Vážení přátelé,
i letos ve zpravodaji naleznete obvyklé základní svazové informace, jako je zpráva
výboru a předsednictva pro valnou hromadu, zápis a usnesení této valné hromady,
záznam o kontrole hospodaření svazu, oznámení o vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd, rámcový návrh rozpočtu svazu na rok 2019 a přehled hospodaření za
celý rok 2018, který byl zkontrolován revizní komisí v rámci revize provedené
v březnu 2019 a který bude schvalován na valné hromadě v listopadu tohoto roku.
Kromě toho zde naleznete Propozice ČHL, schválené výborem v listopadu 2018.
Připojili jsme malou vzpomínku na Laďu Majera, dlouholetého předsedu a člena výboru svazu, který zemřel v listopadu 2018. Bohužel nebyl jediným předsedou kroužku,
který nás od loňského května opustil. Do křížovkářského a hádankářského nebe
odešel také přítel Ján Čižmár (Hron). Čest jejich památce!
Funkci matrikářky svazu vykonává hospodářka svazu Ing. Stanislava Teichmanová, která rovněž vede evidenci členských příspěvků. Se všemi dotazy týkajícími se
členství se proto obracejte na ni, a to v případě písemných dotazů na adresu Vašátkova 12/1014, 196 00 Praha 9, telefonicky pak na číslo 602 373 626, elektronickou poštou na e-mail steichmanova@seznam.cz.
Připomínáme, že již počínaje rokem 2010 byla upravena roční výše členských příspěvků na 200 Kč. Pokud můžete, zaplaťte je Ing. Teichmanové nebo jí pověřenému členovi na některém přeboru. Peníze je možno zaslat též na bankovní účet
svazu č. 2500341054/2010 vedený u Fio banky. Jako variabilní symbol uveďte
své členské číslo a do zprávy pro příjemce své příjmení, jméno a účel platby,
abychom vás jako plátce mohli správně identifikovat.
Předsednictvo ČSHAK
www.cshak.cz
Vydalo vydavatelství NOVUM, spol. s r. o., Brigádníků 2929/39, 100 00 Praha 10, zdarma
pro členy Českého svazu hádankářů a křížovkářů. E-mail novum-kah@volny.cz, telefon
222 960 360. Odpovídá Jaroslav Kolín, redakční uzávěrka 24. března 2019.

