Vážení přátelé,
omezení vyvolaná pandemií covid-19 se bohužel projevila i na činnosti svazu a na
obsahu tohoto čísla Zpravodaje. V roce 2020 se nekonala valná hromada, takže
zpráva výboru a předsednictva o činnosti svazu v roce 2020 bude přednesena
a schvalována na valné hromadě v listopadu 2021 a uvedena v příštím čísle Zpravodaje spolu s příslušnými zprávami za rok 2021. V tomto čísle najdete oznámení
o vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd, rámcový návrh rozpočtu svazu na
rok 2021 a přehled hospodaření za celý rok 2020, který bude schvalován na valné
hromadě v listopadu tohoto roku. Nechybí ani záznam o provedení revize hospodaření svazu z 18. října 2021 a pravidla pro soutěže v řešení logických úloh. Na závěr
si můžete zaluštit vybrané taje dvou našich letošních významných jubilantů.
Již teď je zpravodaj 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 i nadále 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 20. října 2021.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ČSHAK
za rok 2020 (v Kč)
Položka
Příjmy celkem
v tom:
sponzoři
příspěvky
Výdaje celkem
v tom:
činnost kroužků +
přebory
soutěže
svazové tisky
svazové orgány
hospodářsko-správní
propagace, dary

Rozpočet
100 000

Skutečnost
112 098

%
112,1

25 000
75 000
100 000

65 000
47 098
53 964

260,0
62,8
54,0

45 000

15 675

34,8

5 000
15 000
16 000
9 000
10 000

0
30 779
4 516
2 994
0

0,0
205,2
28,2
33,3
0,0

REKAPITULACE (v Kč)
Položka
Zůstatek k 1. 1. 2020
+ příjmy
- výdaje
Zůstatek k 31. 12. 2020

Rozpočet
860 000
100 000
100 000
860 000

Skutečnost
864 924
112 098
53 964
923 058

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 (v Kč)
PŘÍJMY celkem
v tom

100 000

sponzoři

25 000

příspěvky

75 000

REKAPITULACE (v Kč):
Zůstatek k 1. 1. 2021
923 058
Saldo příjmů a výdajů
0
Zůstatek k 31. 12. 2021 923 058

