
 

 

 

Vážení přátelé, 

i letos naleznete ve zpravodaji obvyklé základní svazové informace, jako je zpráva 
výboru a předsednictva pro valnou hromadu, zápis a usnesení této valné hromady, 
oznámení o vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd, rámcový návrh rozpočtu 
svazu na rok 2020 a přehled hospodaření za celý rok 2019, který bude schvalován 
na nejbližší valné hromadě svazu. 

Vzhledem k současné pandemii bylo nutno odložit květnové MČR kroužků a druž-
stev v Kolíně, na němž měl být letošní zpravodaj distribuován. Již teď je však ke 
stažení na webových stránkách svazu www.cshak.cz, a pokud to situace dovolí, 
dostanete jej v tištěné verzi spolu s dalšími svazovými materiály koncem letošního 
a začátkem příštího roku. 

Funkci matrikářky svazu vykonává hospodářka svazu Ing. Stanislava Teichmano-
vá, 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 Va-
šátkova 12/1014, 196 00 Praha 9, telefonicky pak na číslo 602 373 626, elektronic-
kou poštou na e-mail steichmanova@seznam.cz.  

Připomínáme, že již počínaje rokem 2010 byla upravena roční výše členských pří-
spěvků na 200 Kč. Pokud můžete, zaplaťte je Ing. Teichmanové nebo jí pověřené-
mu členovi na některém přeboru. Peníze je možno zaslat též na bankovní účet 
svazu č. 2500341054/2010 vedený u Fio banky. Jako variabilní symbol uveďte 
své členské číslo a do zprávy pro příjemce své příjmení, jméno a účel platby, 

abychom vás jako plátce mohli správně identifikovat. 

Předsednictvo ČSHAK 

www.cshak.cz 
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pro členy Českého svazu hádankářů a křížovkářů. E-mail novum-kah@volny.cz, telefon 
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ZPRÁVA VÝBORU A PŘEDSEDNICTVA 

pro valnou hromadu 

Českého svazu hádankářů a křížovkářů 

konanou dne 23. listopadu 2019 

Vážení a milí přátelé, příznivci hádanek, křížovek a logických úloh! 

Sešli jsme se opět po roce, a ač není letošní valná hromada (či správněji 
členská schůze) shromážděním volebním, dovolte, abych stručně zhodnotil 
nejen výsledky dosažené v uplynulém roce, ale také celkově posoudil pl-
nění hlavních, dlouhodobých předsevzetí a záměrů současných volených 
orgánů. Konečně, proč se o výsledky nepodělit, když sdílená radost je o to 
větší… 

Hlavní cíle svazu, přijaté před několika lety, lze shrnout do těchto tezí: 

Stabilizovat a zaktivizovat členskou základnu; rozšířením propagace svazu 
a zatraktivněním jeho činnosti oslovit i příznivce našeho koníčka stojící 
zatím mimo svaz, zejména mladou generaci. Pokračovat v ozdravném 
procesu, pokud jde o financování činnosti svazu. Aktualizovat základní 
i odborné dokumenty svazu. Využívat v činnosti svazu vedle papírových 
médií i moderní komunikační prostředky, především vlastní webovou strán-
ku.  

Dá se konstatovat, že ve všech zmíněných oblastech činnosti svazu došlo 
k pozitivním změnám. Již několik let je svaz ve velmi dobré finanční kondi-
ci. Svaz dlouhodobě spolupracuje nejen s vydavatelstvím Novum, ale 
i s dalšími agenturami, nakladatelstvími a vydavatelstvími. To umožňuje 
svazu lépe podpořit pořádané přebory a korespondenční soutěže a každo-
ročně připravovat členům zajímavé publikace s pomůckami pro křížovkáře 
nebo s množstvím rozmanitých úloh k řešení pro všechny věkové katego-
rie. 

Podařilo se zaktualizovat většinu svazových dokumentů a dát do pořádku 
matriku svazu a „knihovnu“ vlastních písemností a publikací. Dlouhodobě 
se daří postupně doplňovat kroniku svazu a pokračují práce na aktualizaci 
zbylých svazových dokumentů. Webová stránka svazu už pokrývá veškeré 
aktivity svazu; stala se zdrojem aktualit i odpovědí na nejrůznější otázky 
pro všechny členy svazu. Je zde možné nalézt i aktuální verze všech sva-
zových dokumentů. Díky webové stránce se daří vhodně rozložit kore-
spondenční soutěže do písemné a internetové podoby (soutěže s masovou 
účastí v časopise Křížovka a hádanka, ostatní soutěže na internetu, kde 
jsou i soutěže na „denní“ bázi). 
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Jediné, co ani společné úsilí volených orgánů svazu a řady aktivních 
a obětavých členů nedokáže, je zastavit čas. Všem nám přibývají léta 
a každoročně nás několik členů navždy opouští. Podařilo se však zaktivi-
zovat členskou základnu a zaujmout i příznivce křížovek, hádanek, logic-
kých a dalších úloh, kteří stojí, doufejme, že zatím, mimo ČSHAK. Je to 
zřejmé ze setrvalého množství účastníků našich soutěží, kterých je každo-
ročně přes 500 (z toho zhruba 470 s většími či menšími úspěchy v podobě 
zisku kvalifikačních bodů); přitom počet platících členů svazu je již několik 
let kolem 400 – k dnešnímu dni je jich 414. 