ZPRÁVA VÝBORU A PŘEDSEDNICTVA
pro valnou hromadu
Svazu českých hádankářů a křížovkářů
konanou dne 24. listopadu 2018
Vážení přátelé,
máme za sebou první rok existence svazu s novým názvem Český svaz
hádankářů a křížovkářů a můžeme s uspokojením konstatovat, že to byl
rok podobně úspěšný jako předchozí roky ještě pod názvem Svaz českých
hádankářů a křížovkářů. Dovolte, abych vás seznámil s bilancí činnosti
řídících i odborných orgánů svazu, které vám tímto skládají účty ze svých
aktivit:
Řídící orgány svazu
Výbor
V roce 2018 se jako každý rok konaly dvě řádné schůze výboru ČSHAK.
Na obou schůzích byla projednána zpráva předsednictva o jeho činnosti
mezi zasedáními výboru a běžné úkoly svazu, jako je propagace, webové
stránky, spolupráce s vydavatelstvími a nakladatelstvími, Slovenským svazem hádankářů a křížovkářů a asociací HALAS, problematika členské základny a činnost jednotlivých orgánů svazu.
Na schůzi dne 26. května 2018, která se již tradičně konala u příležitosti
MČRK v Kolíně, se výbor mj. zabýval problematikou oceňování práce činovníků svazu, aktualizací stránek e-rebus, náměty budoucích výročních
tisků a pomůcek pro členy svazu, internetovými soutěžemi na svazovém
webu, problematikou GDPR a zavedením hesel týkajících se naší činnosti
na Wikipedii.
Projednávala se zde i příprava Mistrovství České republiky kroužků a družstev, které bezprostředně navazovalo na schůzi výboru. Výbor také schválil
autory pro dnešní Mistrovství České republiky jednotlivců v řešení hádanek
a křížovek.
Na schůzi dne 24. listopadu 2018 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 2018 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2019. Rovněž se v rámci kontroly úkolů z minulého zasedání
zabýval přípravou Výročního tisku 2019 a Členského zpravodaje 2019.
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Výbor dále schválil:
- návrhy na udělení nových zlatých, stříbrných a bronzových otazníků
a čestných uznání,
- kalendář přeborů pro rok 2019,
- návrh rámcového rozpočtu na r. 2019,
- autory křížovek a hádanek pro Mistrovství republiky kroužků a družstev
v řešení hádanek a křížovek v roce 2019,
- aktualizované Všeobecné pokyny k autorským soutěžím,
- novelizované Propozice České hádankářské ligy.
Předsednictvo
Předsednictvo se sešlo na pěti řádných schůzích, z čehož jedna se konala
u příležitosti přeborů v Mariánských Lázních a jedna v rámci semináře na
Šancích. Jednání se jako hosté zúčastňovali předseda revizní komise Jaroslav Kolín a šéfredaktor časopisu Křížovka a hádanka Jaromír Kvíčala.
Na Šancích se jednání zúčastnila řada hostí z řad přítomných členů svazu.
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, činnost odborných orgánů svazu, obsah a naplňování webových stránek, rozpočet svazu, přípravu kalendáře přeborů a návrhy na svazová vyznamenání, propagaci svazu, problematiku členské základny, přípravu novel Všeobecných pokynů k autorským soutěžím ČSHAK a Propozic České hádankářské ligy a přípravu svazových publikací.
Jednou z těchto publikací by v budoucnu měla být Galerie ČSHAK včetně
archivu již zaniklých kroužků. K tomu jmenovalo předsednictvo pracovní
skupinu pod vedením př. Adamčíka. Skupina na přípravě publikace již intenzivně pracuje. Pravidelným bodem programu schůzí předsednictva je
spolupráce s partnery. Díky předsedovi svazu se podařilo rozšířit spolupráci s vydavatelstvím Burda, do jehož časopisů svaz přispívá figurálními křížovkami a vydavatelství jej za to propaguje. Burda nově dodala svazu řadu
věcných cen na naše přebory, kde naopak my budeme propagovat toto
vydavatelství.
Komise pro práci s mládeží
Díky autorské soutěži na logické úlohy vhodné pro děti a mládež, která byla
vypsána v roce 2017, bylo možné obnovit v roce 2018 po roční přestávce
řešitelskou soutěž Luštitelská olympiáda mladých (LOM). Třetí ročník této
korespondenční soutěže měl šest kol a proběhl na stránkách časopisu
Křížovka a hádanka. Do soutěže se zapojilo ve dvou kategoriích celkem
82 řešitelů, z nichž však celou soutěž absolvovala jen menšina účastníků.
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Největší zásluhu na uspořádání soutěže LOM měli předsedkyně komise
a hlavní organizátorka soutěže Věra Kučavová a Petr Haman, který vybral
vhodnou skladbu úloh a všechny úlohy upravil do formy vyhovující záměru
soutěže a mládí řešitelů. Pro rok 2019 je připraven již čtvrtý ročník soutěže
LOM.
LOM však není jedinou soutěží pro děti a mládež. Odhlédneme-li od soutěží, které nejsou přímo určeny pro konkrétní věkovou skupinu řešitelů, pak
tu stále ještě máme řadu soutěží organizovaných na lokální bázi, ale i celostátní Logickou olympiádu organizovanou mimo struktury svazu. Nejvíce
lokálních soutěží se podařilo zorganizovat Věře Kučavové ve spolupráci
s učiteli a učitelkami základních a středních mariánskolázeňských škol. Ve
všech těchto soutěžích bylo několik desítek účastníků, nejvíce pak
66 v Novoročním sudoku.
Obecným poznatkem z organizace akcí pro děti a mládež je, že raději
a častěji soutěží ti mladší a že skutečnost, zda se dítě (nebo i student)
zúčastní soutěže a vytrvá v ní až do konce, mají zejména učitelé a částečně i rodiče či další rodinní příslušníci.
Komise pro činnost kroužků
Komise byla důležitým prostředníkem mezi vrcholnými řídícími orgány svazu a kroužky, a to zejména při plnění záměrů svazu a při zajištění povinností, které svazu vyplývají z právních předpisů vydávaných v rámci ČR
nebo EU. Kromě toho komise pomáhala jako každý rok s přípravou, průběhem i vyhodnocením přeborů.
Komise pro činnost kroužků se podílela na sestavení kalendáře přeborů
a její členové pomáhali v případě potřeby pořadatelům přeborů a dbali na
dodržování Přeborového řádu a na hladký 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 s omezenou
možností účasti ve vedlejších soutěžích.
Komise shromáždila zprávy o činnosti od jednotlivých kroužků a na jejich
základě zpracovala stručnou zprávu o činnosti kroužků jako podklad pro
zprávu o činnosti svazu předkládanou valné hromadě. Komise spolupracovala při zpracování návrhů kroužků a řídících orgánů svazu na udělení
svazových ocenění jednotlivcům i kroužkům.
Odborné orgány svazu
Odborná křížovkářská komise
Komise po několikaletém úsilí prakticky dokončila práce na nových směrnicích pro tvorbu křížovek. Ty jsou připraveny k vydání v roce 2019.
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Odborná hádankářská komise
Byly zahájeny práce na nových směrnicích pro české slovní hádanky. Přestože bylo dosaženo poměrně rychlé shody na obsahu i formě směrnic,
čeká komisi i spolupracující hádankáře ještě dlouhá cesta k cíli a mnoho
práce.
Odborná komise pro logické úlohy
Komisi se podařilo značným způsobem rozšířit na webových stránkách
svazu popisy různých druhů logických úloh včetně návodů na jejich řešení.
Komise spolupracovala s asociací HALAS, a to nejen při organizaci společného mistrovství ČR v řešení logických úloh, ale také při organizačním
zajištění mistrovství světa v řešení logických úloh a v řešení sudoku, jehož
pořadatelem bylo v roce 2018 v Praze právě asociace HALAS. Na úspěšném průběhu mistrovství světa se podílela nejen komise, ale celá řada
členů svazu.
Z činnosti kroužků
Činnost kroužku zdaleka nezávisí jen na počtu členů a jejich věku či zdravotním stavu. Rozhodující je aktivita a určitá šikovnost, popřípadě i manažerská schopnost alespoň části členů kroužku. Bez aktivity a šikovnosti lze
v dnešní době stěží zajistit nějakého sponzora nebo patrona či zřizovatele
a vyjednat s ním pro kroužek tolik potřebnou podporu: místo pro schůzky,
finanční či věcnou podporu pro zajištění cen pro úspěšné účastníky soutěží
pořádaných kroužkem, na dopravu na přebory, možnost namnožit řešitelské či jiné materiály a podobně. Manažerské schopnosti jsou pak důležité
pro zajištění „chodu“ kroužku a pro zajištění pestrosti kroužkových aktivit.
Ne všem kroužkům se to daří, několik kroužků bylo dokonce postiženo
úmrtím svých předsedů. Přesto je celá řada kroužků, jíž se daří pořádat
vlastní vnitrokroužkové soutěže, organizuje živé či korespondenční soutěže pro širší veřejnost nebo připravuje přebory pro všechny zájemce o křížovky, hádanky a logické úlohy.
Vlastní vnitřní dlouhodobou soutěž vykazují kroužky Hanáci, Hutníček,
Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci, Pašáci, Permoníci, Podskaláci a Staré
hnízdo. Poměrně častá je spolupráce s místním tiskem; mnohdy se jedná
o reciproční činnost za podporu sponzorů či zřizovatelů. Zveřejňovány jsou
většinou jednotlivé křížovky, často švédské, a osmisměrky, ale některé
kroužky dávají své publikační činnosti i podobu soutěží.
O soutěžích mariánskolázeňských Lázeňáků pro děti a mládež už jsme se
zmínili. Korespondenční soutěž pro veřejnost zajistili už po několikáté Hanáci; do soutěže pořádané ve spolupráci s okresní knihovnou se zapojilo
na stovku řešitelů různých věkových kategorií. Expertem na „živé“ soutěže
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je Jiří Zvolánek s rodinou. Přítel Zvolánek již řadu let využívá vstřícnosti
pořadatelů šachového festivalu Czech Open Pardubice k prezentaci svých
křížovek, osmisměrek a úloh sudoku a kakuro, které předkládá k řešení
zájemcům z řad účastníků tohoto mezinárodního festivalu.
Kroužky samozřejmě pořádají soutěže nejen pro děti, mládež a veřejnost,
nýbrž také pro nás, členy svazu. Stále populární přebory v roce 2018 organizačně zajistily kroužky Staré hnízdo, Hanáci, Ječmínek, Ježci, Kabrňáci,
Jarabáček, Lázeňáci, Valaši, Doubravák, Ostraváci, Hutníček, Pijaristé
a Rychtáři; přebory v řešení slovenských křížovek a hádanek pořádaly také
některé slovenské kroužky.
Přebory v roce 2018
V roce 2018 se konalo (respektive ještě dnes proběhne) celkem 19 přeborů. Tři měly charakter mistrovství ČR, přičemž všechna mistrovství určená
jednotlivcům byla zařazena do řešitelské Grand Prix. Deset přeborů bylo
zařazeno do Grand Prix (10 přeborových soutěží v řešení křížovek a hádanek a sedm přeborových soutěží v řešení logických úloh) a šest přeborů
bylo oblastních. Celkem bylo (nebo ještě bude) uspořádáno v rámci přeborů 81 dílčích soutěží, v tom 75 pro jednotlivce a 6 pro kroužky či družstva.
Do přeborů se zapojilo na 700 řešitelů z celé ČR, na některých přeborech
byli i přátelé ze Slovenska. Všechny přebory proběhly v pořádku, práce
byly řádně konzultované, případné drobné nesrovnalosti byly operativně
řešeny na místě.
Všechny tři kategorie řešitelské Grand Prix vyhrál Petr Vejchoda, který tak
nejen obhájil prvenství v řešení křížovek i hádanek, ale nově zvítězil
i v kategorii řešení logických úloh.
Pro termínovou kolizi a zdravotní indispozice na české straně se po vzájemné dohodě neuskutečnilo v roce 2018 střetnutí české a slovenské reprezentace. Pro rok 2019 se ovšem s utkáním počítá.
Korespondenční soutěže
Poslední ročníky soutěží kroužků či družstev proběhly za „standardní“
účasti. MLS absolvovalo 26 kroužků, do MLSK se zapojilo 17 kroužků, ale
dokončilo jen deset. HLK se zúčastnilo sedm kroužků a v MAS se do soutěže zapojila v dvanácti družstvech téměř šedesátka autorů.
Autorsko-řešitelské soutěže jednotlivců už nemají takovou účast jako
v dobách největší slávy těchto soutěží. Posledních ročníků se zúčastnilo
32 borců v ČKL a 21 v ČHL. V roce 2018 bylo vypsáno devět hádankářských a pět křížovkářských autorských soutěží; účast v jednotlivých soutěžích i úroveň soutěžních prací byla velmi rozdílná. Potěšující byl zájem
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začínajících autorů o tvorbu křížovek i účast autorů v soutěžích na hádanky
pro Louskárnu i Bystřinu.
Řešitelské soutěže jednotlivců si až na NKM udržují velmi solidní účast. Do
posledních ročníků vstoupilo či zasáhlo opravdu hodně řešitelů: Křížovkářský desetiboj 293, Louskárna 183, Překvapka 139, Křížovkářská kvalifikační soutěž 130, Bystřina 120, Logika v KaH více než 80. V NKM to bylo na
startu 25, ale v cíli pouhých 18 řešitelů. Jemelíkova luštitelská akademie
měla v každé ze tří kategorií více než 50 účastníků, Lázeňské oříšky po
zhruba 30 řešitelích.
Každodenní internetové soutěže
Návštěvníci svazových webových stránek měli v roce 2018 možnost soutěžit v každodenních internetových soutěžích v řešení křížovek, českých
a slovenských hádanek, sudoku a scrabblu. O křížovky se starají manželé
Böhmovi, o sudoku Karel Tesař. O hádanky se staral Ján Čižmár, bohužel
odešel do hádankářského nebe a pro další rok nemáme žádného pokračovatele. Přítel Čižmár se podílel i na zajištění internetové soutěže ve scrabblu, tu se však podařilo díky autorce zadání Dagmar Rusé obnovit.
Většina soutěží na přeborech i korespondenčních soutěžích umožňuje autorům i řešitelům získávat kvalifikační body; na základě získaných kvalifikačních bodů a prvních míst pak mohou členové svazu získat v každé ze šesti
sledovaných kategoriích kvalifikační třídy. Kvalifikační komise v posledních
pěti letech každoročně připisovala 460 až 480 úspěšným účastníkům soutěží kvalifikační body. Toto číslo v porovnání s počtem platících členů svazu je dokladem, že se podařilo členskou základnu zaktivizovat a nabídnout
všem zájemcům účast alespoň v některé soutěži, a to podle vlastního výběru.
Propagace svazu
Jako každým rokem svaz propagoval svou činnost zejména na svých
webových stránkách, ale vyšla také řada článků o naší činnosti v regionálních tiscích. V lednu vyšel v magazínu Olomouckého kraje Moravský senior
rozhovor s Karlem Wiedermannem, ve kterém propagoval tvorbu křížovek,
kroužek Ječmínek a náš svaz. V červenci a srpnu vyšly v Mladé frontě
Dnes, v Mladé frontě Dnes – víkend a v Právu – víkend tři rozhovory s Jiřím Zvolánkem, ve kterých hovořil o svém koníčku a o své tvorbě.
Jiří Zvolánek byl také pozván v červenci do celoplošného živého vysílání
ČRo-Radiožurnál do pořadu Host Lucie Výborné, kde hovořil o křížovkách.
V květnu si o křížovkách, svazu a největší české figurální křížovce povídali
v pořadu Dobré ráno na ČT 2 Vladimír Jemelík a Petr Vejchoda. V září
odvysílala příspěvek o ostravských přeborech u příležitosti jejich konání
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místní televize Polar. V listopadu mluvil o našem hnutí v Televizi Seznam
v pořadu Ráno na gauči předseda svazu Vladimír Jemelík. Po celý rok
propagovala náš svaz vydavatelství Empresa Media a Burda v rámci publikování v prvém případě seriálu o křížovkách, ve druhém případě figurálních
křížovek. Vydavatelství Burda nám bude ode dneška poskytovat ceny na
naše akce.
Matrika
K dnešnímu dni registruje ČSHAK 411 platících členů.
Revizní komise
Komise provedla dne 15. března 2018 dokladovou revizi příjmů a výdajů
svazu za období od 1. března 2017 do 28. února 2018, revizi pokladny za
období od 21. března 2017 do 10. března 2018 a kontrolu operací na bankovních účtech v období od 1. března 2017 do 28. února 2018. 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.


