Vážení přátelé,
také letošní členský zpravodaj se nám podařilo vydat tak, abychom jej mohli distribuovat na Mistrovství republiky kroužků v květnu 2014. Najdete v něm obvyklé
základní svazové informace, jako je zpráva výboru a předsednictva pro valnou
hromadu SČHAK 2013, zápis a usnesení valné hromady SČHAK 2013 a zápis
z ustavující schůze nově zvoleného výboru, záznam o kontrole hospodaření svazu
za rok 2013, oznámení o vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd, rámcový
návrh rozpočtu svazu na rok 2014 a přehled hospodaření za celý rok 2013, který
byl zkontrolován revizní komisí v rámci revize provedené v březnu 2014.
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.
V souvislosti s tím upozorňujeme na změnu bankovního spojení: Byl zřízen nový
účet č. 2500341054/2010 vedený u Fio banky. Původní účet vedený u České
spořitelny byl v průběhu roku 2013 zrušen a případné platby na něj budou plátci
vráceny. 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 17. dubna 2014.

Zápis z ustavující schůze výboru SČHAK, konané dne 7. prosince
2013 v Praze
Přítomni: Grossmann, Haman, Husar, Chromý, Jemelík, Karkuš, Karpíšek,
Kolínová, Kousal, Kučavová, Kula, Mikuš, Teichmanová, Vejchoda, Vokatý
Omluven: Lančarič
Schůzi řídila z pověření dosavadního předsednictva svazu A. Kolínová.
1. Volba předsedy svazu
V tajném hlasování zvolili členové výboru 14 hlasy předsedou Vladimíra
Jemelíka, jeden hlas získal D. Karkuš.
2. Volba předsednictva svazu
Nově zvolený předseda navrhl do předsednictva jako místopředsedy
Z. Chromého, D. Karkuše a F. Vokatého, jako hospodářku S. Teichmanovou a jako jednatelku a zapisovatelku A. Kolínovou. Všichni navržení byli
zvoleni jednomyslně.
Na závěr schůze popřál předseda svazu všem členům výboru v jejich práci
mnoho zdaru.
Zapsala: Alena Kolínová

Nový výbor SČHAK. Chybí tu Drahotín Lančarič, který spěchal na vlak.
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ZPRÁVA VÝBORU A PŘEDSEDNICTVA
pro valnou hromadu
Svazu českých hádankářů a křížovkářů
konanou dne 7. prosince 2013
Vážení přátelé,
letošní rok je posledním rokem tříletého volebního období předsednictva
a výboru našeho svazu, což je dobrým důvodem ke shrnutí toho nejdůležitějšího, co se za poslední tři roky ve svazu odehrálo či změnilo.
Před třemi lety došlo k významným personálním změnám v předsednictvu
SČHAK. Novým předsedou se stal Kabrňák s valašskými kořeny Vladimír
Jemelík, jeden ze tří držitelů všech šesti mistrovských kvalifikačních tříd
v tvorbě a řešení křížovek, hádanek i logických úloh, a dokonce vůbec první člověk, kterému se to podařilo. Kromě všestrannosti v rámci našeho
hnutí prokázal minimálně dvě další důležité dispozice pro zastávanou funkci. Je velmi dobrým manažerem a neméně dobrým stratégem. Jedním
z místopředsedů se pak stal Zdeněk Chromý, rovněž Kabrňák, jehož přednostmi jsou analytické a organizační schopnosti a velmi dobrý ústní
i písemný jazykový projev.
Příchod zmíněných džentlmenů do tohoto důležitého orgánu měl závažný
dopad nejen do činnosti předsednictva, ale i do svazové činnosti jako celku. Práce předsednictva se stala méně formální, potřebné záležitosti se
diskutují a případně i rozhodují s využitím elektronické komunikace, do
diskusí jsou zatahováni další členové svazu, zejména členové výboru
a revizní komise.
Předsednictvo si hned na začátku volebního období stanovilo své priority
a cíle, ke kterým bude činnost svou i celého svazu směřovat. Tyto priority
a cíle byly v průběhu celého volebního období důsledně dodržovány
a v mnoha oblastech došlo k výraznému pokroku či zlepšení.
Vůbec nejdůležitějším úkolem je snaha o zvrácení nepříznivého trendu
postupného snižování počtu členů svazu, který je vyvolán stárnutím a vymíráním členské základny bez adekvátní náhrady. Snaha získat nové
a zaktivizovat dřívější členy svazu vede přes rozšíření práce s mládeží,
zviditelnění svazu i mimo tradiční tiskoviny či další média, větší využití internetu, zatraktivnění soutěží organizovaných a řízených přímo či nepřímo
svazem, rozšíření výstupů, které může svaz členům nabídnout, a další
aktivity.
Velmi důležitým úkolem byla stabilizace nebo zlepšení finanční situace
svazu a snaha o co nejlepší využití disponibilních finančních prostředků.
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Dalším ze záměrů byla celková revize základních i odborných dokumentů
svazu. Své místo mezi cíli pak dostalo i obnovení po léta přerušených (popřípadě jen živořících) prací na archivu a kronice svazu.
Samozřejmě, že se nejednalo a nejedná o úkoly a cíle, které by měla
všechny splnit hrstka funkcionářů soustředěných v předsednictvu. Přestože
se členové předsednictva na plnění stanovených záměrů významně podíleli a podílejí, rozhodující úlohou předsednictva je koordinace potřebných
činností a kontrola probíhajících prací. Bez součinnosti a aktivního přístupu
ostatních členů výboru svazu, ale i mnoha řadových členů, by nebylo možné dosáhnout potřebných výsledků.
Během uplynulého volebního období pokračovala postupná změna přístupu ke stávajícím i potenciálním členům svazu na stránkách časopisu Křížovka a hádanka. Vedle soutěží pro špičkové řešitele (Bystřina, Nolčova
křížovkářská maturita) je stále více pamatováno na řešitele, pro které mohou být tyto soutěže příliš obtížné, a na začátečníky. Pozměnil se charakter
kvalifikační křížovkářské soutěže a vedle ní našel na stránkách časopisu
své místo Křížovkářský desetiboj.
Pro zvýšení pestrosti a atraktivnosti hádankářských soutěží byla přeměněna soutěž v řešení přesmyček, která byla trochu na okraji zájmu, na regulérní dlouhodobou soutěž s jasnými pravidly a s možností zisku kvalifikačních bodů. Od příštího roku by se na stránkách časopisu měly pravidelně
objevovat návody na tvorbu a řešení jednotlivých druhů hádanek s cílem
přilákat k hádankám i ty jedince, kteří se do hádanek dosud báli pustit.
Vyznavači křížovek měli možnost si vytvořit svou první, popřípadě i další
křížovku; ti, co se do tvorby křížovek pustili, jsou lákáni k účasti v České
křížovkářské lize.
Ke změnám v soutěžích dochází i mimo časopis Křížovka a hádanka. Od
letoška se dlouholetá listovka mariánskolázeňského kroužku Lázeňské
oříšky mění na soutěž využívající internetovou formu a i v ní je a bude
možné získávat kvalifikační body. V letošním roce se na naší internetové
stránce začaly na zkoušku objevovat „v reálném čase“ křížovky a hádanky
k řešení; také tato forma by se měla dále rozvíjet a vyústit případně
v řádnou soutěž.
To, že má svaz na internetu svou vlastní stránku, jste už jistě všichni zaznamenali. Chvályhodné je, že se postupně již téměř podařilo vyplnit
všechna „bílá místa“ a všichni zájemci se tak mohou na naší stránce dopracovat k tomu, co je zajímá. Dík za to patří všem, kteří se na dílčích podkladech podíleli, ale zejména našemu webmasterovi Marianu Mikušovi.
V letošním roce vznikla na podporu práce s dětmi a mládeží odborná svazová komise. Nejedná se však o vytvoření nějakého administrativního apa-4-