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

100 000
15 000
5 000
45 000
16 000
9 000
10 000

Stanislava Teichmanová, hospodářka ČSHAK
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ZÁZNAM
o kontrole hospodaření ČSHAK,
provedené dne 18. října 2021
Revizní komise: Jaroslav Kolín, Jaromír Kvíčala, omluven Přemysl Kubíček
(nemoc)
Hospodářka ČSHAK: Stanislava Teichmanová
Kontrolované období: Pokladna: 3. 3. 2019 - 18. 10 2021
Bankovní účty: 1. 3. 2019 - 30. 9. 2021
Program revize:
1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti
2. Kontrola pokladních dokladů
3. Kontrola operací s bankovními účty
4. Různé
Výsledek revize:
ad 1.
Zjištěný stav pokladní hotovosti k 18. 10 2021 ve výši 387 Kč souhlasí se
zůstatkem vykázaným v pokladní knize.
ad 2.
Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2019 č. P3 - P9, za rok 2020
č. P1 - P4 a za rok 2021 č.P1 a P2. Byly kontrolovány výdajové doklady za
rok 2019 od č. V6 do č. V24, za rok 2020 č. V1 - V9 a za rok 2021 č. V1 V6.
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 2019 do 30. září 2021. Nebyly zjištěny
závady. Zůstatek účtu k 30. září 2021 činil 973 389,48 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.
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Pravidla pro soutěže ČSHAK v řešení logických úloh
A) Není-li v zadání příslušné úlohy uvedeno jinak, pak platí:
1. Zadaný obrazec u příslušné úlohy nelze jakkoliv upravovat, tzn. tvar
obrazce, zadaná předtištěná síť i tvar případných políček uvnitř obrazce je
závazný. (Poznámka: Zvětšení obrazce pro zlepšení čitelnosti nebo
usnadnění vpisování znaků je možné; avšak i zde je nutné zachovat tvary
a vzájemné poměry velikostí jednotlivých políček a všechny další případné
náležitosti obrazce.)
2. Jakékoliv znaky uvnitř obrazce nebo znaky vně obrazce přímo s ním
související jsou závazné a nelze je přemisťovat, vypouštět, ani nahrazovat
jinými znaky.
3. Do jednoho políčka lze zapisovat nejvýše jeden znak. Za znak se považuje písmeno, číslice, číslo, mina, drahokam, psí bouda, kolečko, křížek,
plné políčko apod. Pokud se nevyplňují všechna políčka, lze nevyplňovaná
políčka nechat prázdná, nebo je proškrtnout či jiným vhodným způsobem
odlišit.
4. Dělení obrazce lze provádět pouze po předtištěné síti, je-li zadaná.
5. Při sestavování jednotlivých dílů do většího obrazce se nesmí jednotlivé
díly navzájem překrývat, ani je nelze zrcadlově otáčet.
6. Při zadaném obrazci nesmí řešení (např. hledaná cesta nebo propojení
znaků) opouštět hranice obrazce, jsou-li tyto pevně dané; každým políčkem
lze procházet pouze jednou a průchod políčkem musí být vždy přes střed
příslušného políčka.
7. Standardními směry vedení čar v obrazci (např. při vyznačení cesty) jsou
pouze:
- 2 směry vodorovně (zleva vpravo a zprava vlevo),
- 2 směry svisle (shora dolů a zdola nahoru),
- 4 směry úhlopříčně pouze v úhlu 45 stupňů (zleva doprava dolů,
zprava doleva dolů, zleva doprava nahoru a zprava doleva nahoru).
8. Standardními směry vpisování znaků do obrazce jsou pouze vodorovně
zleva vpravo a svisle shora dolů. Je-li povoleno běžné i zpětné čtení (psaní), pak se smějí použít všechny čtyři směry vodorovně a svisle uvedené
v bodu 7; je-li možno použít i úhlopříčných směrů, pak lze použít všech
osm směrů uvedených v bodu 7.
9. Souvislá plocha je seskupení políček, která sousedí stranou (tzn. že
součástí dané souvislé plochy není žádné políčko, které by bylo propojeno
s ostatními pouze bodově, nebo s nimi nemělo žádný společný bod).
V pravoúhlých obrazcích lze zkontrolovat souvislost tak, že z kteréhokoliv
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středu políčka souvislé plochy se lze pouze vodorovným a/nebo svislým
pohybem přes středy políček dostat na kterýkoliv střed políčka této souvislé
plochy.
10. V početních úlohách se počítá v desítkové číselné soustavě a přednost
má násobení a dělení před sčítáním a odčítáním. Žádné číslo kromě nuly
nezačíná číslicí 0.
11. V případě nahrazování znaků jinými znaky (např. písmen číslicemi) se
vždy v celé úloze stejný znak nahrazuje stejným jiným znakem (např.
všechna písmena A vždy číslicí 7, všechna B vždy číslicí 3 apod.); jednoznačnost platí i obráceně (tzn. že v uvedených příkladech musí být číslice
7 vždy jen místo písmene A a číslice 3 vždy jen místo B).
B)

Za jakoukoliv úlohu nelze získat záporné body.
Schváleno OKL v prosinci 2020 s účinností od 1. 1. 2021.