ZÁPIS
z valné hromady ČSHAK, konané dne 24. listopadu 2018
v Praze
Valnou hromadu Českého svazu hádankářů a křížovkářů (dále jen „svazu“)
svolalo v souladu se stanovami svazu jeho předsednictvo oznámením na
webových stránkách svazu na 24. listopad 2018 na 11.15 hodin do budovy
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 náhradní
valná hromada, které předsedal předseda svazu př. Jemelík. Program
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.
K zajištění průběhu jednání byly navrženy a následně jednomyslně zvoleny
tyto komise:
- mandátová komise ve složení př. Kvíčala, př. Hlavatý a př. Kupka;
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- návrhová komise ve složení př. Kubíček, př. Kousal a př. Karpíšek.
2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
Zprávu obsahující přehled o činnosti svazu, jeho orgánů a kroužků za uplynulý rok přednesl př. Vokatý. Zpráva bude v úplném znění zveřejněna
v Členském zpravodaji 2019 a na svazových webových stránkách.
3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2018
Zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl př. Jemelík.
4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2019
Návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu předložil
účastníkům valné hromady předseda svazu př. Jemelík.
5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu
Zprávu přednesl předseda revizní komise př. Kolín, který přítomné rovněž
seznámil s účetní závěrkou za rok 2017.
6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu
K předloženým zprávám a návrhům podle bodů 2 až 5 programu nebyla
vznesena žádná připomínka ani žádný dotaz. Předseda svazu pouze doplnil k položce „svazový tisk“ informaci, že v rámci této položky budou pro
členy svazu zakoupeny publikace nakladatelství Sagax s názvem Sudoku
pro radost, které budou předány členům na Mistrovství ČR kroužků a klubů
v řešení hádanek a křížovek 2019 spolu s výročním tiskem a Členským
zpravodajem.
7. Zpráva mandátové komise
Předseda mandátové komise př. Kvíčala informoval přítomné, že náhradní
valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční
listině zapsáno 58 členů svazu z 22 kroužků.
8. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu na rok 2019
Všechny zprávy, rámcový rozpočet na r. 2019 a účetní závěrka za rok 2017
byly jednomyslně schváleny.
9. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání
Nové nositele svazových ocenění vyhlásil místopředseda svazu př. Karkuš
a oceněným je předali př. Jemelík a př. Vokatý. Přehled vyznamenaných
jednotlivců a kroužků je uveden v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu. Dodatečně bylo předáno i čestné uznání př. Salavcovi,
který se loňské valné hromady nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit.
10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd
Místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý vyhlásil
nové nositele kvalifikačních tříd v autorství a řešení křížovek, hádanek
-9-