Tolik v krátkosti ke stavu ČSHAK z určitého globálního pohledu. Přehled 
činnosti v uplynulých dvanácti měsících začneme informacemi z řídících 
orgánů svazu. 

Výbor 

V roce 2019 se konaly dvě řádné schůze výboru ČSHAK. Na obou 
schůzích byla projednána zpráva předsednictva o jeho činnosti mezi zase-
dáními výboru a běžné úkoly svazu, jako je propagace, aktualizace a rozši-
řování webových stránek, spolupráce s partnery, tj. vydavatelstvími a na-
kladatelstvími, Slovenským svazem hádankářů a křížovkářů a HALASem, 
problematika členské základny a činnost jednotlivých orgánů svazu.  

Na schůzi dne 25. května 2019 v Kolíně se výbor mj. zabýval přípravou 
Galerie ČSHAK a přehledu zaniklých kroužků. Př. Adamčík předložil výboru 
velmi dobře zpracovanou průběžnou verzi publikace, kterou je však třeba 
ještě v mnohém doplnit či aktualizovat, což si vyžádá aktivní spolupráci 
jednotlivých kroužků i členů svazu. V této souvislosti výbor projednal 
i stránku Naše osobnosti na svazovém webu, kterou se stále nedaří napl-
ňovat – kromě dvou vzorových medailonků na ní zatím nic není. I tady je 
třeba aktivní spolupráce kroužků, aby připravily medailonky svých zemře-
lých členů svazu, v první etapě těch, kteří byli členy výboru nebo jiných 
svazových orgánů. 

Projednávala se zde i příprava Mistrovství České republiky kroužků a druž-
stev, které bezprostředně navazovalo na schůzi. Výbor také schválil autory 
pro dnešní Mistrovství České republiky jednotlivců v řešení hádanek a kří-
žovek.  

Na schůzi dne 23. listopadu 2019 v Praze výbor projednal a schválil návrh 
zprávy předsednictva pro valnou hromadu o činnosti svazu a jeho orgánů, 
prověřil přípravu valné hromady a organizační zajištění dnešního Mistrov-
ství republiky jednotlivců v řešení křížovek a hádanek a také zajištění MČR 
v řešení logických úloh. Dále projednal plnění rozpočtu za období leden až 
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září 2019 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2020. Rovněž se zabýval 
přípravou Pomůcky pro členy svazu a Členského zpravodaje 2020. 

Výbor dále schválil: 

- návrhy na udělení nových zlatých, stříbrných a bronzových otazníků, 
čestných uznání a dalších ocenění,  

- kalendář přeborů pro rok 2020,  

- návrh rámcového rozpočtu na r. 2020, 

- autory křížovek a hádanek pro Mistrovství republiky kroužků a družstev 
v řešení hádanek a křížovek v roce 2020. 

Předsednictvo 

Předsednictvo se sešlo na pěti řádných schůzích; z čehož jedna se konala 
u příležitosti přeborů v Mariánských Lázních a jedna v rámci semináře na 
Šancích. Jednání se jako hosté zúčastňovali předseda revizní komise Ja-
roslav Kolín a šéfredaktor časopisu Křížovka a hádanka Jaromír Kvíčala. 
Na Šancích se jednání zúčastnila řada hostí z řad přítomných členů svazu. 

Předsednictvo se na svých schůzích zabývalo vyřizováním běžné svazové 
agendy, jako je příprava a hodnocení přeborů, soutěží a semináře, činnost 
odborných orgánů svazu, obsah a naplňování webových stránek, propaga-
ce svazu, spolupráce s partnery, problematika členské základny. Projedná-
valo zajišťování úkolů vyplývajících z valné hromady a ze schůzí výboru, 
přípravu materiálů pro jeho schůze i přípravu materiálů pro valnou hroma-
du, rozpočet svazu, přípravu kalendáře přeborů a návrhy na svazová vy-
znamenání. 

Zvláštní pozornost byla věnována připravované Galerii ČSHAK včetně 
archivu již zaniklých kroužků. Kromě toho předsednictvo připravilo zásady 
používání svazového znaku na propagačních předmětech, zabývalo se 
otázkou možnosti připravit Zásady pro hodnocení správnosti řešení logic-
kých úloh a Směrnice pro tvorbu a řešení logických úloh. 

