
 

 

 

 

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 letech 2020 a 2021 byla předne-
sena a schválena na valné hromadě v listopadu 2021. V tomto čísle kromě této 
zprávy najdete zápisy a usnesení z loňské valné hromady, oznámení o vyhlášení 
nových nositelů kvalifikačních tříd, rámcový návrh rozpočtu svazu na rok 2022 
a přehled hospodaření za celý rok 2021, který byl schválen na valné hromadě 
v listopadu 2021.  

Počínaje rokem 2022 dochází ve vydávání Zpravodaje ke změně: podstatně se 
redukuje počet výtisků, čímž se spoří papír a zejména poštovné. Zpravodaj bude 
přednostně publikován na svazových webových stránkách, odkud si jej mohou 
zájemci stáhnout, a pokud budou mít zájem o tištěnou verzi, mohou si ji vyžádat 
v redakci Křížovky a hádanky a bude jim zaslána poštou. 

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 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 
 
 

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 30. června 2022. 

http://www.cshak.cz/
mailto:novum-kah@volny.cz
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ZPRÁVA 

o činnosti SČHAK za léta 2020 a 2021, 

přednesená na valné hromadě dne 28. listopadu 2021 

Vážení a milí přátelé,  

scházíme se dnes stále ještě v době velmi silně ovlivněné infekcí covid-19 
způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Opatření omezující pohyb a shro-
mažďování osob výrazně zkomplikovala a v řadě případů dokonce zne-
možnila pořádání akcí založených na osobní účasti. I proto uplynuly od 
poslední valné hromady ČSHAK místo obvyklého jednoho roku roky dva, 
a tak i naše dnešní hodnocení se bude týkat mimořádně dvouletého obdo-
bí. 

Řídící i odborné orgány svazu zareagovaly na danou situaci intenzívnějším 
využitím vzdálené komunikace a ve všech případech, kdy to bylo možné, 
pořádaly diskuse v internetovém prostředí a potřebná rozhodnutí přijímaly 
prostřednictvím elektronické pošty per rollam. Dokonce i jeden z přeborů, 
obvykle se odehrávající v Mariánských Lázních, byl pořádán s využitím 
internetu. 

Akce běžně pořádané za osobní přítomnosti účastníků však nebylo možné 
plnohodnotně nahradit. Proto se v roce 2020 nekonala valná hromada 
ČSHAK a neuskutečnilo se ani jedno ze tří mistrovství republiky v řešení 
křížovek, hádanek a logických úloh, a to jak jednotlivců, tak i kroužků či 
družstev. Regionálních přeborů bylo v roce 2020 šest, v roce 2021 pak jen 
čtyři. Ani v jednom z obou let se nekonalo přátelské setkání s řešením čes-
kých a slovenských křížovek a hádanek, které naši slovenští kolegové na-
zývají Turnaj dvoch krajín. Naopak bez omezení probíhaly korespondenční 
soutěže i soutěže na internetu a překvapivě se uskutečnil v obou letech 
i tradiční seminář v Beskydech. 

Z činnosti orgánů svazu 

Výbor a předsednictvo se v rámci svých kompetencí zabývaly kontrolou 
plnění záměrů svazu a jednotlivých krátkodobých i dlouhodobých úkolů, 
věnovaly se plánování a hodnocení přeborů a semináře, přípravě svazo-
vých publikací, propagaci svazu, aktualizaci webových stránek svazu i spo-
lupráci s partnery. Na základě podnětů z kroužků i z orgánů svazu ocenily 
zásluhy jednotlivých členů svazu zlatými, stříbrnými či bronzovými otazní-
ky, čestnými uznáními a plaketami. V závěru hodnoceného období pak 
připravovaly dnešní valnou hromadu a Mistrovství České republiky jednot-
livců v řešení křížovek a hádanek. 

Lze konstatovat, že navzdory četným omezením pohybu a shromažďování 
osob byla většina úkolů splněna a činnost svazu úspěšně probíhá. V rámci 
propagace svaz již několik let spolupracuje s vydavatelstvími Empresa 



 - 3 - 

Media a Burda, do pololetí roku 2021 spolupracoval též s periodikem Náš 
region. Představitelé svazu příležitostně vystupují také v České televizi 
a v Českém rozhlasu, popřípadě poskytují rozhovory regionálnímu tisku. 