a logických úloh. Jejich jmenovitý seznam bude zveřejněn na svazových
webových stránkách a v Členském zpravodaji 2019. Do Klubu všestranných v letošním roce nepřibyl nikdo.
11. Různé
Př. Malčík, který patří k zakládajícím členům svazu, poděkoval všem
účastníkům valné hromady za to, že se dosud aktivně věnují našemu koníčku.
Př. Dedková navrhla, aby v časopise Křížovka a hádanka byla zveřejňována informace o tom, kdy bude na svazovém webu zahájeno další kolo těch
svazových soutěží, které nejsou zveřejňovány v KaH; redakce KaH návrh
akceptovala.
Př. Jemelík podrobněji informoval přítomné o spolupráci s vydavatelstvím
Burda. Vydavatelství poskytlo svazu sto věcných cen, které budou využity
pro přebory. Za to bude na přeborech počínaje dnešním Mistrovstvím ČR
jednotlivců v řešení křížovek a hádanek vystaven reklamní roll-up Burdy.
Zástupkyně vydavatelství se zúčastní lednového Přeboru Prahy a Starého
hnízda.
12. Usnesení valné hromady a závěr
a) Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi její předseda př. Kubíček
– návrh (viz příloha) 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. Současně všem poděkoval také za aktivní účast v našem hnutí, popřál hezké
vánoční svátky a hodně zdraví a radosti z našeho koníčka v roce 2019.
Příloha: usnesení valné hromady
Zapsala: Alena Kolínová


USNESENÍ
valné hromady ČSHAK
konané dne 24. listopadu 2018 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 2018;
- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu.
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II. Schválila:
- rámcový rozpočet na rok 2019;
- účetní závěrku za rok 2017.
III. Vzala na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu, a to:
- zlatý otazník: Bohumil Korčák;
- stříbrný otazník: Josef Nerodil;
- bronzový otazník: Martin Kokeš, Ivan Roemer, Miloš Špáta;
- čestné uznání pro jednotlivce: Ing. Břetislav Basta, Rudolf Widla
a Miroslav Radouš, všichni za dlouholetou aktivní práci v rámci hádankářského a křížovkářského hnutí a za činnost ve prospěch mateřských
kroužků u příležitosti životního jubilea;
- pamětní plaketa: Jiří Adamčík za zásluhy o rozvoj české hádanky
u příležitosti životního jubilea.
IV. Ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků
o projednaných záležitostech.
Za návrhovou komisi: JUDr. Přemysl Kubíček


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ČSHAK
za rok 2018 (v Kč)
Položka
Příjmy celkem
v tom:
sponzoři
příspěvky
úroky
Výdaje celkem
v tom:
činnost kroužků +
přebory
soutěže
svazové tisky
svazové orgány
hospodářsko-správní

Rozpočet
103 000

Skutečnost
108 557

%
105,4

25 000
75 000
3 000
103 000

23 500
85 057
0
122 821

94,0
113,4
0,0
119,2

52 000

64 147

123,4

7 000
19 000
16 000
9 000

2 180
14 949
16 422
25 123

31,1
78,7
102,6
279,1
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REKAPITULACE (v Kč)
Položka
Zůstatek k 1. 1. 2018
+ příjmy
- výdaje
Zůstatek k 31. 12. 2018

Rozpočet
930 000
103 000
103 000
930 000

Skutečnost
882 403
108 557
122 821
868 139

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (v Kč)
PŘÍJMY celkem
v tom

100 000

sponzoři

25 000

příspěvky

75 000

REKAPITULACE (v Kč):
Zůstatek k 1. 1. 2019
868 139
Saldo příjmů a výdajů
0
Zůstatek k 31. 12. 2019 868 139
Stanislava Teichmanová

VÝDAJE celkem
v tom
činnost kroužků +
přebory
soutěže
svazové tisky
svazové orgány
hospodářskosprávní
propagace, dary


ZÁZNAM
o kontrole hospodaření ČSHAK
provedené dne 12. března 2019
Revizní komise: Jaroslav Kolín, Jaromír Kvíčala, Přemysl Kubíček
Hospodářka ČSHAK: Stanislava Teichmanová
Kontrolované období: Pokladna: 11. 3. 2018 - 2. 3. 2019
Bankovní účty: 1. 3. 2018 - 28. 2. 2019
Program revize:
1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti
2. Kontrola pokladních dokladů
3. Kontrola operací s bankovními účty
4. Různé
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100 000
45 000
5 000
15 000
16 000
9 000
10 000

Výsledek revize:
ad 1. Zjištěný stav pokladní hotovosti k 12. 3. 2019 ve výši 4 595 Kč souhlasí se zůstatkem vykázaným v pokladní knize.
ad 2. Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2018 od č. P3 do č. P13
a doklady za rok 2019 č. P1 a P2. Byly kontrolovány výdajové doklady za
rok 2018 od č. V5 do č. V36 a za rok 2019 od č. V1 do č. V5.
Křížovou kontrolou byla ověřena správnost zaúčtování průběžných položek
(převody mezi bankovním účtem a pokladnou).
Revizí nebyly zjištěny závady, položky dokladů odpovídají záznamům
v pokladní knize.
ad 3. Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 2500341054/2010 vedeného u FIO banky za období od 1. března 2018 do 28. února 2019. Nebyly
zjištěny závady. Zůstatek účtu k 28. únoru 2019 činil 880 562,19 Kč.
ad 4. Revizní komise neobdržela v kontrolovaném období žádné podněty
členů, jimiž by se musela zabývat.
Revizí nebyly zjištěny závady ani nedostatky v plnění příslušných usnesení
orgánů svazu.
Za revizní komisi: Jaroslav Kolín