Předsednictvo projednalo i otázku novelizace dokumentů svazu, ve kterých 
je uveden starý název. Po prověření všech těchto dokumentů dospělo 
k názoru, že není třeba dokumenty novelizovat jen pro tuto formální úpra-
vu, ale změnu názvu provést až při přípravě novelizace dokumentů po věc-
né stránce. Pro přechodnou dobu pak na svazovém webu zveřejnilo infor-
maci, že dokumenty vydané před změnou názvu svazu se považují za do-
kumenty vydané Českým svazem hádankářů a křížovkářů. 
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Komise pro práci s mládeží  

Podařilo se uspořádat další ročník Luštitelské olympiády mladých (LOM). 
Do soutěže se zapojilo ve dvou věkových kategoriích celkem více než 120 
účastníků; téměř polovina z nich absolvovala všech šest kol. Vzhledem 
k příznivému ohlasu a dostatku soutěžních úloh bude od ledna tato kore-
spondenční soutěž pokračovat novým ročníkem. 

Předsedkyni komise Věře Kučavové se daří využívat zájmu školou povin-
ných dětí o řešení sudoku. Spolu s dalšími vyučujícími na školách v Mari-
ánských Lázních zorganizovala několikakolovou soutěž mezi školami, která 
navázala na soutěže v rámci jednotlivých škol. Soutěže se zúčastnilo něko-
lik desítek žáků základních škol a do městského finále se zapojili i studenti 
z místního gymnázia a hotelové školy. 

Úlohy zveřejněné v rámci LOM mají nepochybně širší dopad, než napovídá 
počet účastníků. Například členové kroužku Šíravan hodlají vybrat úlohy 
vhodné pro nejmladší kategorii a předložit je k řešení žáčkům prvních až 
třetích tříd místní ZŠ. 

Komise pro činnost kroužků 

Komise je dlouhodobým prostředníkem či mezičlánkem mezi volenými 
orgány a těmi členy svazu, kteří mají možnost a chtějí se spolupodílet na 
činnosti několika desítek kroužků v České republice i na Slovensku. Komi-
se spolupracuje na přípravě, organizaci i vyhodnocení přeborů, včetně 
vedení evidencí o průběhu a závěru každoročních soutěží Grand Prix.  

Komise komunikuje s kroužky a zajišťuje jejich nezbytnou součinnost při 
řešení různých úkolů. V rámci přípravy na valnou hromadu komise zpraco-
vává a sumarizuje dílčí zprávy o činnosti a podílí se na výběru jednotlivců 
i kroužků, kteří jsou následně odměněni některým ze svazových ocenění. 

Za uplynulé období komise mimo jiné zpracovala tuto zprávu: 

Zpráva o činnosti kroužků 

Činnost jednotlivých kroužků se velmi liší; hodně záleží na velikosti kroužků 
(počtu členů) a na zázemí, které se podařilo během let v dané lokalitě vy-
tvořit. Ale jak to tak bývá, nic není zadarmo. Stejně jako musí spolupráci 
s partnery a propagaci svazu na vrcholové úrovni odpracovat volení funkci-
onáři svazu, tak i na úrovni kroužků jsou podmínky pro činnost do značné 
míry závislé na aktivitě a šikovnosti členů kroužků a na jejich ochotě udělat 
něco pro obecní či městské zastupitelstvo, sponzora, donátora či mecená-
še. Často stačí publikovat v místním tisku nějaké křížovky nebo jiné řešitel-
ské úlohy, pomoct při akcích pro mládež nebo jiných společenských aktivi-
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tách. Občas pomohou při dělení místního rozpočtového koláče i dobré 
vztahy s místním zastupitelstvem či „drzé čelo“.  

A tak se některé kroužky scházejí v kulturních domech, knihovnách nebo 
restauracích, zatímco jiné musí vzít zavděk posezením doma u některého 
z členů. Některé kroužky mají peníze nejen na nákup odborné literatury 
a na schůzovní činnost, ale i pro výjezdy na přebory, jiné kroužky finančně 
živoří… Nejsmutnější je, když kroužku odejde na věčnost některý (nebo 
dokonce jediný) z tahounů kroužkových aktivit, nebo když kroužek „vymře 
po meči i po přeslici“ jako v posledních letech kroužek Argentum. Naštěstí 
je stále dost aktivních kroužků, které se mohou pochlubit například pořádá-
ním vnitrokroužkových soutěží nebo zorganizováním přeborů, popřípadě 
ještě něčím dalším. 