rátu. Členy komise jsou výhradně jedinci, kteří se již léta dětem a mládeži
věnují. Jde tedy spíše o jakési formální zastřešení jejich činnosti a snahu
jejich aktivity více navzájem provázat a koordinovat.
Nemalé úsilí bylo v uplynulém volebním období věnováno propagaci svazu.
Pokračovala dlouhodobá spolupráce s pelhřimovskou Agenturou Dobrý
den a SČHAK se snaží změnit přístup i k dalším nakladatelstvím a vydavatelstvím s cílem dosáhnout oboustranně přijatelné spolupráce. Předseda
svazu a někteří další členové opakovaně vystupovali v rozhlasových či
televizních pořadech zaměřených na volnočasové aktivity a duševní sporty
a při těchto příležitostech propagovali činnost svazu.
V oblasti základních svazových dokumentů byly aktualizovány Stanovy
svazu, zejména s cílem precizovat práva a povinnosti členů, a byl přijat
Jednací řád SČHAK, který legitimizuje užívání internetové komunikace při
řízení a rozhodování ve svazu. Většina odborných dokumentů byla novelizována; v případě přeborového a kvalifikačního řádu došlo zatím pouze
k aktualizaci, avšak probíhají práce na soutěžních podmínkách jednotlivých
typů soutěží, které budou tvořit přílohu budoucího přeborového řádu,
a některé tyto dílčí dokumenty již byly schváleny.
Úspěšně proběhla prověrka a zdokumentování písemných archiválií svazu
(Vladimír Klos) a pokračují práce na elektronické verzi „Kroniky“ svazu
(Jaroslav Karpíšek).
Zlepšilo se rovněž organizační zajištění přeborů a jejich následné hodnocení; zpestřily se formy řešení hádanek na přeborech zařazených do řešitelské Grand Prix.
Finanční situace svazu se díky úsporám v nákladech na funkcionářský
aparát stabilizovala a vzhledem k tomu, že se následně podařilo zajistit
slušný příliv prostředků od sponzorů, na čemž má velikou zásluhu př.
Grossmann, je svaz z hlediska disponibilních finančních prostředků
v nejlepší kondici za posledních nejméně deset let. O nasměrování těchto
prostředků můžete spolurozhodnout i vy. Výbor i předsednictvo doporučují
investovat prostředky do náborových akcí pro mládež a veřejnost, do pomůcek pro širokou členskou základnu a do obnovení dřívějšího rozsahu
dvoudenních řešitelských přeborů.
Snad jediným negativem uplynulého volebního období (i když zdaleka ne
všichni naši členové to takto vnímají) je rozchod s komunitou sudokářů,
kteří si vytvořili vlastní organizaci. Spolu s nimi odešli ze svazu i reprezentanti v řešení logických úloh, byť někteří z nich zůstávají současně i našimi
členy. SČHAK přenechal nové organizaci zastoupení ČR v mezinárodní
hádankářské federaci (World Puzzle Federation). V roce 2013 se podařilo
zástupcům našeho svazu z odborné komise pro logiku domluvit s novou
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organizací HALAS společné pořádání mistrovství republiky jednotlivců
v řešení logických úloh a v příštím roce se má obdobný scénář zopakovat.
Po stručném zhodnocení celého volebního období přejděme podrobněji
k práci orgánů svazu, kroužků a případně i jednotlivců v období od poslední
valné hromady:
Výbor
V roce 2013 se konaly dvě schůze výboru SČHAK. Na schůzi dne
18. května 2013 v Kolíně projednal výbor zprávu o činnosti předsednictva
od valné hromady v prosinci 2012, zabýval se aktualizací soudobé kroniky,
propagací svazu, možnostmi jeho sponzorování, webovými stránkami,
spoluprací s nakladatelstvími a vydavatelstvími, organizací MČR v řešení
logických úloh v dalších letech, problematikou členské základny a dvoudenních přeborů, otázkou řešení hádanek v hlavní soutěži GP z listu, přílohami k Přeborovému řádu (propozice různých soutěží), internetovými denními soutěžemi na svazovém webu, přípravou Pomůcky pro řešitele a autory pro r. 2014 a nedostatky v zadávání korespondenčních soutěží. Rovněž
vzal na vědomí informaci př. Koudelky o hospodaření WPF a o tom, že na
webu WPF jsou k dispozici soutěžní práce z MS v logice a sudoku, a rozhodl, že svaz požádá o přístupový kód k nim, aby mohly být využity pro
naše členy.
Výbor schválil:
Propozice soutěží GP jako přílohu chystané novely Přeborového řádu
s drobnými změnami,
Propozice MČR družstev v řešení křížovek a hádanek jako přílohu
Přeborového řádu.
Na jednání výboru byl dále projednán program zářijového semináře na
Šancích a byli schváleni autoři na MČR jednotlivců 2013 v řešení křížovek
a hádanek.
Na schůzi dne 7. prosince 2013 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 2013 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2014.
Výbor schválil:
návrhy na udělení nových zlatých, stříbrných a bronzových otazníků
a čestných uznání,
kalendář přeborů pro rok 2014,
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návrh kandidátky nového výboru,
výsledek korespondenčního hlasování o upřesnění pravidel Přeborového řádu,
návrh na nový způsob vyhlašování kvalifikačních tříd,
návrh na zhodnocení volných finančních prostředků,
návrh rozpočtu na r. 2014,
autory křížovek a hádanek pro Mistrovství České republiky kroužků
v roce 2014 a předběžně i pro MČR jednotlivců v roce 2014.
Projednal i předběžné zajištění semináře v roce 2014 a informace o naplňování webových stránek svazu, aktualizaci soudobé kroniky a dalších
svazových záležitostech.
Předsednictvo
Předsednictvo se sešlo na pěti řádných schůzích; z nichž jedna se konala
u příležitosti přeborů v Mariánských Lázních a druhá 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,
Vejchoda, Karpíšek a Mikuš a sponzor pan Král.
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, přípravu Pomůcky pro řešitele a autory na r. 2014, upřesnění
pravidel Přeborového řádu, návrhy příloh tohoto řádu, činnost odborných
orgánů svazu, obsah a naplňování webových stránek, spolupráci
s nakladatelstvími a vydavatelstvími, rozpočet svazu, přípravu kalendáře
přeborů a návrhy na svazová vyznamenání, propagaci a sponzorování
svazu, změny ve vedení HLK, budoucnost Sloupku lehkých hádanek
v souvislosti s úmrtím př. Váchy a změny ve vyhlašování kvalifikačních tříd.
Revizní komise
Komise provedla dne 7. března 2013 dokladovou revizi příjmů a výdajů
svazu za celý rok 2012 a za leden a únor 2013. Při revizi nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Záznam z revize obdrželi všichni členové výboru, ve
Členském zpravodaji bude publikován záznam z revize, která se uskuteční
v prvním čtvrtletí roku 2014 a prověří výsledky hospodaření za celý rok
2013. V průběhu hodnoceného období se vždy nejméně jeden člen revizní
komise zúčastnil zasedání výboru nebo předsednictva.
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Komise pro přebory a činnost kroužků a zpráva o činnosti kroužků
Komise pro přebory a činnost kroužků spolupracovala jako každý rok na
sestavení kalendáře přeborů pro rok 2013, 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, 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 2014, 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:
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 svazové soutěže pro
kroužky. Pro své schůzky využívají prostory případných zřizovatelů nebo
sponzorů, v některých místech se scházejí v oddělených prostorách restaurací. Menší kroužky mívají schůzky 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, Permoníci, Podskaláci, Rychtáři a Staré hnízdo.
Další rovinou činnosti kroužků a jejich členů je pořádání řešitelských přeborů a účast na nich. Zvlášť je potřeba vyzvednout kroužky, které byly pořadateli přeborů zařazených do Grand Prix nebo místních přeborů.