Noví nositelé kvalifikačních tříd
a členové Klubu všestranných
vyhlášení na valné hromadě ČSHAK 2018 a na mistrovství ČR kroužků
v řešení křížovek a hádanek 2019
U každé osoby je uvedeno jméno, příjmení, členské číslo ČSHAK
(v závorce) 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) 2, Petr Mikšík (11640) 1, Jaroslav Valkus (14414)
3, Dušan Vojník (10472) 2, Rudolf Widla (163) 2.
Autoři hádanek:
Pavel Běhal (16991) 3, Peter Bohuš (16947 - VH) 1, Jan Kadlec (11016)
3, Jana Marková (15597 - VH) 3, Peter Paďour (16701) 2, Eduard
Pláňava (15688) 1, Jaroslav Rambousek (12577) 2, Ivan Roemer (14845
- VH) 1, Peter Samec (11300) 3.
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Autoři logických úloh:
Jana Vodičková (15503 - VH) 3, František Vokatý (3149) 1.
Počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhl Matúš Demiger (VH)
a počtu bodů postačujících k udělení 1. třídy dosáhl také Jan Zvěřina (VH),
kteří nejsou členy ČSHAK.
Řešitelé křížovek:
Pavel Bartůněk (16830) 2, Jiří Bednarski (2604) M, Jan Běhounek
(16950) 2, Bartolomej Bombár (5812) 2, David Bonaventura (16972) 2,
Karel Břečka (10533) 2, Iveta Dedková (16833) M, Stanislav Drdel
(15598) 1, Milan Hruška (16990) 3, Radovan Juráň (16915) M, Petra
Kabátková (16975) 3, Václav Kaipr (15693) 1, Ladislav Kmoch (14796)
3, Soňa Konečná (16949) 2, Petr Kučírek (8620) 1, Jaroslav Kyncl
(16806 - VH) 1, Jitka Lustyková (16916) 1, Pavel Macků (15315) 1, Rudolf Malúšek (2952) 1, Jiří Matásek (16785) 3, Josef Nitra (16905) 1,
Václava Olšanská (15278) 3, Lubomír Polášek (7022) 3, Peter Samec
(11300) 1, Zdeněk Sedlatý (12385) 2, Jiřina Urbášková (16910) 2, Radoslav Žačok (16995) M.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Petr Ambrož, Silvia
Chylová, Jitka Klusková, Tomáš Kopáček, Zdeněk Kronus, František Nezval, Karel Petřík, Miloš Přidal, Václav Šmat, Peter Tatranský, Jan Vonka
a Eva Zemánková a počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhli též
Stano Krajči a Martina Štusková; nikdo z nich však není členem ČSHAK.
Řešitelé hádanek:
Drahomíra Brychtová (15660) 1, Karel Břečka (10533 - VH) 3, František
Dedera (6357) 1, Petr Foltas (15351) M, Romana Hrušková (15322) 2,
Igor Jakubček (16700) 2, Daniel Janek (16902) 2, Radovan Juráň
(16915) 2, František Konečný (8264) M, Jiří Kopřiva (15014) 1, Lucie
Koreneková (16976) 3, Petr Lesný (15469) 2, Pavel Macků (15315) 2,
Anna Moskalová (8456) M, Petr Olyšar (15165) 1, Václav Ota (1032) 2,
Igor Platzner (11484) M, Dagmar Rusá (16921) M, Zdeněk Sedlatý
(12385) 1, Ivan Šuňavec (15084) 1, Vladimír Vacek (10545) 2, Ladislav
Valášek (16970) 3, František Zügler (16729) 1 a Radoslav Žačok
(16995) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli rovněž Silvia Chylová
a Jozef Kováčik (VH) a počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhla
také Marie Vodáková, kteří nejsou členy ČSHAK.
Řešitelé logických úloh:
Václav Čech (158) M, Iveta Dedková (16833) 1, Václav Fládr (14169) 2,
Jaroslav Prošek (16938) 2, Petr Štefek (15677) 2.
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Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli též Pavel Imramovský,
Lenka Máchová, Ondřej Motlíček (VH), Hana Mrázová, Klára Nosková
(VH), Lucie Opatrná a Michal Plecák, počtu bodů postačujících k udělení
1. třídy dosáhl rovněž Josef Bělík; žádný 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 má nadále 32 členů; v roce 2018 řady členů klubu
nikdo nerozšířil. 51 členům ČSHAK chybí udělat poslední krůček, neboť jim
schází zápis již jen v jediné kategorii.
František Vokatý, předseda kvalifikační komise