Vlastní vnitřní dlouhodobou soutěž vykazují kroužky Hanáci, Hutníček, 
Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci, Pašáci, Permoníci, Podskaláci a Staré 
hnízdo. Na pořádání přeborů se v hodnoceném období podílely kroužky 
Staré hnízdo, Hanáci, Ječmínek, Doubravák, Kabrňáci, Jarabáček, Láze-
ňáci, Ostraváci, Hutníček, Pijaristé, Rychtáři, případně slovenské kroužky, 
pořádající své vlastní soutěže. Do korespondenčních kroužkových soutěží 
a do mistrovství republiky kroužků se zapojila celá řada kroužků: MLS 25, 
MLSK 20, MČRK 18, MAS 9, HLK 6. 

Několik desítek členů svazu (nikoli výhradně jen členů kroužků) se zúčast-
nilo vypsaných autorských soutěží jednotlivců. Tradičně je každoročně 
vypsáno osm až deset soutěží na tvorbu hádanek, pět až sedm soutěží na 
tvorbu křížovek a čas od času (i v roce 2019) je vypsána soutěž na tvorbu 
logických úloh. 

Zajištění všech výše uvedených soutěží, ať už se jedná o přebory či kore-
spondenční soutěže, by nebylo možné bez autorů, konzultantů, porotců 
nebo organizátorů. Drtivá většina těchto osob je členy některého z kroužků 
(dokonce jsou někteří jedinci kroužkem pro danou činnost delegováni), 
takže i tyto aktivity lze zahrnout do výčtu kroužkové činnosti. 

Dlouhodobě zde vykazujeme ale i činnosti, které opravdu jsou dílem spíš 
jednotlivců než kroužků; příkladem je nejen každoroční řešení křížovek 
a celé řady dalších, většinou logických úloh na festivalu šachu, deskových 
a stolních her Czech Open Pardubice pod patronací Jiřího Zvolánka, ale 
také internetové soutěže Lázeňské oříšky vedené Věrou Kučavovou (které 
byly původně součástí listovky vydávané kroužkem Lázeňáci). 
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Odborná křížovkářská komise (OKK) 

V roce 2019 komise promítla výsledky své několikaleté práce do vydání 
nových Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek a devíti Příloh k těmto Směr-
nicím. Směrnice se sedmi z těchto Příloh byly obsahem Výročního tisku, 
který ČSHAK vydal v letošním roce. Dále OKK vypracovala novou strategii 
v oblasti tzv. opsaných chyb a spolu s aktualizovaným seznamem ji zveřej-
nila na webových stránkách svazu. 

Odborná hádankářská komise (OHK) 

Komise zahájila práce na nových směrnicích pro tvorbu, hodnocení a řeše-
ní hádanek. Snahou komise je zapojit do odborné diskuse co největší ok-
ruh hádankářských teoretiků, autorů, konzultantů, poradců a řešitelů, aby 
výsledné směrnice pokud možno co nejlépe vyhovovaly hádankářské praxi. 

Odborná komise pro logické úlohy (OKL) 

Hlavní náplní komise bylo zajištění přeborů v řešení logických úloh v rámci 
svazových přeborů a spolupořádání Mistrovství ČR jednotlivců v řešení 
logických úloh s HALASem. Komise vybírá autory a konzultanty úloh před-
kládaných k řešení, doporučuje jejich skladbu a obtížnost. Komise zaseda-
la v září v penzionu Šance. 

Kvalifikační komise  

Komise dvakrát do roka aktualizuje historické tabulky se stavy kvalifikace 
ve všech šesti vyhodnocovaných kategoriích i souhrny za více kategorií, 
vyhlašuje nositele nových kvalifikačních tříd a zajišťuje vytištění diplomů 
pro tyto jedince. Ve spolupráci s komisí pro činnost kroužků aktualizuje ad 
hoc seznamy osob s omezeným přístupem do vedlejších přeborů. Vyhod-
nocuje stavy kvalifikace a navrhuje při splnění daných podmínek přijetí 
nových členů Klubu všestranných.  

Statistiky řešitelských soutěží  

Přebory 

V roce 2019 se uskutečnilo nebo ještě proběhne 14 přeborů; z toho čtyři 
dvoudenní a deset jednodenních. Uvedené přebory představují celkem 74 
dílčích soutěží: šest mělo či má charakter mistrovství republiky, 24 dalších 
soutěží bylo zařazeno do řešitelské Grand Prix, 14 dalších soutěží bylo 
hlavním přeborem či soutěží a 30 soutěží bylo vyhlášeno jako vedlejší sou-
těže. Celková účast na přeborech se přiblížila hranici 800 příznivců křížo-
vek, hádanek a logických úloh; samozřejmě, že někteří jedinci se zúčastnili 
více než jedné soutěže. MČRK v řešení křížovek a hádanek se zúčastnilo 
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120 osob, loňského MČRJ v řešení křížovek a hádanek 70 a letošního 
MČRJ a MČRD v řešení logických úloh 34 účastníků. 