V letošním roce se jedná o kroužky Staré hnízdo, Hanáci, Bečváci, Ježci,
Kabrňáci, Jarabáček, Lázeňáci, Valaši, Třebíčáci, Doubravák, Ostraváci,
Hutníček, Pijaristé, Rychtáři, případně slovenské kroužky, pořádající své
vlastní soutěže. Jak lze vysledovat, jde zejména o větší 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 autorských soutěží na křížovky, hádanky nebo
logické úlohy vypisovaných v časopise Křížovka a hádanka. Ocenění zaslouží také autoři (a konzultanti) prací pro přebory a korespondenční soutěže.
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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 i nadále
kroužkový časopis Bečváček s korespondenční křížovkářskou soutěží.
Lázeňáci uzavřeli již 19. ročník Lázeňských oříšků s pestrou soutěží všehochuti, křížovek i hádanek; od letošního 20. ročníku jsou soutěže zařazeny mezi soutěže, ve kterých lze získat kvalifikační body. I nadále mohou
kroužky využít nabídky ze strany redakce Křížovky a hádanky na prezentaci svých autorských prací a činnosti formou řešitelské dvoustrany
v Křížovce a hádance.
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 pokračovali ve 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 tematikou. Hutníček autorsky zabezpečil
a řídil luštitelskou soutěž pro dětské i dospělé čtenáře obecní knihovny
v Mostech u Jablunkova, s velkým ohlasem v místním tisku. Rychtáři uspořádali letos v listopadu soutěž v luštění křížovek pro veřejnost a Lázeňáci
loni již tradiční vánoční turnaj v sudoku. Z řad Kabrňáků vzešla spousta
kvalitních mladých luštitelů i autorů se širokým záběrem od hádanek a křížovek přes logické úlohy až po sudoku.
Zvláštní pozornost si zaslouží práce př. Zvolánka z Ježků – pořádání, organizace a autorství Czech open Pardubice přesáhlo hranice republiky,
řeší se zde kromě šachů také křížovka a osmisměrka se šachovou tematikou, sudoku a kakuro, při rozhovorech pro rozhlas a tisk je vždy propagován SČHAK. V rámci dalších soutěží probíhá práce s mládeží všech věkových kategorií – vyjmenujme Dětský den, Modrý den, Oregon dětem aneb
Budeme si hrát, týdenní etapová hra Tajemství Krakonošova obrazu, Loučení s prázdninami – náplní všech těchto soutěží jsou křížovky, osmisměrky, doplňovačky, sudoku.
Řada členů kroužků se aktivně zapojuje do práce odborných komisí a dalších orgánů SČHAK, popř. se podílí na porotenské a konzultační činnosti.
Bohužel, ani zde se čas nezastavil, a tak zejména porotenská činnost spočívá zejména na starších členech.
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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 zajišťují vše u sponzorů př. Zvolánek a Jirků, Kabrňáci mají formu občanského sdružení a získávají dotace na činnost od ÚMČ Brno – Královo Pole, Lázeňáci získávají
příspěvky od sponzorů, za zveřejňované křížovky a podle možností
i z fondu kultury města, Ostraváci mají možnost se scházet v Centru volného času v Ostravě – Porubě, Rychtáři se podobně mohou scházet a pořádat soutěže v Multifunkčním centru v Hlinsku; jinak je další činnost většinou
financována z vlastních prostředků.
Komise pro mládež
V oblasti práce s mládeží byla v letošním roce zahájena Luštitelská olympiáda, kterou připravil kroužek Kabrňáci pro žáky 5. a 6. tříd některých brněnských škol. Soutěž je zaměřena především na jazykové, logické
a kombinační úlohy. Luštitelská olympiáda je čtyřkolovou soutěží. První
kolo se luští doma a již proběhlo. Následují dvě živá kola třídní. Na základě
výsledků těchto kol každá třída určí tři nejlepší luštitele, kteří ji budou reprezentovat ve finále. To se uskuteční v roce 2014 v rámci Brněnských
hádankářských slavností. Autorsky soutěž zajišťuje Zdeněk Chromý.
Kabrňáci spolupracovali s kroužkem Lázeňáci, který zajistil testování úloh
s žáky 5. tříd. Tříkolové luštění se v Mariánských Lázních setkalo se zájmem a dobrým ohlasem. Lázeňáci organizují Vánoční sudoku pro žáky
1. a 2. stupně základní školy. Nejlepší z 1. stupně si zkoušejí úkoly i pro
starší, jeden ze starších žáků se zúčastnil i soutěže Sudoku pro příchozí
v rámci Mariánskolázeňských hádankářských slavností. V hodinách dějepisu předkládá Věra Kučavová žákům 8. tříd doplňovačky, roháčky, číselky,
přesmyčky atd. podle knížky Dějepis hravě, jíž je spoluautorkou.
V květnu se konal tradiční a oblíbený Den pardubických dětí. Na této akci si
již po několik let kromě dětských her udrželo své místo také luštění, které
jako vždy autorsky a organizačně zajistil Jiří Zvolánek. Řešila se dětská
osmisměrka a klasické sudoku. V červenci se konal v Pardubicích 24. ročník Mezinárodního festivalu šachu a her, v rámci kterého bylo k luštění
švédské křížovky, osmisměrky, sudoku a kakura rozdáno přes 400 řešitelských archů, zhruba polovina luštitelů byla mládežnického věku.
Během srpna a září připravovali autoři sdružení v našem svazu publikaci
Dětské křížovky a doplňovačky, které vydalo nakladatelství Albatros Media.
V září se v penzionu Šance konalo zasedání Komise pro práci s mládeží.
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Další aktivity při práci s dětmi a mládeží byly zmíněny ve zprávě o činnosti
kroužků.
Odborné komise pro křížovky, hádanky a logiku
Odborná křížovkářská komise se na svém zimním zasedání zabývala
zejména problematikou korespondenčních řešitelských a autorských soutěží, zhodnotila autorskou kvalitu prací v NKM, MLSK, KKS a JLA a upřesnila autorské soutěže a zajištění korespondenčních soutěží v roce 2013.
Zrevidovala a doplnila materiál Prameny v korespondenčních soutěžích
a doporučila vydání křížovkářských pomůcek pro členy SČHAK.
V průběhu roku 2013 vypracovala propozice Grand Prix a Mistrovství ČR
družstev v řešení křížovek jako přílohy budoucího Přeborového řádu. Dále
na webových stránkách významně rozšířila pomůckovou část pro řešitele
i autory křížovek a pokračuje v práci na databázi typů křížovek.
Na semináři v Šancích OKK pokračovala v projednávání popisné části nových křížovkářských směrnic; řešila zde také problém kumulace termínů
některých korespondenčních křížovkářských soutěží a zabývala se některými teoretickými problémy, které bude zřejmě třeba promítnout do připravovaných směrnic.
Odborná hádankářská komise se soustředila na úspěšné organizační zajištění hádankářských částí přeborů a korespondenčních soutěží. Koordinaci
autorských prací pro přebory GP včetně odborného posouzení hádanek
předkládaných k řešení již léta úspěšně zvládá Jaromír Kvíčala; v případě
potřeby pomáhá se zajištěním autorů a konzultací hádanek i pro další přebory, které jsou v gesci jednotlivých pořadatelských kroužků. Obdobnou
činností v zájmu úspěšného průběhu MČRK je již několik let pověřen Drahotín Lančarič.
Koordinaci autorů soutěžních prací, hodnocení řešení a celkovému řízení
korespondenčních soutěží jednotlivců se věnují Petr Šimek (Bystřina),
Bohdan Kousal (Louskárna) a Jindřich Kupka (Překvapka); totéž v případě
kroužkové soutěže MLS zajišťuje ve spolupráci s redakcí KaH Jaroslav
Kula. Ten se spolu s Janem Hoškem a Bohdanem Kousalem stará rovněž
o hladký průběh kroužkové soutěže MAS. Letitými vedoucími a hlavními
organizátory dalších korespondenčních soutěží pak jsou Ladislav Majer
(HLK) a Ivo Husar (ČHL).
Hlavní náplní činnosti Odborné komise pro logické úlohy bylo zajištění těch
částí svazových přeborů, které jsou věnovány řešení logických úloh, a spolupořádání MČRJ v řešení logických úloh s organizací HALAS. Komise
vybírá autory a konzultanty úloh předkládaných k řešení, doporučuje sklad- 11 -