Na webových stránkách svazu jsou postupně doplňovány medailonky těch 
členů, kteří za svého života výrazně přispěli k rozvoji a propagaci našeho 
hnutí. Velmi dobrá finanční situace svazu umožňuje připravovat a vydávat 
každoročně členům svazu hodnotné publikace, které slouží jako pomůcky 
k řešení nebo k procvičení znalostí a dovedností členů. 

V letošním roce byla vydána jako výroční tisk ČSHAK Stručná encyklope-
die hádankářů a křížovkářů, která přináší základní informace o členech 
a kroužcích, již se podíleli na dosavadní historii nejen svazu, ale i v období, 
které založení svazu předcházelo. Tuto encyklopedii je třeba chápat jako 
živou materii, která bude dále doplňována a aktualizována a kterou lze 
nalézt i v elektronické podobě na webové stránce ČSHAK. 

Určitě je na místě vyzdvihnout při této příležitosti tři naše členy, kteří se 
o vznik a vydání této encyklopedie rozhodující měrou zasloužili. Prvním je 
zesnulý bývalý předseda svazu Ladislav Majer; ten s myšlenkou encyklo-
pedie před lety přišel a také vytvořil její zárodek v podobě 17 stránek shro-
mážděných dat. Druhým je Jiří Adamčík, který vtisknul encyklopedii sou-
časnou podobu a trpělivě komunikoval s kroužky i jednotlivými členy ve 
snaze získat co nejvíce relevantních a objektivních informací; ty pak do 
encyklopedie vložil. Třetím je Jaromír Nohavica, který po seznámení se 
s obsahem rozpoznal důležitost tohoto dokumentu a významně se podílel, 
a to i nemalým finančním příspěvkem, na knižním vydání publikace. 

Komise pro činnost kroužků se podílela na přípravě, průběhu a hodno-
cení přeborů, zprostředkovávala komunikaci mezi kroužky a řídícími orgány 
svazu a shromažďovala podněty pro valnou hromadu, včetně návrhů na 
ocenění jednotlivých členů. 

Komise pro práci s mládeží patřila mezi orgány nejvíce postižené ome-
zeními pohybu a shromažďování osob. Soustředila se proto na zajištění již 
5. a 6. ročníku Luštitelské olympiády mladých, která úspěšně probíhá na 
stránkách časopisu Křížovka a hádanka. 

Odborná křížovkářská komise po zdárném dokončení nové verze směr-
nic postupně doplňuje a aktualizuje přílohy ke směrnicím, podílí se na pří-
pravě a vydání publikací svazu sloužících jako pomůcky, vypisuje každo-
ročně autorské křížovkářské soutěže; velmi aktivně využívá ke své činnosti 
každoročních seminářů. 

Odborná hádankářská komise byla nucena přerušit práce na nových 
směrnicích. Pokračovalo však seznamování méně zkušených a začínají-
cích hádankářů s jednotlivými druhy hádanek a způsoby tvorby prostřednic-
tvím sloupku Začínáme s hádankami v časopise Křížovka a hádanka. 
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V roce 2022 bude otiskování tohoto sloupku pokračovat již devátým, patrně 
posledním, ročníkem. Pokud to bude opravdu poslední ročník, otevře se 
možnost tvořit nové hádankářské směrnice za široké účasti hádankářů 
přímo na stránkách časopisu a na webové stránce svazu. 

Odborná komise pro logické úlohy se soustřeďuje na spolupráci 
s organizací HALAS při pořádání republikových mistrovství v řešení logic-
kých úloh. V roce 2020 se to sice z objektivních důvodů nepodařilo, v roce 
2021, byť s časovým posunem, již zase ano. Kromě toho zveřejnila komise 
na webových stránkách svazu Pravidla pro soutěže ČSHAK v řešení logic-
kých úloh, která upravují zejména zadávání logických úloh a výklad vybra-
ných pojmů. 