Noví nositelé kvalifikačních tříd
a členové Klubu všestranných
vyhlášení na webové stránce ČSHAK podle stavu k 31. 12. 2020.
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 podle stavu k 30. 6. 2019, je v závorce
uvedena zkratka VH.
Autoři křížovek:
Zdeněk Friedl (1124) 1.
Autoři hádanek:
Oldřich Kmoščák (121751) 1, Anna Moskalová (8456 - VH) 2, Václava Olšanská (1578 - VH) 3, Jaroslav Valkus (14414) 1.
Autoři logických úloh:
Jana Vodičková (15503 - VH) 2.
Řešitelé křížovek:
Jiří Autrata (6058) 1, Lubor Bednář (17003) 3, David Bonaventura (16972)
1, Stanislav Bulín (7220 - VH) 1, Vlastimil Glogar (16922) 1, Jaroslav Gütler
(4908) 2, Antonín Hladký (7973) 1, Igor Jakubček (16700) 2, Jana Járová
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(15611) M, Jiří Kobr (14773) 1, Josef Koňák (14612) 2, Jiří Konečný
(16725) 2, Jiří Kopřiva (15014 - VH) M, Jiřina Kotoulková (17005) 3, Pavel
Kratochvíl (15418) 2, Karel Kunst (7981) 1, Daniel Lukovský (12514) 1,
Irena Marsová (1682) 1, Miroslav Maršál (1189) 2, Magdalena Motyčková
(14829) 1, Rudolf Novák (16983) 3, Pavel Polcar (8175) 2, Radek Přikryl
(16964) 3, Pavel Rosa (17016) 2, Vratislav Stískal (14905) 1, Lucie Svobodová (17000) 3, Jan Štohanzl (936) 2, Vilibald Švančar (15220) 2, Jiří Tománek (17017) 3, Jozef Varjan (16996) 3, Rudolf Widla (163) 1, Antonín
Zámečník (6096) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Miroslav Felix,
Miroslav Kudláček, Antonín Lukeš a Martin Musil; nikdo z nich však není
členem ČSHAK.
Řešitelé hádanek:
Stanislav Bulín (7220) 2, Svatopluk Fronk (17004) 3, Josef Hlavatý (14561)
1, Karel Hroneš (11860) 1, Miloš Hruška (16990 - VH) 2, Igor Jakubček
(16700 - VH) 1, Jaroslav Kavka (277) 2, Oldřich Kmoščák (12175) M, Jaroslav Kyncl (16806) M, Miloslava Lajksnerová (4840) 1, Josef Malý (14313)
2, Jana Marešková (12226) M, Lubomír Mičinský (14808) 3, Jarmila Mlsová
(16837) 1, Václav Ota (1032) 1, Peter Paďour (16701 - VH) M, Helena
Peldřimovská (10817) M, Jaroslav Prošek (16938) 1, Juraj Struňák (10212)
M, Miroslav Šumpík (12195) 1, Jiří Tománek (17017) 3, Jan Vašinka
(15137) 1, Pavol Vychovalý (12165) 2, Evžen Zedníček (240) M a Helena
Zelíková (17002) 1.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhla rovněž Helena Humplíková, která není členkou ČSHAK.
Řešitelé logických úloh:
Lubor Bednář (17003) 3, Imrich Cily (16966) 2, Ivana Durdilová(16978) 3,
Svatopluk Fronk (17004) 3, Štefan Gartšík (16913) 3, Daniel Janek (16902)
2, Josef Koňák (14612) 2, Josef Konečný (16943) M, Petr Kučírek (8620)
2, Daniel Lukovský (12514) 3, Lenka Máchová (17019) 2, Jan Onderek
(16963) 2, Petra Petriláková (17021)3, Marie Švarcová (5236) M, Jarmila
Tomášková (16919 - VH) 3 a Miroslav Turek (2831) 1.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhla též Marta Komoňová
a počtu bodů postačujících k udělení 1. třídy dosáhli rovněž Otmar Carbol,
Martin Kubík a Jan Strouhal; nikdo z nich není členem ČSHAK.
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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 nově 37 členů; novou členkou klubu, teprve třetí
ženou, se stala Alena Kolínová.
Příslušné kvalifikační diplomy a certifikát členství v Klubu všestranných
jsou připraveny k předání na některé z akcí svazu nebo k rozeslání poštou.
František Vokatý,
předseda kvalifikační komise


Naši jubilující redaktoři
Náš skvělý hádankář a křížovkář
Dušan Karkuš oslavuje letos
hned dvě významná výročí. 13.
března oslavil osmdesátku a
kromě toho 50 let působení
v redakci HaK (později KaH),
jehož byl dlouhá léta šéfredaktorem. Jako dlouholetý člen předsednictva svazu patří k těm, kteří
se výrazně zasloužili o rozvoj
křížovek a hádanek, ale věnuje
se i logickým úlohám.
Dušan je držitelem všech svazových vyznamenání, má mistrovské třídy v řešení i tvorbě křížovek a hádanek a je členem Klubu
všestranných.
Vyřešte si jednu z mnoha Dušanových křížovek. Tahle byla publikována
v KaH č. 12/2014 v rámci vytrvalostní soutěže Strašnická padesátka.