bu a obtížnost úloh; k tomu využila komise svého zasedání v rámci semináře v penzionu Šance.
Ostatní orgány svazu (kvalifikační komise, komise pro zahraniční styky, archiv, kronika, matrika)
Hlavní náplní kvalifikační komise je pokračování ve vedení dlouhodobých
evidencí o kvalifikačních bodech a třídách, které členové svazu získali za
dobu jednotné organizace hádankářů a křížovkářů na našem území, tj. od
1. dubna 1949 do dneška. Milou povinností komise je výdej kvalifikačních
diplomů a odznaků novým nositelům kvalifikačních tříd. V roce 2013 komise vyhlásila 84 nových nositelů kvalifikačních tříd, z toho 10 nových mistrů.
V pořadí třetím nositelem všech šesti mistrovských kvalifikačních tříd se
stal (po Vladimíru Jemelíkovi a Petru Vejchodovi) Petr Haman z kroužku
Pijaristé ze z Plzně.
Komise s potěšením konstatuje, že v posledních letech dosáhla na své
první kvalifikační body celá řada nových členů SČHAK a že se do boje
o kvalifikační body zapojilo i nemalé množství členů, kteří předtím po delší
dobu příliš aktivní nebyli. To je nezpochybnitelným výsledkem změn
v organizaci a náplni některých svazových korespondenčních soutěží.
Do činnosti kvalifikační komise se nově zapojil Daniel Marek z kroužku
Kabrňáci. Připravuje počítačové aplikace, jež v nedaleké budoucnosti
umožní častější a rychlejší zveřejňování nově nabytých kvalifikačních bodů
a tříd.
Komise pro zahraniční styky byla po vystoupení svazu z WPF zrušena, ale
přátelské styky se slovenskými hádankáři a křížovkáři pokračují; činnost na
tomto úseku je zastřešena předsednictvem SČHAK. V roce 2013 se uskutečnilo již páté řešitelské česko-slovenské klání. V něm zvítězilo trio Kovářová, Lančarič a Štefek, takže celkový stav je nyní 4:1 v náš prospěch.
Archivní materiály svazu, nacházející se v sídle redakce KaH, uspořádal
a vyhotovil jejich seznamy Vladimír Klos. Redundantní materiály jsou nabízeny členům svazu k odběru.
Do internetové kroniky svazu, kterou vede Jaroslav Karpíšek, přibyly díky
Vítězslavu Koudelkovi kompletní výsledky Nolčovy křížovkářské maturity
od roku 1955.
Matrikářka svazu evidovala ke dni konání valné hromady 544 platících
členů SČHAK.
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Informace ze soutěží
Do celoroční soutěže Grand Prix bylo v roce 2013 zařazeno 11 přeborů
v řešení křížovek a hádanek (včetně závěrečného mistrovství republiky
jednotlivců) a 8 přeborů v řešení logických úloh. Největší účast na hlavním
přeboru GP v řešení křížovek byla v Pardubicích, v řešení hádanek také
v Pardubicích a v Praze, v řešení logických úloh v Mariánských Lázních.
Dále byly uspořádány 4 oblastní přebory, přičemž největší účast z nich měl
přebor v Hlinsku. Celkem se do pořadatelství řešitelských přeborů zapojilo
14 kroužků, mistrovství republiky jednotlivců v řešení logických úloh se
konalo ve spolupráci s HALAS.
Celkově v roce 2013 na přeborech luštilo křížovky 491 řešitelů, hádanky
522 řešitelů a logické úlohy 171 řešitelů. 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.
Korespondenční soutěže řešitelů probíhají většinou s využitím prostoru
v časopise Křížovka a hádanka; autorsko-řešitelské soutěže se odehrávají
tradičně s využitím klasické, nově též elektronické pošty. Čím dál častější
je využití internetu i při řešitelských soutěžích, převážně se však jedná
o paralelní, někdy ale také podrobnější, informace o soutěži, která je primárně vyhlašována a zveřejňována v KaH.
MLS – mezikroužková luštitelská soutěž (hádankářů) – ročníku 2012 se
zúčastnilo 31 kroužků, vítězní Hanáci a Valaši vyřešili všechny hádanky;
v roce 2013 se zapojilo 32 kroužků, před posledním kolem tvoří čelo dva
kroužky.
MLSK – mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů – ročník 2012 autorsky zajistili Permoníci, všechny úkoly zvládla bezchybně a s největším počtem kladných bodů za dodatečný úkol šestice kroužků z celkových 25;
ročník 2013 ještě nebyl ukončen.
HLK – hádankářská liga kroužků – v ročníku 2012/13 se zúčastnilo jen
5 kroužků, zvítězili Kabrňáci; ročník 2013/14 je v plném proudu.
MAS – mezikroužková autorská soutěž (hádankářů) – nejstarší svazová
soutěž, ročník 2012/13 byl již 60. ročníkem! – ve dvou kategoriích se zúčastnilo 11 kroužků, vítězem I. třídy a celkovým vítězem se stali Podskaláci
a v jednotlivcích Petr Šimek; ročník 2013/14 má za sebou jen první kolo.
ČKL – česká křížovkářská liga – v ročníku 2012/13 soutěžilo 44 účastníků
v šesti skupinách, vítězem skupiny A a celkovým vítězem se stal Vladimír
Jemelík; ročník 2013/14 je teprve v počáteční fázi.
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ČHL – česká hádankářská liga – v ročníku 2012/13 bojovalo ve třech skupinách 24 borců, vítězem skupiny A a celkovým vítězem se stal Jaromír
Kvíčala; ročník 2013/14 v podstatě ještě nezačal.
Bystřina – vytrvalostní hádankářská řešitelská soutěž jednotlivců. Ročník
2012, do něhož zasáhlo 126 řešitelů, vyhrál Jaroslav Kula; stejný počet
řešitelů se shromáždil na startu ročníku 2013, dvě kola před koncem je
v čele trio řešitelů.
NKM – Nolčova křížovkářská maturita. Ročník 2012 této prestižní soutěže
pro jednotlivce autorsky a z hlediska vedení zajišťoval Jiří Sýkora, na startu
soutěže bylo 52 řešitelů, 31 jich vydrželo až do konce a 14 maturovalo se
samými jedničkami (bez ztrátových bodů); ročník 2013 zaštítil Jaromír Drápala, ze 42 borců na startu je jich po 4. kole ještě 12 bezchybných.
LOGIKA v KaH – kombinace vytrvalostní a kvalifikační soutěže jednotlivců
– v roce 2012 do soutěže zasáhlo 63 řešitelů, vítězem se stal Vladimír
Brajko; v roce 2013 je z 56 účastníků před posledním kolem zatím nejlepší
Ivo Husar.
PŘEKVAPKA - soutěž jednotlivců v řešení přesmyček – poté, co je možné
v soutěži získat kvalifikační body, účast výrazně vzrostla; v roce 2012 šest
ze 153 řešitelů vyřešilo všechny přesmyčky; v roce 2013 je zatím 159 řešitelů a bezchybných je ještě celá řada.
Kvalifikační soutěž v řešení křížovek – v roce 2012 zasáhlo do soutěže
123 řešitelů, větší část z nich se zúčastnila v 11 skupinách experimentální
Křížovkářské luštitelské ligy. Pokus to byl zajímavý, ale organizačně velmi
náročný, což musel připustit i jeho iniciátor a hlavní organizátor Zdeněk
Chromý. V roce 2013 zajišťuje soutěž v klasickém provedení Marian Mikuš
a podařilo se mu přilákat k řešení křížovek 137 účastníků.
LOUSKÁRNA - kvalifikační soutěž v řešení hádanek – účast se dlouhodobě drží nad 200 řešiteli; v roce 2012 to bylo 220 řešitelů; v roce 2013 je to
zatím 215 řešitelů, z nichž má plných 190 naději na zisk kvalifikačních bodů.
KŘÍŽOVKÁŘSKÝ DESETIBOJ - soutěž v řešení křížovek určená širokému
spektru řešitelů, od naprostých začátečníků až po relativně ostřílené borce
– tento formát se ukázal jako velmi atraktivní, soutěž se stala nejhojněji
navštívenou ze všech soutěží SČHAK a účastníci si vynucují další pokračování původně „jednorázové“ akce. Zásluhu na tom má především autor
a organizátor soutěže Zdeněk Chromý. V roce 2012 se soutěže zúčastnilo
260 řešitelů, v roce 2013 řeší předkládané křížovky 234 účastníků.
VYTVOŘTE SI SVOU KŘÍŽOVKU - soutěž určená pro autory začátečníky
– rovněž tato původně „jednorázová“ soutěž (Vytvořte si svou první křížov- 14 -