Korespondenční soutěže 

Nejoblíbenější soutěží, nebo spíš soutěží s největší účastí je dlouhodobě 
Křížovkářský desetiboj (vedoucí a současně autor křížovek Zdeněk Chro-
mý). V roce 2019 počet účastníků přesáhl 300 (305). Na druhém místě 
pomyslného žebříčku je kvalifikační soutěž v řešení hádanek Louskárna 
(vedoucí Bohdan Kousal) s účastí téměř 200 řešitelů (2019 - 187). Násle-
dují s téměř totožnou účastí (2019 - obě 133) specializovaná soutěž 
v řešení přesmyček Překvapka (vedoucí Jindřich Kupka) a Křížovkářská 
kvalifikační soutěž (autoři - 2018 Vladimír Klos, 2019 Karel Wiedermann). 
Těsně následuje vytrvalostní soutěž v řešení hádanek převážně větší ob-
tížnosti Bystřina (vedoucí Petr Šimek, 2019 počet řešitelů 118). 

Stovky řešitelů poprvé dosáhla i soutěž Logika (vedoucí Petr Haman). Její 
organizátoři se musí vypořádávat s tím, že soutěž je současně kvalifikační 
soutěží i soutěží pro špičkové řešitele, takže vedoucímu soutěže i jeho 
pomocníkům a autorům úloh patří velké uznání. Jemelíkova luštitelská 
akademie má svůj stabilizovaný počet účastníků zhruba na úrovni 50 
účastníků; v hádankách a logice dokonce o něco víc (vedoucí a autor kří-
žovek, hádanek a části logických úloh Vladimír Jemelík). 

Lázeňské oříšky (vedoucí Věra Kučavová) mají v kategoriích řešení křížo-
vek a hádanek mezi 30 a 40 řešiteli, v logice o něco méně. Nolčova křížov-
kářská maturita je soutěží, kterou lze úspěšně absolvovat jen s přístupem 
k velmi rozsáhlé odborné knihovně a díky obětování značného času na 
hledání skrytých tajenek, chytáků a „hledáků“; nízká účast proto už ani 
nepřekvapuje (ročník 2018 z 25 řešitelů dokončilo 18, ročník 2019 dokonči-
lo všech 22 řešitelů).  

Každodenní internetové soutěže 

Návštěvníci svazových webových stránek měli letos možnost soutěžit 
v každodenních internetových soutěžích v řešení křížovek, indicií, sudoku 
a scrabblu. O křížovky se starají manželé Böhmovi, o indicie Ivona Kovářo-
vá, o sudoku Karel Tesař a o scrabble Dagmar Rusá. 

Mezinárodní činnost 

Turnaj dvoch krajín, který se měl letos konat v Žilině, byl odložen na další 
rok, protože slovenský svaz měl v termínu turnaje sněm. 
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Propagace svazu 

Jako každým rokem svaz propagoval svou činnost zejména na svých we-
bových stránkách, ale vyšla také řada článků o naší činnosti v regionálních 
tiscích. Po celý rok propagovaly náš svaz vydavatelství Empresa Media 
a Burda International v rámci publikování v prvém případě seriálu o křížov-
kách, ve druhém případě figurálních křížovek. Vydavatelství Burda nám 
poskytovalo po celý rok ceny na naše akce a na příští rok máme přislíbeno 
totéž. 

Revizní komise 

Komise provedla dne 12. března 2019 dokladovou revizi příjmů a výdajů 

svazu za období od března 2018 do března 2019, revizi pokladny za obdo-

bí od 11. března 2018 do 2. března 2019 a kontrolu operací na bankovních 

účtech na období od 1. března 2018 do 28. února 2019. Při revizi nebyly 

zjištěny žádné závady. Záznam z revize obdrželi všichni členové výboru 

a byl publikován v Členském zpravodaji. V průběhu hodnoceného období 

se vždy nejméně jeden člen revizní komise zúčastnil zasedání výboru nebo 

předsednictva.  

 

   

Z Á P I S  

z valné hromady ČSHAK, konané dne 23. listopadu 2019 
v Praze 

 

    Valnou hromadu Českého svazu hádankářů a křížovkářů (dále jen „sva-
zu“) svolalo v souladu se stanovami svazu jeho předsednictvo oznámením 
na webových stránkách svazu na 23. listopad 2019 na 11.15 hodin do bu-
dovy MUSIC ART v Praze 12, Písková 126. 

    Vzhledem k tomu, že se ve stanovený čas nesešel požadovaný počet 
členů svazu, konala se v souladu se stanovami svazu v 11.30 hodin ná-
hradní valná hromada, které předsedal předseda svazu př. Jemelík. Pro-
gram a průběh valné hromady byl následující: 

 

1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise  

    Z pověření výboru svazu zahájil valnou hromadu předseda svazu př. 
Jemelík, který seznámil přítomné s programem jednání. Navržený program 
byl jednomyslně schválen.  
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    K zajištění průběhu jednání byly navrženy a následně jednomyslně zvo-
leny tyto komise: 

- mandátová komise ve složení př. Hlavatý, př. Kvíčala a př. Marková;  

- návrhová komise ve složení př. Karpíšek, př. Kousal a př. Kula. 