Střídavá dokreslovka se sdruženou legendou
Druhý díl tajenky je skryt, sedm legendovaných výrazů ??? souvisí s tajenkou a osmý je skryt.
VODOROVNĚ: A – I. Spoře (nářečně); posekat (nářečně); účet; český
teatrolog; ???; ???; ???; německy „čas“; bánovina; měkký; delší veslo pro
nepárovou loď; mrknutí (řídce); ukazovací zájmeno; jezerní vápenec; černý
minerál; hrouda (zastarale); druh hudebních nástrojů; údery ve stepu;
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střešní konstrukce; keton fialkové vůně; bez přípravy; surovina pro přípravu
polykarbonátů; soubory devíti hráčů; krmivo pro koně; římská čtyřka; poddajný; biliár; čas; egyptský smyčkový kříž; uprchlík (nářečně); stepní pták;
goniometrická funkce; irské historické písmo; přípravek na mytí nádobí;
starořímské mince; nizozemská unce; planetka; plavidla; sborová tanečnice; ???; ???; ???; ohleduplnost; asijská hruška; britský politik; rotang.
SVISLE 1 – 10. Kapka; tělesná cvičení; opasek; český publicista a hudebník; hlubinná alkalická hornina; jméno skladatele Provazníka; stupnice ponoru na obou bocích lodi; ražená mince; domácky Sotira; státní forma římské říše; ločidlo čertovo lejno; nejjednodušší plynný boran; obehrát; ostrý
okraj; domácky Adolf; otrok (zastarale); boží dopuštění (nářečně o počasí);
dvakrát snížený tón; dovednost; 1. díl tajenky; citoslovce pohrdání; thajské
platidlo; smůla; koně; vaječný pokrm; buddhistický bůh. – 11 – 20. Tlachání; oklamat; ledovcový kotel; divadelník; sportovec (slovensky); kost (odborně); ???; trinitrotoluen; pryčna (v ruském prostředí); ostnoploutvá ryba;
poněvadž; omastek; thajské platidlo; americký generál; enkláva; echolot;
intoxikace; lyžařský výtah; druh elektronky; hinduistická bohyně matka;
Asiat; stupeň devonu; polyamidové vlákno naší výroby; tlouky; tmavý; norský loket.
Pomůcky: Atami, Attlee, heely, Povoda, Ušníša.

Dušanovy hádanky
RÁČEK SLABIKOVÝ
1. místo v MAS 2020/2021
(4 6 2 5 5, 6 5 4 – 2 5 4 2 4 5 8 7)
Nemajetná ctnostná žena
touží, abych vždy byl šťastný.
Chová psy, moc peněz nemá,
proto si je vyprošuje
od rodičů jednou týdně.
Moje hodná choť stáj vlastní
trochu malou, přesto klidně
do ní pejsky přestěhuje.

Též protivné ženy stuha tady
chybí,
penzion však přesto dámičce se
líbí,
prožila zde totiž řadu velmi hezkých chvil.
Po překrásné době noční styk
ji unavil.
TÓNOVKA
3. místo v MAS 2019/2020
(4, 5, 3, 4 – 4 4 7 6 5)
Cvičný štít s odznakem moci
u pole se králi ztrácel,
autor o tom psával v noci,
dětem radost z čtení vracel.
Popsal též, jak štíhlá ruka
pomůcky část poničila
krejčové, když šaty šila
na malého svého kluka.

POSUNKA
1. místo v MAS 2019/2020
(7 5, 8, 4 5 – 3 2 8 4 4 8)
Už v kasinu předmět vystavený
není,
příčinou je značně velké pustošení.
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VÝMĚNKA
3. místo v MAS 2019/2020
(5 5 5, 5 5, 4 2 5 – 9 4 9 5 9)
U rybníka na ryby síť svine dívka stěží,
rozum kibice jí při tom nepomáhá.
Korýše si chytil donátor zde,
domů běží,
s počítačem hraje si tam dcerka
drahá.
S klávesnicí celkem zručně manipulovala,
přítelkyni Libuši na kompakt
stahovala.

Celý den žena má sleduje Novu,
jak vinař Jákob se z úrody těší.
Nádoby jeho jsou plněny znovu,
chytání feny však redaktor řeší.
Na způsob balení topinek dává
v TV tip jeho choť, chytrá to
hlava.
CITOSLOVKA
2. místo v MAS 2016/2017
(3, 4, 4 – 10 4 5 9)
V orchestru se zápas svádí –
Španělsko je země fíků,
nemoc muže neodradí
sledovat vpád útočníků.
Nechtějí jít chlapi domů,
Real hostí Barcelonu,
zato hráčky půvab stromů
vábí blízko stadionu.

PRVKOVKA
2. místo v MAS 2017/2018
(4, 5, 4 – 2 6 8 4 6)
Moje děti sliby plní,
nádoby jsou plné zrní,
zvířata z nich krmí se,
synové spí při míse.
Po spánku si chvíli hráli,
géniům pak slovo dali,
že jim boxy přinesou.
Splnili to! Machři jsou.