ku) se na přání účastníků opakuje; účastníky jsou zejména řešitelé Křížovkářského desetiboje a je jich každoročně několik desítek.
JLA - Jemelíkova luštitelská akademie - specifická soutěž jednotlivců
umožňující bojovat o kvalifikační body i finanční odměny či čestné tituly,
a to v jednotlivých kategoriích (hádanky, křížovky, logika) nebo též ve dvou
i třech kategoriích najednou. V posledním ukončeném ročníku byla vzácně
vyrovnaná účast ve všech kategoriích - 55, 56 a 56 řešitelů.
LÁZEŇSKÉ OŘÍŠKY - soutěže jednotlivců v řešení křížovek, hádanek
a logických úloh, které se po letech v podobě kroužkové listovky Lázeňáků
poprvé přesunuly do internetové podoby s možností účastníků získat kvalifikační body. Soutěž si evidentně teprve hledá svou ustálenou „klientelu“;
v prvním ročníku se do soutěže zatím zapojilo 45 křížovkářů, 34 hádankářů
a 18 vyznavačů řešení logických úloh.


ZÁZNAM
z valné hromady SČHAK
konané dne 7. prosince 2013 v Praze
1. Zahájení a volba mandátové, návrhové a volební komise
a) valnou hromadu zahájil a řídil předseda svazu Ing. Vladimír Jemelík,
navržený program byl jednomyslně schválen,
b) na návrh výboru byly zvoleny:
mandátová komise: Ing. Kvíčala, Ing. Hlavatý a J. Kupka
návrhová komise: Mgr. Kolín, Ing. Kousal, Ing. Karpíšek
volební komise: Ing. Karkuš, Mgr. Kučavová, Ing. Kula.
2. Informace k volbám členů výboru a revizní komise svazu
Ing. Karkuš podal informaci o volbách, které proběhnou tajným hlasováním; návrh, aby výbor svazu měl 16 členů a volební komise tři členy, byl
jednomyslně schválen.
3. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
Zprávu přednesl Ing. Vokatý.
4. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2013
Zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl předseda svazu.
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5. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2014
Návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu předložil
účastníkům valné hromady předseda svazu.
6. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu
Zprávu přednesl předseda revizní komise Mgr. Kolín, který současně
upozornil, že v souvislosti s novým občanským zákoníkem bude třeba
mj. upravit i ustanovení stanov o nakládání s finančními prostředky svazu.
7. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu
K předloženým zprávám podle bodů 3., 4. a 6. programu a k návrhu
rámcového rozpočtu na rok 2014 nebyla vznesena žádná připomínka;
Ing. Jemelík informoval přítomné o tom, že vzhledem k současnému
dobrému stavu finančních prostředků svazu budou kromě výročních
tisků, vydávaných jednou za dva roky, vydávány v mezidobí další publikace, zejména pomůcky pro autory a řešitele křížovek; v příštím roce
kromě publikace Pomůcky pro autory a řešitele křížovek 2014 obdrží
každý člen i publikaci Dětské křížovky a doplňovačky, vydané nakladatelstvím Albatros Media ve spolupráci se svazem.
8. Zpráva mandátové komise
Předseda mandátové komise informoval přítomné, že valná hromada je
usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční listině zapsáno
63 členů svazu zastupujících 24 kroužky.
9. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu
Zprávy podle bodů 3., 4. a 6. programu byly schváleny 62 hlasy, jeden
účastník valné hromady se zdržel hlasování;
návrh rámcového rozpočtu na rok 2014 byl schválen rovněž 62 hlasy,
přičemž jeden účastník se hlasování zdržel.
10. Volby členů výboru a revizní komise svazu
Předseda svazu poděkoval za práci dosavadním členů obou orgánů
svazu;
členové volební komise rozdali přítomným kandidátky výboru a revizní
komise, účastníci valné hromady je po prostudování a případné úpravě vhodili do připravené urny; poté volební komise zahájila sčítání hlasů.
11. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání
Nové nositele svazových ocenění vyhlásil Ing. Vokatý a oceněným je
předal předseda svazu Ing. Jemelík:
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zlaté otazníky za dlouholetou aktivní činnost ve prospěch svazu obdrželi Ing. Stanislav Bulín (Kabrňáci), Miroslava Marková (Staré hnízdo),
Miroslav Radouš (Doubravák), Ing. Petr Šimek (Podskaláci) a Ing. Miroslav Turek (Hanáci);
stříbrné otazníky za dlouholetou činnost pro svaz a autorskou a propagační činnost ve prospěch kroužků získali Vladislav Charouz (Pijaristé), Ing. Jaroslav Karpíšek (Hr. Votroci), František Konečný (Přemyslovci), Milan Kožušník (Ostraváci), Ladislav Kvěch (Příbramáci),
JUDr. Pavel Průša (Doubravák), Rudolf Widla (Ostraváci) a Karel
Wiedermann (Ječmínek);
bronzové otazníky za aktivní činnost autorskou a řešitelskou a za práci
pro kroužek obdrželi Ing. Břetislav Basta (Ostraváci), Pavel Bobek
(Třebíčáci), Milan Tomsa (Hutníček) a Josef Zeyval (Příbramáci);
čestné uznání bylo uděleno Ing. Ladislavu Majerovi za dlouholeté vedení HLK a práce na křížovkářských databázích;
plaketu obdržel Ing. Zbyněk Grossmann za přínos v oblasti financování SČHAK.
8. Různé
Předseda svazu informoval přítomné členy svazu o denních soutěžích
na svazových webových stránkách a vyzval je k účasti v nich;
v současné době jsou to soutěže v řešení českých křížovek, slovenských hádanek a sudoku, od 1. ledna 2014 přibude i soutěž v řešení
českých slovních hádanek.
9. Výsledky voleb
Informaci o průběhu a výsledcích voleb přednesl předseda volební
komise Ing. Karkuš, voleb se zúčastnilo celkem 61 voličů, všichni navržení kandidáti do výboru i revizní komise svazu byli zvoleni naprostou většinou;
předseda svazu popřál nově zvoleným funkcionářům mnoho zdaru
v jejich práci a vyzval je, aby se bezprostředně po skončení valné
hromady dostavili na ustavující schůze výboru a revizní komise.
10. Návrh usnesení valné hromady
přednesl za návrhovou komisi Mgr. Kolín – návrh byl jednomyslně
schválen.
11. Závěr
Valnou hromadu ukončil dosavadní předseda svazu. Poděkoval přítomným za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců
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v řešení křížovek a hádanek, které bude následovat po skončení valné
hromady.
Zapsala: Alena Kolínová