PROPOZICE ČESKÉ HÁDANKÁŘSKÉ LIGY
Článek 1
Charakter soutěže
1. Česká hádankářská liga (dále jen ČHL) je kombinovaná korespondenční
soutěž jednotlivců v tvorbě a řešení hádanek, tvořených podle Směrnic pro
české slovní hádanky (dále jen Směrnice); soutěžící si v této soutěži
hádanky vzájemně hodnotí.
2. ČHL se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží Českého svazu
hádankářů a křížovkářů (dále jen „svaz“).
3. Nový ročník ČHL vypisuje hlavní vedoucí ČHL po dohodě s Odbornou
hádankářskou komisí (dále jen „OHK“) v časopise Křížovka a hádanka
(dále jen „KaH“) a/nebo na webu www.cshak.cz (dále jen „svazový web“).
4. Vypsání musí být zveřejněno tak, aby do zahájení vlastní soutěže měli
soutěžící aspoň pět týdnů na zpracování soutěžních hádanek.
Článek 2
Účastníci soutěže
1. V ČHL mohou soutěžit pouze jednotlivci.
2. Právo účasti vzniká tím, že soutěžící zašle do soutěže po jejím vypsání
přihlášku. V přihlášce, která obsahuje soutěžní soubor, musí být uvedeno
jméno, adresa a spojení (e-mail, telefon).
Článek 3
Rozdělení soutěžících
1. V ČHL se soutěží ve třídách A až C, které se dále dělí do skupin.
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2. V nejvyšší třídě A je vždy pouze jedna skupina, ve třídě B mohou být
maximálně dvě skupiny a ve třídě C maximálně čtyři skupiny. V každé skupině může být zařazeno maximálně osm, výjimečně devět soutěžících.
3. O tom, zda v novém ročníku ČHL budou otevřeny všechny třídy, kolik
a jak početně obsazených skupin bude v jednotlivých třídách, rozhoduje
hlavní vedoucí s přihlédnutím k autorským a řešitelským zkušenostem soutěžících, zejména soutěžících nově přihlášených.
4. Zařazení v novém ročníku se provádí podle výsledků z ročníku předcházejícího. Vítěz skupiny postupuje do vyšší třídy, sedmý a osmý (případně
osmý a devátý) sestupují do nižší třídy. Po dohodě s hlavním vedoucím
ČHL se může soutěžící postupu do vyšší třídy vzdát. Rozhodnutí
o obsazení volných míst je plně v kompetenci hlavního vedoucího ČHL.
5. Noví zájemci jsou zpravidla zařazeni do nejnižší třídy.
Článek 4
Organizátoři
1. Na organizaci ČHL se v daném ročníku podílejí:
a) hlavní vedoucí ČHL;
b) vedoucí jednotlivých skupin ČHL;
c) soutěžní komise ČHL.
2. Hlavní vedoucí ČHL je jmenován výborem svazu na návrh
předsednictva na dobu neurčitou. Připravuje, řídí a hodnotí soutěž jako
celek a informuje o ní orgány svazu. Jeho činnost spočívá zejména
v těchto povinnostech:
a) provádí roztřídění přihlášených soutěžících;
b) navrhuje a řídí vedoucí skupin;
c) vydává při zahájení ročníku soutěžní podmínky, pokyny pro soutěžící,
které obsahují jejich rozdělení do skupin, a termínovou listinu pro daný
ročník, případně jména a adresy vedoucích skupin apod., a to ve
Zpravodaji ČHL;
d) řeší problémy v průběhu soutěže jako urgence a zdržení; zajišťuje projednání reklamací, protestů a odvolání;
e) vyhlašuje souhrnné výsledky ročníku, zajišťuje zveřejnění výsledků
a zprávy o průběhu ČHL v KaH;
f) předává kvalifikační komisi podklady pro přidělení kvalifikačních bodů
podle Kvalifikačního řádu;
g) předkládá předsednictvu svazu podklady k náhradě výdajů organizátorů
soutěže;
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h) zajišťuje podklady pro vyhotovení diplomů;
i) navrhuje rozpočet ČHL.
3. Vedoucí skupin jsou jmenováni OHK na návrh hlavního vedoucího
ČHL. K jejich povinnostem patří:
a) přijímat a kontrolovat soutěžní soubory, upozorňovat na případné
závady a formální nedostatky;
b) rozesílat soutěžní soubory k řešení, v prvním kole spolu se Zpravodajem
ČHL;
c) hodnotit řešení, sestavovat průběžné a celkové tabulky řešitelské části;
d) shromažďovat nálezy soutěžících, zaujímat k nim stanoviska a předávat
je všem soutěžícím;
e) připravit pro hlavního vedoucího ČHL podklady k celkovému hodnocení
ročníku a jeho vyúčtování;
f) v případě nutnosti operativně měnit termíny rozeslání soutěžních souborů nebo řešení.
4. Soutěžní komise ČHL je jmenována předsednictvem svazu pro
vyřizování připomínek, reklamací, urgencí a stížností a sporů soutěžících,
které nemůže vyřešit vedoucí skupiny. Má rozhodující slovo v určení
vadných hádanek. Komise má nejméně tři členy, jedním z nich je hlavní
vedoucí ČHL.
Článek 5
Průběh soutěže
1. Soutěž zpravidla probíhá v cyklu podzim – jaro.
2. Přípravná etapa zahrnuje vypsání soutěže a přihlášky do soutěže, tvorbu soutěžních souborů, úpravy souborů a jejich schválení hlavním vedoucím ČHL, rozdělení soutěžících do skupin a rozeslání soutěžních souborů
vedoucím skupin.
3. Soutěžní etapa zahrnuje řešení hádanek a hodnocení řešení vedoucím
skupiny, určení vadných hádanek vedoucím skupiny na základě podnětů
soutěžících a průběžné řešení reklamací, protestů a odvolání.
4. Závěrečná etapa zahrnuje hodnocení hádanek soutěžícími, vyřízení
zbylých reklamací, protestů, odvolání a podnětů, sestavení výsledků
v jednotlivých částech, stanovení celkového pořadí a zpracování závěrečné
zprávy.
Článek 6
Tvorba soutěžních souborů
1. Soutěžním souborem je soubor osmi různých hádanek.
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2. Jsou přípustné všechny způsoby a formy tvorby hádanek typu B – F
s výjimkou tvorby kvadratické a nepravidelné. U typu A lze použít klíčovku
a šotek. Délka hádanky nesmí přesáhnout 12 řádků ani 96 slabik.
3. Soutěžící vyhotoví soutěžní soubor jednostranně na listě formátu A4 na
výšku s hádankami očíslovanými od 1 do 8, a to v počtu výtisků uvedeném
v soutěžních podmínkách daného ročníku.
4. Soutěžní soubory obsahují jméno soutěžícího a jeho korespondenční,
případně e-mailovou adresu.
5. Prvky námětu při obepsání nebo přímém podání se podtrhávají
(zpravidla při psaní na stroji) nebo se píší tučnou kurzívou (při psaní na
počítači).
6. Na samostatném listě (při zasílání klasickou poštou obvykle formátu A5
na šířku) zašle soutěžící řešení a doloží výrazy nebo obepsání, které nelze
nalézt v Pramenech v křížovkářských a hádankářských soutěžích ČSHAK,
které jsou zveřejněny na svazovém webu v dokumentu Všeobecné pokyny
k autorským soutěžím ČSHAK a jsou každoročně uveřejněny v KaH (obvykle v 1 čísle); současně může krátce vysvětlit použitý nezvyklý způsob
tvorby. Při zasílání elektronickou poštou zašle soutěžící řešení a další výše
uvedené podrobnosti v samostatném souboru.
Článek 7
Odeslání a kontrola souborů
1. Soutěžící zašle soutěžní soubor hlavnímu vedoucímu ČHL elektronickou
poštou (preferováno) nebo poštou klasickou.
2. Hlavní vedoucí se při kontrole soutěžních souborů zaměří na to, zda
soubory neobsahují hádanky, které by znemožnily předložit soubor
k řešení, resp. hádanky uveřejnit.
3. Zjistí-li hlavní vedoucí v souboru závady podle předchozího odstavce,
oznámí to obratem soutěžícímu.
4. Soutěžící je povinen provést požadované úpravy neprodleně.
5. Soutěžící může požádat hlavního vedoucího o povolení výměny některých hádanek svého souboru za jiné. V případě souhlasu zašle opravený
soutěžní soubor celý znovu.
6. Nezjistí-li hlavní vedoucí závady, sdělí soutěžícímu, že jeho soubor
schvaluje.
7. Schválené soubory předává hlavní vedoucí ČHL vedoucím skupin
k rozeslání.
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Článek 8
Řešení hádanek
1. Vedoucí skupiny očísluje soutěžní soubory pořadovými čísly v pořadí,
v jakém je bude odesílat k řešení.
2. Vedoucí skupiny vyhotoví potřebné počty výtisků pro soutěžící.
3. Jakákoliv další úprava soutěžních souborů třetí osobou je nepřípustná.
4. Vedoucí skupiny zašle soubory k řešení soutěžícím podle termínové
listiny, zpravidla dva soubory současně.
5. Soutěžící zašle ve stanoveném termínu vedoucímu skupiny řešení,
k němuž může připojit svůj komentář a nálezy.
6. Případné odchylky od stanoveného postupu řeší soutěžící s vedoucím
skupiny individuálně.
Článek 9
Hodnocení řešení
1. Hodnocení řešení provádí vedoucí skupiny v souladu se Směrnicemi.
2. Vedoucí skupiny může uznat alternativní řešení.
3. Za správné řešení hádanky dostává soutěžící jeden bod. Vedoucí
skupiny v případě, že je k řešení předložena vadná hádanka, přizná za
takovou hádanku jeden bod všem řešitelům bez ohledu na to, zda hádanku
řešili nebo ne. Bod přizná v okamžiku, kdy je s konečnou platností
rozhodnuto o tom, že hádanka je vadná.
4. Vedoucí skupiny určí pořadí řešitelů každého souboru podle získaných
bodů za řešení jednotlivých hádanek. Má-li několik soutěžících stejný součet bodů, stanoví se jejich pořadí podle obtížnosti každé hádanky. Řeší-li
hádanku jeden řešitel, je četnost řešení jedna, při dvou řešitelích dva atd.
Řešitel s nižším součtem četností jím řešených hádanek je lepší. Teprve
v případě rovnosti podle tohoto kritéria dostane každý z řešitelů se shodným počtem bodů i součtem četností známku rovnající se průměru příslušných pořadí. Autor získává pořadí nejúspěšnějšího řešitele svého souboru.
5. Vedoucí skupiny v průběhu celé soutěže, zejména v průběhu řešitelské
části zodpovídá případné dotazy soutěžících týkající se nejasností u použitých výrazů, odchylek tvorby a obdobných problémů.
6. Konečné hodnocení řešitelské části ČHL ve skupině provádí vedoucí
skupiny po skončení posledního kola tak, že každému soutěžícímu stanoví
součet jednotlivých umístění. Vítězem řešitelské části je soutěžící s nejnižší
známkou, při stejné celkové známce rozhoduje větší počet řešených hádanek, dále větší počet lepších umístění. V případě rovnosti i zde získávají
soutěžící společný průměr pořadí.
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Článek 10
Hodnocení hádanek
1. Každý soutěžící po obdržení autorského řešení hádanek každého kola
označí v souborech vady a svá zjištění řádně odůvodní. Své předběžné
hodnocení podle Směrnic, resp. prováděcích pokynů k nim zašle vedoucímu skupiny s řešením následujícího kola, v případě posledního kola
v samostatně určeném termínu. Soutěžící má právo vyžádat si v případech, které jsou sporné, stanovisko vedoucího skupiny.
2. Ke každému předběžnému hodnocení vypracuje vedoucí skupiny vlastní
komentář, ve kterém upozorní soutěžící na odchylky předběžných hodnocení od směrnic a zásad, zejména na evidentní vady, které sami soutěžící
neobjevili, a na případně použité náměty. V případě pochybností nebo nejasností se obrátí na soutěžní komisi.
3. Po soustředění předběžných hodnocení autorů v jednotlivých dvoukolech zpracuje vedoucí skupiny podklad pro konečné hodnocení, který rozešle soutěžícím po skončení řešitelské části. Případné nesrovnalosti v předběžných hodnoceních projedná se soutěžní komisí již v průběhu soutěže.
4. Podklad pro konečné hodnocení tvoří výpis vadných hádanek. Určení,
která hádanka je vadná, musí být nesporné. V případě pochyb o vadě rozhoduje soutěžní komise.
5. Konečné hodnocení provedou soutěžící po skončení řešitelské části tak,
že každé hodnocené hádance přidělí body podle Směrnic, resp. podle prováděcích pokynů k nim.
6. Konečné pořadí v autorské části soutěže stanoví vedoucí skupiny takto:
a) stanoví pořadí soutěžních souborů u jednotlivých hodnotících soutěžících tak, že sečte u každého souboru body sedmi nejlépe hodnocených
hádanek;
b) v případě, že takto provedený bodový součet je u některého hodnotícího
soutěžícího shodný pro dva nebo více souborů, použije jako pomocné kritérium bodový součet všech osmi hádanek;
c) nerozhodne-li kritérium podle písmene b), stanoví pořadí souborů průměrem příslušných pořadí;
d) sečte jednotlivá pořadí souborů jednotlivých hodnotících soutěžících
stanovená podle předchozích bodů;
e) v případě rovnosti součtu pořadí u více souborů použije jako pomocné
kritérium součet středních (tj. bez nejvyššího a nejnižšího pořadí) všech
osmi hádanek každého souboru;
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f) v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, přihlédne k bodovému součtu hodnocení všech hodnotitelů;
g) jestliže ani pak nedojde k jednoznačnému rozhodnutí, stanoví konečné
pořadí průměrem příslušných pořadí.
7. Jsou-li zaslána hodnocení jen od méně než pěti soutěžících, stanovení
pomocného pořadí podle písmen e) až g) předchozího bodu se neprovádí
a o autorském pořadí rozhoduje vedoucí skupiny podle vlastního
posouzení kvality jednotlivých souborů. Pokud některý z účastníků ve
skupině nezašle konečné hodnocení ostatních autorů, odečte se mu
z vlastního souboru jedno, a to nejlepší umístění. Pokud zašle konečné
hodnocení jediný účastník ve skupině, stává se vítězem autorské části
a ostatní za ním následují v jím určeném pořadí.
8. Výsledky autorské části sděluje vedoucí skupiny soutěžícím až po uzavření případných reklamací, na případné prodlení je však povinen je upozornit a sdělit jim alespoň výsledky předběžné.
9. K zaslaným hodnocením vypracuje vedoucí skupiny závěrečný komentář, kde zhodnotí kvalitu a pečlivost zpracování předběžného i konečného
hodnocení a zašle ho soutěžícím.
Článek 11
Opravné prostředky
Podněty k úpravám a změnám mohou podávat soutěžící, vedoucí skupin
a hlavní vedoucí ČHL v následujícím rozdělení:
a) Reklamace a dotazy, které se týkají chyb ve výsledcích jednotlivých
soutěžních kol, omylů v zanesení bodů, neuznání řešení apod. zasílá soutěžící vedoucímu skupiny současně s řešením následujícího kola; po skončení posledního kola pak nejpozději do 14 dnů. Reklamace vyřizuje vedoucí skupiny do příštího kola, po posledním kole je vyřizuje do 14 dnů od
obdržení reklamace. O výsledku vyřízení informuje hlavního vedoucího
ČHL a dále všechny soutěžící své skupiny.
b) Protest proti tomu, že hádanka byla označena vadnou, podává soutěžící
vedoucímu skupiny, ten pak se svým stanoviskem hlavnímu vedoucímu
ČHL. Pokud tento protest nebyl uspokojivě vyřešen v průběhu soutěže, řeší
jej s konečnou platností soutěžní komise, které hlavní vedoucí ČHL všechny podklady pro hodnocení předá.
Článek 12
Celkové pořadí
1. Celkové pořadí sestavuje vedoucí skupiny součtem pořadí z řešitelské
a autorské části.
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2. Řešitelská a autorská část jsou kvalifikačními soutěžemi s hodnocením
prvních pěti míst, popřípadě pěti nejlépe hodnocených hádanek v rámci
každé skupiny a přidělením kvalifikačních bodů podle platného kvalifikačního řádu.
3. Vítěz třídy A se stává celkovým vítězem příslušného ročníku ČHL.
Článek 13
Závěrečná ustanovení
1. Hlavní vedoucí ČHL zpracuje na závěr soutěže celkovou zprávu pro
výbor, OHK a Zpravodaj ČHL. Současně zpracuje pro KaH a svazový web
krátkou zprávu o výsledcích soutěže. Zprávy zašle příjemcům podle termínové listiny; redakci zašle současně po jednom exempláři všech soutěžních souborů.
2. Veškerá komunikace v ČHL probíhá písemnou formou, převážně
s využitím elektronické pošty.
3. Svaz hradí nezbytné organizační náklady v prokázané výši.
4. Vítězům skupin a soutěžícím, kteří se v celkovém hodnocení umístili na
předních místech, budou uděleny diplomy.
5. Nejlepší hádanky ze soutěžních souborů budou postupně zveřejňovány
v KaH podle výběru redakce s poukazem na jejich vztah k ČHL.
Schváleno výborem svazu dne 24. listopadu 2018. Propozice vstupují
v platnost počínaje ročníkem 2018 – 2019.