OPĚTOVAČKA
2. místo v MAS 2015/2016
(4 7, 4 4 4 – 1 4 8 4 4 4 5 2)
Ruce punka pomáhají
dámě němé zakrátko,
vozík její často mívá
porouchané sedátko.
Já rád s pejskem k vodě chodím,
čeká mě tam Štěpána,
sledujeme pohyb lodí,
hrajeme si od rána.
Bude dneska u lesíčka?
Sláva! Je tam, s radostí
vodou čistí mého psíčka,
pak mu dojde pro kosti.

PŘÍSUVKA
3. místo v MAS 2017/2018
(4, 5, 4, 3, 4 – 7 2 5 7 1 3)
S kovem ústí řeky barvy hází,
zpěváku chlup v tváři půvab
kazí.
Zvyk má zvláštní, nerad hudbu
tvoří,
novou píseň čeká ze zámoří.
Obdržel ji, proto štěstím hoří.

ZÁMĚNKA
1. místo v MAS 2014/2015
(6, 7, 5, 7, 5 4, 6, 4 – 11 10 6 10
1 6)
Z vrby pruty žena cizí nakoupila
zase,

MENŠENKA
1. místo v MAS 2016/2017
(4, 4 6 6, 3 4 – 2 4 4 4 8 3 8 6)
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výrobek z nich upletený účelný
je, zdá se.
Zvláštní úkaz na obloze příčinou
je toho,
že poprsí moderní dnes vábí
málokoho.
Na výlet muž s ptáčetem se do
Ankary chystá,
nevěstky tam povícero střídaly
svá místa.
DĚLENKA
1. místo v MAS 2014/2015
(6 4 7 – 6 6 4, 4 5, 5 8)
Jemelíka baví hobby,
luští, tvoří různé taje.
Dělenky teď porotuje,
z námětů ho chytaj' mdloby.
V jedné skelet děsí mládě,
skotačí a vlákna švadlen
roztahuje po zahradě,
bílou barvou ho tam svádí
též balonek člena vlády.
PRVKOVKA
3. místo v MAS 2014/2015
(3, 3, 5, 6, 5 – 1 5 3 4 5 1 7 1 7)

Blízko farmy setři zjitra rejdí,
v osladiči vedle cesty šmejdí.
VOKÁLOVKA
3. místo v MAS 2013/14
(8 4 6, 4 4 2 – 6 7 4 3 4 4)
Lesklé trubky odebírám hochům,
jejich řízný zvuk mi vadí trochu.
Televize nebaví mne taky,
k lesu mířím, pozoruji mraky...

Táborníků ohněm, který voní
kouřem, váben jsem dnes jako
loni.
DOTAZKA
3. místo v MAS 2013/2014
(9, 5 – 5 4 6 5)
Historická oblast Číny
příklad bojů dávných byla.
Vozka zná to z dějepisu,
teď má žízeň, chybí síla.
V nabídce je pivo, mošt i soda.
Chytrolín mu nápoj prudce
podá.
OBRATKA
1. místo v MAS 2012/2013
(7, 6, 4 5, 5 – 4 7 4-2 3 7)
Stav krátkého bezvědomí
způsobil, že pták jde k zemi.
Zpěvačky syn s mým se honí,
běhají za nutriemi,
plaší koně, dráždí fenu
(nářadí jim maří výběh).
Svoje dítě napomenu,
uhodí-li víckrát hříbě.
PŘESUNKA
1. místo v MAS 2010/2011
(9, 4 5, 6, 5 – 5 10 8 6)
Lístek, kterým oběd platím,
valnou cenu nemá.
Moderní díl saka zatím
zalíbil se ženám.
Po dnech dřiny části těla
na procházce bolí,
v letech selka uviděla
muže s bílou holí.
TVAROSLOVKA
1. místo v MAS 2008/2009
(2 6 4 4 5, 6 2 6 – 2 9 5 4 6)
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Střílíme na šelmy dřív, než
mráz uhodí,
míříme na dravce, neboť jsme
nimrodi.
Zatímco znělo tu lovecké halali,
ve státě sousedním Romové
strádali.
MÍSTENKA
1. místo v MAS 2007/2008

(4, 3, 5, 5 – 2 4 3 4 4 7 1 5 5)
Bůh zná, že pozřel knedlíček
pro zlost,
vládce teď pomoc lékaře čeká.
Strakatí koně zvýšili rychlost,
v noci však příjezd zhatila řeka.
Krajanův prášek slavný Ind
zjitra rádžovi něžně nabídl
zchytra.