USNESENÍ
valné hromady SČHAK, konané dne 7. prosince 2013
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 2013,
- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu.
II. Schválila rámcový rozpočet na rok 2014.
III. Vzala na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu, a to:
zlatý otazník: Ing. Stanislav Bulín, Miroslava Marková, Miroslav
Radouš, Ing. Petr Šimek, Ing. Miroslav Turek;
stříbrný otazník: Vladislav Charouz, Ing. Jaroslav Karpíšek, František Konečný, Milan Kožušník, Ladislav Kvěch, JUDr. Pavel Průša, Rudolf Widla, Karel Wiedermann;
bronzový otazník: Ing. Břetislav Basta, Pavel Bobek, Milan Tomsa, Josef Zeyval;
čestná uznání pro jednotlivce: Ing. Ladislav Majer za dlouholeté
vedení HLK a práce na křížovkářských databázích;
plaketa: Ing. Zbyněk Grossmann za přínos v oblasti financování
SČHAK.
IV. Vyslovuje poděkování odstupujícímu výboru SČHAK.
V. Ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků
o projednaných záležitostech.
VI. Volí:
výbor SČHAK ve složení Ing. Zbyněk Grossmann, MUDr. Petr Haman, Ing. Ivo Husar, RNDr. Zdeněk Chromý, Ing. Vladimír Jemelík,
CSc., Ing. Dušan Karkuš, Ing. Jaroslav Karpíšek, Mgr. Alena Kolínová,
Ing. Bohdan Kousal, Mgr. Věra Kučavová, Ing. Jaroslav Kula, Drahotín
Lančarič, Mgr. Marian Mikuš, Ing. Stanislava Teichmanová, Mgr. Petr
Vejchoda, Ing. František Vokatý;
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revizní komisi SČHAK ve složení Mgr. Jaroslav Kolín, JUDr. Přemysl Kubíček, Ing. Jaromír Kvíčala.
Za správnost: Mgr. Alena Kolínová