2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu 

   Zprávu obsahující přehled činnosti svazu, jeho orgánů a kroužků za uply-
nulý rok přednesl př. Vokatý. Zpráva bude v úplném znění zveřejněna 
v Členském zpravodaji 2020 a na svazových webových stránkách. 

3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2019  

    Zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl př. Jemelík.  

4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2020 

    Návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu, předložil 
účastníkům valné hromady předseda svazu př. Jemelík. 

5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu a účetní závěrce 

    Zprávu přednesl předseda revizní komise př. Kolín, který přítomné rov-
něž seznámil s účetní závěrkou za rok 2018. 

6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu 

    Př. Kolín navázal na zprávu př. Vokatého o činnosti svazu a upozornil na 
neustále se snižující počet účastníků autorských hádankářských soutěží. 
Apeloval na přítomné, aby se těchto soutěží více zúčastňovali. 

    Př. Podzemský vznesl výhrady k té části nových křížovkářských směrnic, 
která se týká České křížovkářské ligy. Podle jeho názoru tam nejsou sta-
noveny stejné podmínky pro skupinu A a skupiny B, pokud jde o používání 
pramenů – skupina A jich má povoleno více, což lze považovat za diskrimi-
naci. Tento názor podpořil i př. Bulín. Př. Chromý, předseda Odborné kří-
žovkářské komise, přislíbil, že komise tento podnět projedná a závěr zve-
řejní po zasedání komise počátkem příštího roku. 

   Př. Bulín upozornil na mnoho postupně zveřejňovaných oprav v zadání 
křížovek Nolčovy křížovkářské maturity i v některých dalších soutěžích, což 
je podle něj způsobeno nedostatečnou kontrolou autorské práce. Př. 
Chromý sdělil, že tento problém byl způsoben tím, že zvažovaný konzultant 
se nemohl kontrole věnovat z důvodu nemoci a od nového ročníku bude už 
vše v pořádku.  

7. Zpráva mandátové komise  

   Předseda mandátové komise př. Kvíčala informoval přítomné, že ná-
hradní valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v pre-
zenční listině zapsáno 56 členů svazu. 

  



 - 11 - 

8. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu na rok 2020 

   Všechny zprávy, rámcový rozpočet na r. 2020 a účetní závěrka za rok 
2018 byly jednomyslně schváleny.  

9. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání 

   Nové nositele svazových ocenění vyhlásil místopředseda svazu př. Kar-
kuš a oceněným je předal př. Jemelík. Přehled vyznamenaných jednotlivců 
a kroužků je uveden v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto 
zápisu.  

10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd 

   Místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý vyhlásil 
nové nositele kvalifikačních tříd v autorství a řešení křížovek, hádanek 
a logických úloh. Diplomy novým nositelům předal př. Jemelík. Jejich jme-
novitý seznam bude zveřejněn na svazových webových stránkách 
a v Členském zpravodaji 2020. Do Klubu všestranných v letošním roce 
nepřibyl nikdo. 

11. Různé 

   Př. Jemelík informoval přítomné o připravované Pomůcce, která bude 
obsahovat domácká ženská jména a o publikaci Balíček křížovek od vyda-
vatelství Sagax, které budou rozdávány členům spolu s Členským zpravo-
dajem v roce 2020. 

Př. Vokatý vyzval k hojné účasti při řešení křížovek na následujícím Mis-
trovství ČR jednotlivců, pro které připravil několik mimořádných cen. 

12. Usnesení valné hromady a závěr 

a) Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi př. Kula – návrh (viz pří-
loha) byl jednomyslně schválen.   

b) Valnou hromadu ukončil předsedající schůze, poděkoval přítomným za 
účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek 
a hádanek, které bude následovat po skončení valné hromady. Součas-
ně všem poděkoval také za aktivní účast v našem hnutí, popřál hezké 
vánoční svátky a šťastný a úspěšný rok 2020. 

 

Z pověření předsednictva svazu zapsala dne 23. listopadu 2019 Alena 
Kolínová v. r. 

 

Ověřil a souhlasí předsedající valné hromady a předseda svazu Vladimír 
Jemelík v. r. 

 

Příloha: usnesení valné hromady 
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USNESENÍ 

valné hromady ČSHAK 

konané dne 23. listopadu 2019 v Praze 

Valná hromada: 

I. Projednala a schválila: 

- zprávu předsednictva ČSHAK o činnosti svazu za uplynulé období;  

- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2019; 

- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu 

II. Schválila: 

- rámcový rozpočet svazu na rok 2020;  

- účetní závěrku svazu za rok 2018. 