Vzpomínka na Laďu Majera
V loňském roce, 14. června 2018, opustil hádankářskou a křížovkářskou obec ve svých nedožitých 83 letech dlouholetý předseda SČHAK
a člen kroužku Kabrňáci ing. Ladislav Majer.
Laďa Majer byl vynikající křížovkář a hádankář,
autor i řešitel, porotce a organizátor. Křížovkami
a hádankami se zabýval už od svých dětských
let. Od založení Svazu českých hádankářů
a křížovkářů v roce 1968 pracoval v jeho výboru
dlouhých 33 let a 18 let stál v čele svazu jako
jeho předseda. V roce 1964 se stal členem brněnského kroužku Kabrňáků.
Patří k legendám hádankářského hnutí u nás. Získal I. třídu v autorství
hádanek a řešení křížovek a mistrovskou třídu v řešení hádanek. Obdržel
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nejvyšší svazová vyznamenání – bronzový, stříbrný i zlatý otazník a čestnou plaketu ČSHAK. Byl jmenován čestným členem výboru svazu. Svého
celoživotního koníčka doplnil v pozdější době ještě o tvorbu kvalitních pomůcek pro křížovkáře, publikovaných v Panoramě křížovek a ve výročních
tiscích svazu.
Laďa Majer se trvale zapsal do historie hádankářského hnutí i do historie
kroužku Kabrňáci. Odešel, ale zůstává zde jeho práce a zůstanou také
naše vzpomínky na skvělého člověka, veselého společníka a kamaráda.
Z hádankářské tvorby Ladi Majera
OBLOŽKA
ČTVERCOVKA SLABIKOVÁ
O plášť sám nářadí lámu,
Padli průvodci lodí
by mě mohl znovu čistý hřát.
za lid obyčejný –
Proroctví zní divné z chrámu:
to je šílených válek
Město jihu očekává chlad.
obraz stále stejný.
PŘÍPOJKA
LAVINOVKA
Povězte mi, ctěný muži,
Co znají zvířátka
klame, nebo pravdu praví
o šelmách, které loví,
Ital, jenž má knihy v kůži,
když pořád ve stájích
v kterých hledá rozum pravý?
spokojeně si hoví?
Říkal, do herny že malé
MÍSTENKA
vchod zakrývá obložení,
Každý den, každou noc
uvnitř nástroj zvoní stále,
trápí křeč knížete obličej,
pod stůl padá karta ženy.
přesto on do města
VÝLUČKA
cestuje splnit svůj obyčej.
Muže, který při křtu drží robě,
CHYBOVKA
luza souží zlými poznámkami.
TOHO LÁVA CHLADÍ,
Rád by trochu klidu popřál sobě
KOHO ZÁDA ZRANÍ.
tam, kde svahy voní květinami.
PÁDOVKA
Dechovka však rozjímání ruší,
Krmivo výklenek skrývá,
kapelníka skladby jsou mu cizí.
z kovu sud plný ho bývá,
Teprv tehdy pocítí klid v duši,
na voze ovčák jej vozí
trubky zvuk když zvolna v dálce
pro kravku, koníka, kozy.
mizí.
Krmivo koníka láká,
ČÁRKOVKA
potají mlsně se sytí.
Když kol přístroje hledání bezPřed bačou „krádež“ svou ukryl,
radné
docela ušel on bití.
ženu Sibiřana utahá,
RÉBUS PÍSMENNÝ
potom v pátrání po ztrátě záhadné
HÁZENÁ kroky
Jakut svoje oči namáhá.
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ZRŮDKA
Obrovské úsilí občanů mimo
dům
vlastní je nyní už oběma národům.
Radostně žijeme v Nitře i Třemošné,
tkanina ukrývá děvčátko rozkošné.
VSUVKA SLOVNÍ
V ústavu pár horníků se léčí,
zábavu jim televize skýtá:
Odehrává se tam bitva lítá,
ke stromu muž s trubkou prchá
v seči.