ZÁZNAM
o revizi hospodaření SČHAK,
provedené dne 3. března 2014
Revizní komise: Jaroslav Kolín, Jaromír Kvíčala; Přemysl Kubíček nepřítomen ze zdravotních důvodů.
Hospodářka SČHAK: Stanislava Teichmanová
Kontrolované období: Pokladna: 8. března 2013 - 3. března 2014
Bankovní účty: 1. března 2013 - 28. února 2014
Program revize:
1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti
2. Kontrola pokladních dokladů
3. Kontrola operací s běžnými účty a s majetkovým a vkladovým účtem.
Výsledek revize:
ad 1.
Zjištěný stav pokladní hotovosti k 3. 3. 2014 ve výši 11 787,- Kč souhlasí
se zůstatkem vykázaným v pokladní knize.
ad 2.
Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2013 od č. P4 do č. P16 a za
rok 2014 od č. P1 do č. P3. Byly kontrolovány výdajové doklady za rok
2013 od č. V2 do č. V30 a za rok 2014 č. V1 - V5.
Křížovou kontrolou byla ověřena správnost zaúčtování průběžných položek (převody mezi účty u bank).
Revizí nebyly zjištěny závady.
ad 3.
Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 1922875369/0800, vedeného
u České spořitelny, a to za březen - srpen 2013. Nebyly zjištěny závady.
Účet byl k 20. srpnu 2013 zrušen.
Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 2500341054/2010, vedeného
u Fio banky za období od 1. března 2013 do 28. února 2014. Nebyly zjištěny závady. Zůstatek účtu k 28. únoru 2014 činil 9 956,26 Kč.
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Byly kontrolovány výpisy z vkladového účtu č. 2300342861/2010 vedeného u Fio banky, zůstatek k 31. prosinci 2013 činil 170 200,- Kč.
Majetkový účet u České spořitelny č. 1018280417/0800 byl k 25. červenci
2013 zrušen a prostředky byly převedeny do Fio banky.
Běžný účet č. 1014254698/6100, vedený u Equa Bank, byl založen
9. prosince 2013 a jeho zůstatek k 3. březnu 2014 činí 1000,- Kč. Na účtu
nebyly v kontrolovaném období žádné pohyby.
Spořicí účet č. 1014254727/6100, vedený u Equa Bank, byl založen
9. prosince 2013 a jeho zůstatek k 31. prosinci 2013 činí 600 240,31 Kč.
Revizí nebyly zjištěny závady.
Jaroslav Kolín, předseda revizní komise

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ SČHAK
za rok 2013 (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
89 700

Skutečnost
239 009

%
266,4

13 700
65 000
11 000
89 700

145 500
85 607
7 902
78 455

1062,0
131,7
71,8
87,5

43 700

36 172

82,8

7 000
10 000
14 000
15 000

3 330
0
11 821
27 132

47,6
0
84,4
180,9

REKAPITULACE (v Kč)
Položka
Zůstatek k 1. 1. 2013
+ příjmy
- výdaje
Zůstatek k 31. 12. 2013

Rozpočet
622 162
89 700
89 700
622 162
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Skutečnost
622 162
239 009
78 455
782 716

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (v Kč)
PŘÍJMY celkem
v tom

101 000

sponzoři

16 000

příspěvky
úroky

75 000
10 000

REKAPITULACE:
Zůstatek k 1. 1. 2014
+ příjmy
- výdaje

800 000
101 000
101 000

Zůstatek k 31. 12.
2014

800 000

VÝDAJE celkem
101 000
v tom
činnost kroužků +
44 000
přebory
soutěže
7 000
výroční tisk
25 000
svazové orgány
16 000
hospodářsko9 000
správní
Poznámka: Rámcový rozpočet byl zpracován a schválen
7. prosince 2013, takže zůstatek k 1. lednu 2014 je odhad
z té doby. Samotný rozpočet
příjmů a výdajů je vyrovnaný.
Ing. Stanislava Teichmanová


Obrázky z valné hromady a MČRJ 2013

František čte zprávu o činnosti
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První schůze nového výboru

Co sis vymyslel, to si oprav!