III. Vzala na vědomí rozhodnutí výboru ČSHAK, týkající se udělení otazní-

ků a dalších ocenění svazu, a to:  

- zlatý otazník: Mgr. Karel Henc; 

- stříbrný otazník: MUDr. Igor Platzner, Eduard Pláňava, Mgr. Daniel 

Marek, Anna Moskalová, František Kašpar; 

- bronzový otazník: RNDr. Karel Formánek, Zdeňka Hrachovcová, 

Radovan Juráň, Ing. Oldřich Kmoščák, Anna Průšová;  

- čestné uznání pro jednotlivce: Ing. Stanislav Bulín, Prof. Ing. Jaro-

mír Drápala, CSc.; 

- pamětní list: Jan Cenek; 

- pamětní plakety: Ing. Stanislava Teichmanová, RNDr. Zdeněk Chro-

mý a Ing. František Vokatý; 

- čestné uznání pro kroužky: Dunajci, Příbramáci, Žilinci a Šíravan 

u příležitosti významných výročí jejich založení. 

IV. Ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků 

o projednaných záležitostech. 

 

Za návrhovou komisi: 

Ing. Jaroslav Karpíšek, Ing. Bohdan Kousal a Ing. Jaroslav Kula v. r. 
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ČSHAK 

za rok 2019 (v Kč) 

Položka Rozpočet Skutečnost      % 

Příjmy celkem 100 000 95 447 95,4 

v tom:    

sponzoři 25 000 15 000 60,0 

příspěvky 75 000 80 447 107,3 

úroky 0 0  

Výdaje celkem 100 000 98 662 98,7 

v tom:    

činnost kroužků + pře-
bory 

45 000 47 632 105,8 

soutěže 5 000 2 000 40,0 

svazové tisky 15 000 19 676 131,2 

svazové orgány 16 000 13 715 85,7 

hospodářsko-správní 9 000 5 639 279,1 

propagace, dary 10 000 10 000 100,0 

REKAPITULACE (v Kč) 

Položka  Rozpočet  Skutečnost 

Zůstatek k 1. 1. 2019 930 000 868 139 

+ příjmy 100 000 95 447 

- výdaje 100 000 98 662 

Zůstatek k 31. 12. 2019 930 000 864 924 

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (v Kč) 

PŘÍJMY celkem                        100 000 

v tom: 

sponzoři                                       25 000 

příspěvky                                     75 000 

VÝDAJE celkem                       100 000 

v tom: 

činnost kroužků                           45 500 

přebory                                          5 000 

soutěže                                        15 000 

svazové tisky                               15 000 

svazové orgány                           16 000 

hospodářsko-správní                     9 000 

propagace, dary                          10 000 

REKAPITULACE 

Zůstatek k 1. 1. 2020                 864 924 

Saldo příjmů a výdajů                           0 

Zůstatek k 31. 12. 2020             864 924 

Stanislava Teichmanová, hospodářka ČSHAK 
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Noví nositelé kvalifikačních tříd  

a členové Klubu všestranných 
vyhlášení na valné hromadě ČSHAK 2019 a na webové stránce ČSHAK 

podle stavu kvalifikace k 31. prosinci 2019 

U každé osoby je uvedeno jméno, příjmení, členské číslo ČSHAK (v závor-
ce) a dosažená kvalifikační třída (3, 2, 1 nebo M čili mistrovská). Pokud 
byla kvalifikační třída vyhlášena na valné hromadě, je v závorce uvedena 
zkratka VH. 
 

Autoři křížovek:  

Karel Břečka (10533) 1, Ivo Husar (14908) M, Libor Knotek (12469) M. 

Autoři hádanek: 

Stanislav Bulín (7220 - VH) M, Ivana Durdilová (16978 - VH) 3, Karel 
Hroneš (11860) 3, Vladislav Charouz (15449) 2, Jiří Kopřiva (15014) 3, 
Pavel Macků (15315) 3, Jaroslav Prošek (16938 - VH) 3, Petr Urbánek 
(15029 - VH) 1, Rudolf Widla (163 - VH) 2, Pavel Zahajský (16973 - 
VH) 3. 

Autoři logických úloh: 

Pavel Auterský (4850) 3, Stanislav Bulín (7220) 3, Imrich Cily (16966) 2, 
Václav Čech (158) 3, Lubomír Mičinský (14808) 3, Petr Mikšík 
(11640) 1, Magdalena Motyčková (14829) 3, Jiří Sýkora (15472) 2, Sta-
nislav Šebesta (8050) 3, Jaroslav Valkus (14414) 3.  