Kvalifikační komise pravidelně shromažďuje výsledky soutěží a další 
podklady potřebné k udělování kvalifikačních bodů. Komise již pravidelně 
vyhodnocuje stav kvalifikačních bodů a vyhlašuje nové kvalifikační třídy 
dvakrát ročně. Jména nových nositelů kvalifikačních tříd jsou zveřejňována 
při příležitosti pořádání mistrovství republiky kroužků či v průběhu valné 
hromady a také v Členském zpravodaji a na webové stránce svazu. Stej-
ným způsobem jsou vyhlašováni i noví členové Klubu všestranných. 

Přebory 

V roce 2020 se uskutečnily pouze přebory Starého hnízda v Praze a dále 
přebory v Prostějově, Olomouci, Chotěboři, Ostravě a v Třinci; v roce 2021 
kromě tří mistrovství republiky ještě v Chotěboři, Ostravě, Třinci a jedno-
denní přebor v Plzni. Přestože v jednotlivých letech proběhlo jen šest re-
spektive čtyři regionální přebory, uskutečnilo se v rámci nich 28 (2020) či 
18 (2021) dílčích soutěží. 

Mimo to byly po oba dva roky pořádány prostřednictvím internetu přebory 
Mariánských Lázní. Přestože byl počet přeborů velmi omezený, byly po 
oba dva roky vyhlášeny výsledky Grand Prix řešitelů. V roce 2020 ovládl 
všechny tři kategorie Petr Vejchoda, který v roce 2021 vítězství ve dvou 
kategoriích zopakoval, ale prvenství v řešení logických úloh získala Jana 
Vodičková. 

Korespondenční soutěže 

Každoročně je vypisováno zpravidla pět autorských křížovkářských a devět 
až deset autorských hádankářských soutěží (s celkem 13 až 14 dílčími 
soutěžemi), přičemž jedna ze soutěží v každé kategorii je vyhlašována pro 
začínající autory, kteří mají nejvýše třetí či druhou kvalifikační třídu. Kromě 
toho probíhá v průběhu školního roku Mezikroužková autorská soutěž 
v tvorbě hádanek. 

Rovněž v rámci školního roku jsou pořádány autorsko-řešitelské soutěže 
pro kroužky i jednotlivce; Hádankářská liga kroužků v tvorbě a řešení há-
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danek a pro jednotlivce Česká křížovkářská liga a Česká hádankářská liga, 
v nichž je také uplatněna jak autorská tvorba, tak i řešitelské umění. 

V rámci kalendářního roku jsou organizované řešitelské soutěže kroužků - 
Mezikroužková luštitelská soutěž (hádankářů) na stránkách časopisu Kří-
žovka a hádanka (poslední účast byla 27 kroužků) a Mezikroužková lušti-
telská soutěž křížovkářů na webové stránce svazu (poslední účast byla 
10 kroužků). 

Řešitelské soutěže jednotlivců probíhají různě – některé v rámci kalendář-
ního, některé v rámci školního roku. V jednotlivých kategoriích se jedná 
o tyto soutěže (s uvedením účasti v roce 2020, popřípadě v posledních 
letech): křížovky – Křížovkářský desetiboj (280 účastníků na startu, 231 
v cíli), Křížovkářská kvalifikační soutěž (více než 150 účastníků), Nolčova 
křížovkářská maturita (cca 30 účastníků); hádanky – Louskárna (více než 
170 účastníků), Překvapka (více než 120 účastníků), Bystřina (více než 
100 účastníků); logické úlohy – Logika (100 účastníků). 

Všechny tři řešitelské kategorie pak mají prostřednictvím internetu vyhlašo-
vané soutěže v Jemelíkově luštitelské akademii (více než 50 účastníků 
v každé kategorii) a Lázeňských oříškách (více než 30 účastníků v průměru 
v každé kategorii). Díky webové stránce ČSHAK probíhají ještě další (zčás-
ti netradiční) řešitelské soutěže a v časopise Křížovka a hádanka pak kro-
mě redakcí pořádaných křížovkářských soutěží také soutěže využívající 
scrabble a již zmíněná Luštitelská olympiáda mladých. 