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:
Štěpán Bonaventura (15663) 3, Václav Čech (158) M, Josef Jirků
(12496) 3, Radovan Juráň (16915) 3, Jaroslav Kodym (11385) M, Magdalena Motyčková (14829) 3, Milan Práger (15456) 1.
Autoři hádanek:
Jan Hes (16805) 1, Ivo Husar (14908) 2, František Konečný (8264) M,
Ivona Kovářová (15653) 3, Milena Matesová (14814) 3, Ivan Rias (7478)
M, Gertruda Samuelová (12582) 3, Mirko Skácel (16731) 3, Petr Žebrok
(16918) 3.
Autoři logických úloh:
Zbyněk Grossmann (15088) 1, Jiří Hrdina (16723) 2,1, Jaroslav Kodym
(11385) 1.
Řešitelé křížovek:
Jiří Autrata (6058) 2, Drahomíra Brychtová (15660) 3, Pavol Gašparín
(14711) M, Lucián Gonda (16802) 2, Alois Heikenwälder (15619) 2, Jan
Hes (16805) 1, Stanislav Hrdlička (8084) 2, Miroslav Hroz (14444) 2,
Rostislav Janošík (16907) 2, Jan Juřík (12166) 3, Zdenka Kadlecová
(16929) 3, Martin Kokeš (15471) 1, Jana Kuklová (16780) 3, Irena Marsová (1682) 2, Miroslav Michal (3546) 2, Anna Morawková (14109) 2,
Magdalena Motyčková (14829) 2, Zdeněk Müller (14116) 3, Jaroslav
Prošek (16938) 3, Pavel Rybář (7255) 2, Břetislav Sebera (596) M, Mirko Skácel (16731) 3, Vlastimil Skoupý (15590) 3, Antonín Svoboda
(14118) 3, Jaromír Svoboda (16920) 3, Stanislav Šebesta (8050) 2,
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Jarmila Šípková (14672) 3, Jan Štohanzl (936) 3, Jan Trnečka (16721)
3, Karel Tydlačka (16904) 1, Jitka Václavová (16917) 3, Jan Vašinka
(15137) 2, Milan Wasserburger (15678) 1, Rudolf Widla (163) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Jan Havel, Helena
Kolářová, Soňa Konečná, Stanislav Kurpaš, David Potyš, Marián Sklenka,
Roman Werner a Jaroslava Zimmermannová, kteří nejsou členy SČHAK.
Řešitelé hádanek:
Eva Boháčová (14229) 3, Drahomíra Brychtová (15660) 3, Marie Crhánová (15247) 3, Jiří Čenovský (10499) 2, Ján Čižmár (12482) 3, Vítězslav Čmelík (3452) 3, František Dedera (6357) 2, Lucián Gonda (16802)
2, Miroslav Hájiček (12556) 1, Josef Horák (4435) 1, Jitka Hošková
(16932) 3, Miroslav Janků (12467) 1, Jan Juřík (12166) 3, Oldřich Kmoščák (12175) 2, František Křivánek (5185) 3, Drahomír Lacko (7575) 1,
Tomáš Mareš (1824) 3, Vladimír Nesnídal (16937) 3, Peter Paďour
(16701) 1, Jiří Pešta (2323) 3, Milan Petras (7180) 2, Ivan Rias (7478) 2,
Ivan Roemer (14845) 1, Ondřej Strejček (15487) M, Lenka Svobodová
(15301) 1, Stanislav Šebesta (8050) 3, Emilie Šotolová (15075) 1, Marie
Švarcová (5236) M, Pavol Tibenský (14509) 2, Vladimír Veyr (12191) 1,
Jana Vinklátová (15524) 3, Jana Vodičková (15503) M, Jan Zíka (9341)
3, František Zügler (16729) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli i Petr Ambrož, Zdena
Brücknerová, Vl. Engliš, Jozef Pavlík, David Potyš, Lenka Stejskalová a
Helena Tenglerová; počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhl také
Vladimír Pick; žádná z těchto osob není členem SČHAK.
Řešitelé logických úloh:
Karel Buchta (16930) 2, Iveta Dedková (16833) 2, Jan Hes (16805) 2,
Vladislav Charouz (15449) 1, Jana Járová (15611) 1, Jiří Konečný
(16725) 2, Jaromír Kvíčala (8244) 2, Ivan Roemer (14845) 3, Pavel Rybář (7255) 3, Antonín Říha (2162) 3, Stanislav Šebesta (8050) 2, František Vokatý (3149) M.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Radka Hoffmanová, Petr Krákora, Monika Široká a Zuzana Tomková; počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhla též Zuzana Procházková; žádný z nich není
členem SČHAK.
Noví nositelé kvalifikačních tříd, pokud jsou členy SČHAK a mají zaplacené
příspěvky za rok 2014 (nebo alespoň za rok 2013), mají právo na vydání
kvalifikačního diplomu a odznaku odpovídajícího příslušné kvalifikační třídě.
František Vokatý, předseda kvalifikační komise
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ODEŠEL OTMAR
Rok 2013 zaznamenal jednu z velkých ztrát
české hádankářské tradice. Ve věku 88 let odešel nezapomenutelný Kabrňák Otmar Vácha.
Byl významným a respektovaným autorem
i řešitelem hádanek, držitelem mistrovských tříd
v obou kategoriích. Vytvořil a v HaK (KaH) uveřejnil desítky sloupků lehkých hádanek. Od roku
1953 byl členem a od roku 1956 členem výboru
Redakčního sboru HaK, který řídil hádankáře
a křížovkáře před vznikem SČHAK. V letech
1958-1960 byl Otmar Vácha předsedou kroužku
Kabrňáci. Svými autorskými a řešitelskými
schopnostmi pomohl Kabrňákům k mnoha významným úspěchům a svému mateřskému
kroužku pomáhal jako autor hádanek do posledních chvil. Zalíbení našel
i ve sportu (volejbal, stolní tenis, rekreační cyklistika, kuželky aj.), který
pěstoval s obdivuhodnou vitalitou. Kdo Otmara znal, musel ocenit jeho
kamarádskou a společenskou povahu i jeho nevyčerpatelný smysl pro humor. S Otmarem odešla jedna z legend hádankářského hnutí.
Otmare, děkujeme!
Kabrňáci a SČHAK

Půltucet lehkých hádanek Otmara Váchy
VĚNOVÁNKA
Vozík lejster zle se tlačí,
úředník má šance malé,
údaje však sbírat stačí.
Trápení on skrývá dále.

ČASOVAČKA
Chováte se jako vlk a
naříkáte každou chvíli.
Ať si kdo chce co chce říká,
patříte k nám, pane milý.

SOUZVUČKA
Mnoho cifer bez desetin
obsahuje deník tetin.
Dost má žena alkoholu,
spotřeba jde na vsi dolů.

POSUNKA
Potomků pár učence má
z otce radost, není malá.
Jeho básní úroda je
vskutku víc než nebývalá.

VÝLUČKA
Vlastní sukno matka ženy,
místnůstka má bílé stěny.

CITOSLOVKA
Další skladba zazní, Ádo.
Město na vás čeká rádo.
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