Řešitelé křížovek: 

Josef Adamčík (1083) 1, Radek Alka (17001) 3, Pavel Auterský (4850 - 
VH) M, Štěpán Bonaventura (15663) 1, Martin Borovský (15419) 3, 
Drahomíra Brychtová (15660) 2, Milan Černák (7148) 3, Zdeněk Feler 
(13753) 3, Lucián Gonda (16802) 1, Pavel Holý (15005) 3, Miroslav Hroz 
(14444) 1, Miloš Hruška (16990) 2, Jan Kadlec (11016) 1, Zdenka Ka-
dlecová (16929) 2, Oldřich Kmoščák (12175) 2, Josef Koňák (14612) 3, 
Josef Kummer (16993) 3, Jana Marková (15597) 2, Václav Mojžíšek 
(15439) 2, Radomil Nedvěd (16949) 2, Petr Olyšar (15165 - VH) 1, Peter 
Paďour (16701) 2, Jiří Pešta (2323) 2, Dagmar Rusá (16921) M, Stani-
slav Skapa (10522 - VH) 2, Vlastimil Skoupý (15590) 2, Andrea Skřiva-
nová (16992) 3, Anna Škvrnová (3804) 2, Jarmila Tomášková (16919) 2, 
Milan Urbanczyk (15358) 2, Jan Vašinka (15137) M, Karel Wiederman 
(11443 - VH) 1, Helena Zelíková (17002) 3.  
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Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Alena Berglová, 
Břetislav Hanák, Alan Koukol, Jiří Los, Libor Matoušek a Pavol Vychovalý 
ml., počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhli též Ladislav Kala, 
Milada Sochová, Ján Turek a Věra Voborová a počtu bodů k udělení 
1. třídy dosáhla rovněž Jana Vacková; nikdo z nich však není členem 
ČSHAK. 

 

Řešitelé hádanek: 

Jiří Bednarski (2604) M, Jiřina Benešová (681) 2, Iveta Dedková (16833 
- VH) M, Josef Dvořák (15401) 3, Pavol Gašparín (14711) 2, Josef Ho-
rák (4435) M, Jiří Ivánek (15396) 1, Martin Kokeš (15471) M, Ladislav 
Koudelka (4491) M, Karel Kunst (7981) 1, Antonín Malý (15448) 2, Da-
niel Marek (15520 - VH) M, Marian Mikuš (10815) 1, Jana Němečková 
(11370) 1, Václava Olšanská (15278) 2, Jan Onderek (16963) 3, Jiří 
Pešta (2323) 1, Milan Petras (7180) 1, Pavel Průša (4767 - VH) 2, Václa-
va Růžičková (16788) 1, Stanislav Švub (15622) M, Štefan Varšaník 
(10190) M, Karel Vašek (16997) 3 a Pavel Zahajský (16973) 1. 

Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli rovněž Jindřich Fencl, 
Jaroslava Haflantová a Josef Peterka, počtu bodů postačujících k udělení 
2. třídy dosáhla také Eva Rambousková a počtu bodů postačujících 
k udělení 1. třídy dosáhli též Markéta Eliášová a Stanislav Němeček; nikdo 
z nich není členem ČSHAK. 

Řešitelé logických úloh: 

Gabriela Bendáková (15438) 1, Stanislav Bouček (3280) 3, Stanislav 
Bulín (7220) 3, Jana Hanzelková (16851 - VH) 2, Jan Hes (16805 - VH) 
1, Vladěna Hoffmanová (15628) 2, Pavel Holý (15005) 3, Jiří Konečný 
(16725) M, Jindřich Novotný (15061) 3, Pavel Průša (4767) 3, Jiří Spáčil 
(15665) 1 a Stanislav Švub (15622) 3. 

Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli též Eva Fleissigová, 
Libor Hřebíček, Jiří Kamenický, Lucie Svobodová, Jiří Tománek a Jan Zvě-
řina, počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhli také Ivo Adámek 
a Martin Karlík a počtu bodů postačujících k udělení 1. třídy dosáhla rovněž 
Nelly Pelc-Vostrá; nikdo z nich není členem ČSHAK. 

Noví nositelé kvalifikačních tříd, pokud jsou členy ČSHAK, obdrží příslušný 
kvalifikační diplom. Noví nositelé 3. tříd dostanou s diplomem i kvalifikační 
odznak.  

Klub všestranných se rozrůstá na 36 členů; novými členy klubu se stávají 
Pavel Auterský, Stanislav Bulín, Václav Čech a Máří Magdalena Mo-
tyčková.  

František Vokatý, předseda kvalifikační komise 
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Obrázky z valné hromady a MČRJ 2019 
 

     
 

Noví držitelé pamětních plaket ČSHAK: Zdeněk, Stáňa a František 
 

 
 

Všichni mají? Řešte! 
 

   
 
 

    Nečmárejte tolik, kdo to má po vás číst?    Vítěz - Petr Vejchoda  
 


