátovi, který
dosáhl nejvyššího počtu hlasů, aklamací. Při rovnosti hlasů se pořadí hlasování
určí losem. Ke zvolení je třeba nejméně jedné poloviny hlasů. Zvolený předseda
navrhne z členů výboru kandidáty na členy předsednictva.
Volba členů předsednictva se provádí aklamací. Ke zvolení je třeba nejméně
jedné poloviny hlasů.
Jednání výboru a předsednictva v průběhu volebního období svolává předseda
nebo jednatel svazu písemně stejným způsobem, jako je svolávána valná hromada (článek 2 odst. 1).
Jednání výboru i jednání předsednictva řídí předseda svazu nebo jím pověřený
člen předsednictva. Na tato jednání může výbor (předsednictvo) pozvat i další
funkcionáře svazu k projednávání bodů, které se týkají jejich činnosti. Jednání
se na pozvání výboru (předsednictva) mohou zúčastnit i jiní členové svazu,
jsou-li projednávány jejich návrhy, dotazy či stížnosti, s nimiž se na výbor (předsednictvo) obrátili v době mezi konáními valné hromady. Z jednání obou orgánů
se pořizuje zápis, který jednatel zasílá všem členům výboru včetně čestných
členů a dalším funkcionářům svazu, kterých se týká.
Pokud je nutné v období mezi schůzemi výboru přijmout rozhodnutí, která jsou
mu vyhrazena, předseda nebo jednatel návrh těchto rozhodnutí rozešle všem
členům výboru písemně dopisem nebo elektronicky (korespondenční hlasování)
s uvedením termínu, do kdy se mohou k návrhu stejným způsobem vyjádřit.
Jsou-li k návrhu připomínky nebo doplňující návrhy, rozešle je předseda nebo
jednatel k dalšímu vyjádření. Lhůta k vyjádření ke změnám v návrhu je maximálně 10 dní od jejich odeslání. Po zapracování připomínek nebo doplnění se
o definitivní podobě návrhu rovněž hlasuje korespondenčně, a to ve stejném
termínu jako v předchozím případě. Za účast při hlasování se považuje zaslání

- 31 -

7.

8.

1.
2.
3.

4.

5.

písemného nebo elektronického souhlasu či nesouhlasu člena výboru do posledního dne termínu. Výsledky hlasování zpracuje předseda nebo jednatel
a seznámí s nimi členy výboru stejným způsobem, jako při výzvě k hlasování.
Hlasování je platné jen tehdy, zúčastní-li se ho nadpoloviční většina členů výboru. Návrhy jsou schváleny, pokud pro ně korespondenčním způsobem hlasuje
nejméně polovina členů výboru, kteří se hlasování zúčastnili. Účinnosti nabývají
dnem schválení.
Pokud je nutné v období mezi schůzemi předsednictva přijmout rozhodnutí,
která jsou vyhrazena předsednictvu, postupuje se obdobně jako v předchozím
odstavci, jen lhůty se zkracují maximálně do 5 dní.
Výsledky korespondenčního hlasování výboru, popřípadě předsednictva budou
formálně uvedeny v zápise z nejbližší schůze předsednictva konané po jeho
skončení.
Článek 4
Revizní komise
První schůzi revizní komise po jejím zvolení svolává a až do volby nového předsedy řídí pověřený člen odstupující komise.
Volba nového předsedy se koná aklamací.
Další jednání revizní komise svolává její předseda písemně dopisem nebo elektronicky. Z jednání je pořizován zápis, který předseda revizní komise předloží
předsednictvu a výboru svazu.
V případě revize hospodaření je nutná osobní přítomnost nejméně dvou členů
revizní komise. O průběhu a výsledku revize vyhotoví komise zprávu, kterou
předloží k projednání předsednictvu a výboru svazu a následně ke schválení
valné hromadě (článek 9 odst. 5 stanov). Ve zprávě uvede rovněž své nálezy
(zjištění závad a návrhy k jejich odstranění nebo konstatování, že závady nebyly
zjištěny), týkající se činnosti svazu a jeho orgánů.
Obdrží-li revizní komise podnět nebo stížnost týkající se rozhodnutí výboru nebo
předsednictva, projedná je a vypracuje k nim své stanovisko, které předá předsednictvu resp. jeho prostřednictvím výboru. Toto stanovisko slouží jako podklad pro jednání a rozhodování předsednictva a výboru ve věci podnětu nebo
stížnosti. Obdrží-li takový podnět či stížnost předsednictvo nebo výbor, předají
je revizní komisi bez odkladu k projednání.

Článek 5
Tento jednací a volební řád byl schválen na jednání valné hromady svazu dne
3. prosince 2011 a tímto dnem nabývá účinnosti.
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