Dne 4. března oslavil Dušanův nástupce na postu šéfredaktora KaH
Jaromír Kvíčala své sedmdesátiny. I on patří k pilířům našeho hnutí
ať už jako funkcionář, člen revizní
komise a předseda kroužku Staré
hnízdo, nebo jako řešitel a především autor hádanek a křížovek.
Je členem Klubu všestranných,
držitelem mistrovských tříd v tvorbě
a řešení hádanek a v řešení křížovek a je nositelem všech svazových
vyznamenání. Zejména jeho hádanky překvapují vtipem a neobvyklými nápady. Dlouhá léta též působí
jako porotce autorských soutěží.

Jaromírovy hádanky
Z vítězného souboru skupiny A ČHL 2010 – 2011
VÝPUSTKA SLOVNÍ
Muže výkres zničí pryskyřice leh(5 5,8, 4 3, 5, 4 3, 5, 5 3, 6, 4 4, 6, 4 ce,
4, 6 – 7 5)
pro zvířete bobky hrdina jít nechce,
Přibývá dým v sále, chytrost nezašlápne úd jeho nedopalek žhavý,
pomůže,
Ludmila dál pěje, opera nás baví.
vlákno jako krev tu děsí ženy, muže,
ZÁHADNÝ NÁPIS
oznámení přišlo trochu opožděně,
(5, 4, 7, 4 3 – 11 2 2 5)
hlupáků šat nese lokaj k další scé- S čertem zase čerti šijí,
ně.
dělá cviky v pelíšku,
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kde strom stojí, pochoutky jí,
vidí zraky kulíšků.
Přestal strašit, tak má kaňku,
nechce se mu do pekla;
Mates přišel o oháňku,
Plajznerka ji usekla.

Vyrýval před hercem hádankář
býlí,
oba to bavilo, ale jen chvíli.
Zde květ též kartáčem na holi kosí
vandrák, jenž po trávě pobíhá bosý.
Barva kol holoubat praskala stále…
Opera potěší velké i malé.

OBNAŽKA
(5 1 6 4 3, 4 4 8 4 5, 3 1 6 5 – 4 1 4)
Z Lázeňského pohárku 2007
ZÁMĚNKA
(6, 6, 4, 5 – 13 4 4)
Logické úlohy dneska už byly,
za kámen u cesty duchovní pílí,
z učebny skladby už zazněly celé…
Jak je tu? Zas je zde opravdu skvěle.
VSUVKA
(1 3 4, 5, 5 – 7 2 4 9)
Ze zámoří provaz vezu,
silnice už spláchly deště…
Holka byla plachá, proto
nevdala se dosud ještě.
PŘESUNKA
(2 5 4, 4, 4, 4 – 5 5 6 7)
S kovem břevno nakládá se,
pták řve, herec chládek hledá...
Opici má Katz už zase,
více vína Švejk mu nedá.
VÝPUSTKA SLOVNÍ
(2 6 3, 5; 4 5, 4; 4 4 5 – 9 5)
Bez soupeře vládce není.
Pastýř usnul v okamžení,
dřímal vlk i antilopa;
vidím draky, rovněž opa,
kde je delší převis skály…
Město poznám vždy už z dáli.

TVAROSLOVKA
(3 6, 4 3, - 6 5 5)
Mistra týrám, poutám šelmu –
to je kabaret.
Se skalpelem zdravotnice
kouká do karet.
VÝLUČKA
(4 4, 4 6, 5 5, 5 5, 1 4 5, 4 4, 5 1 4 –
9 5)
Salamandr chvatně pije,
klepeta tu Adam tuší,
muže zvíře v hlíně ryje,
veliký pták kluka ruší.
Při podniku sud nás plete,
Maďarů zeď zase leká,
ruský boháč se zvířetem
mizí, město prý ho čeká.
K 80 letům Starého hnízda 1989
STŘÍDAVKA
(4 3 7, 4 3, 5 – 6 4 5 8 3)
Cukrovku má starý Slovan,
potíže mu sladkost dělá,
na pár plastik hledí znova,
prý ho hlava rozbolela.
„Nech těch nářků,“ borec míní,
„raději si vínko dáme,
bez váhání pijme nyní
na výročí, které máme!“
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