MNOŽENKA
Měsíc končí, brzy bude hon!
Vojákova tužba sílí.
Po čem touží, milí?
Skví se ustavičně čistě on.
ČASOVKA
Když se člověk ožení,
zázrak plavby začíná…
Chybí-li však koření,
milé chladne svačina.
BARVÍNEK
Strach vás ve tmě stiskne jako
páky,
teď zde o tom vyprávíte temně.
Za noci les značně nepříjemně
zapůsobí na příbuznou taky.

Ján Čižmár (7. 5. 1946 - 5. 5. 2018),
Hoci mal technické vzdelanie, jeho talent ho
priviedol k tvorbe literatúry už od strednej
školy. Svoje nadanie zúročil najmä v tvorbe
piesňových textov pre spevákov populárnej
hudby. Bol spoluzakladateľom a organizátorom hudobného festivalu Bystrické zvony,
ako aj manažérom viacerých hudobných skupín. Venoval sa aj libretám a scenárom muzikálov a hudobných pásiem.
Pozornosť prirodzene venoval aj poézii, ako
prozaik vytvoril seriál poviedok s detektívnokriminálnou zápletkou, vydal aj autobiografiu
Skús život dúškami piť (2010).
Za pozornosť stojí aj Čižmárova angažovanosť v športe, výrazne podporoval najmä súťaže v triatlone, bol viceprezidentom Slov. triatlonovej únie, ale
pozornosť venoval aj rozvoju športu pre všetkých.
Výrazne sa angažoval v záujmovej aktivite – spoluzakladal hádankársky
a krížovkársky klub HRON, vydával časopis RELAX, pracoval v Slovenskom zväze hádankárov a krížovkárov, spoluorganizoval Majstrovstvá Slovenska v tejto oblasti a i. Až do svojej smrti viedol internetovú stránku Chytrák s vedomostnými súťažami, ako aj skupinu krížovkárskych nadšencov
pri Klube seniorov v obci. Bol významným členom ČSHAK.
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