Revizní komise 

Členové revizní komise se zúčastňovali zasedání předsednictva a výboru, 
a to jak při jejich osobních jednáních, tak při elektronické komunikaci. Řád-
ná revize hospodaření bude provedena ve 4. čtvrtletí 2022 

Ke dni pořádání valné hromady eviduje matrikářka svazu 424 platících 
členů. O tom, jak se podařilo zaktivizovat členskou základnu, vypovídá též 
počet členů i nečlenů svazu, kteří si v daném kalendářním roce připsali do 
svých statistik alespoň jeden kvalifikační bod. V roce 2020 jich bylo 458, 
v roce 2021 dokonce 468. 

 

Nový výbor svazu po své ustavující schůzi.  
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ČSHAK 

za rok 2021 (v Kč) 

Položka Rozpočet Skutečnost % 

Příjmy celkem 100 000 112 308 112,3 

v tom:    

sponzoři 25 000 15 000 60,0 

příspěvky 75 000 97 308 129,7 

Výdaje celkem 100 000 139 340 139,3 

v tom:    

činnost kroužků + 
přebory 

45 000 33 248 73,9 

soutěže 5 000 4 150 83,0 

svazové tisky 15 000 75 081 500,5 

svazové orgány 16 000 7 835 49,0 

hospodářsko-správní 9 000 9 026 100,3 

propagace, dary 10 000 10 000 100,0 

REKAPITULACE (v Kč) 

Položka Rozpočet Skutečnost 

Zůstatek k 1. 1. 2021 860 000 923 058 

+ příjmy 100 000 112 308 

- výdaje 100 000 139 340 

Zůstatek k 31. 12. 2021 860 000 896 026 

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (v Kč) 

PŘÍJMY celkem 100 000 VÝDAJE celkem 100 000 

v tom  v tom  

sponzoři 25 000 
činnost kroužků + 
přebory 

45 000 

příspěvky 75 000 soutěže 5 000 

  svazové tisky 15 000 

REKAPITULACE (v Kč): svazové orgány 16 000 

Zůstatek k 1. 1. 2021          923 058 
Saldo příjmů a výdajů                    0 

Zůstatek k 31. 12. 2021      923 058 

hospodářsko-správní 9 000 

propagace, dary 10 000 

Stanislava Teichmanová, hospodářka ČSHAK 
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Z Á P I S  

z valné hromady Českého svazu hádankářů a křížovkářů, 
konané v Praze dne 27. listopadu 2021 

Program: 
1. Zahájení a volba mandátové, návrhové a volební komise 
2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu 
3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2021 
4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2022 
5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu 
6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu 
7. Zpráva mandátové komise 
8. Schválení zpráv a rozpočtu na rok 2022 
9. Volby členů výboru a revizní komise svazu 
10. Vyhlášení nositelů otazníků a dalších vyznamenání 
11. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd 
12. Různé 
13. Zpráva volební komise o výsledcích voleb 
14. Usnesení valné hromady a závěr 
 

ad 1) Schůzi zahájil a vedl místopředseda svazu Dušan Karkuš. Vzhledem 
k tomu, že nebyla přítomna potřebná polovina členů svazu, po 15 minutách 
vyhlásil v souladu se stanovami svazu schůzi náhradní. Uvítal všechny 
přítomné jménem předsedy svazu Vladimíra Jemelíka, který se pro nemoc 
nemohl zúčastnit, poděkoval jim za účast v dnešní nelehké době a za ak-
tivní práci v našem hnutí. Rovněž tlumočil poděkování výboru svazu a jeho 
revizní komisi, jejichž mandát k dnešnímu dni končí. Nechal též schválit 
program valné hromady, který byl jednomyslně přijat. 

Poté požádal přítomné o minutu ticha za všechny členy, kteří nás 
v uplynulých dvou letech navždy opustili, mezi jinými např. přátelé Sýkora, 
Kujal a Widla, ale i další, jejichž aktivní přístup k práci ve svazu budeme 
citelně postrádat. 

Následně přistoupil k volbě mandátové, návrhové a volební komise. Do 
mandátové komise byli navrženi př. Kupka a Durdilová, do návrhové př. 
Kousal a Kubíček, do volební př. Marková jako její předsedkyně a př. Tuč-
ka a Jiří Pešta jako členové. Všechny návrhy byly postupně jednomyslně 
schváleny. 

ad 2) Zprávu předsednictva o činnosti svazu přednesl jeho místopředseda 
př. Vokatý. 

ad 3) – 5) Zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2021, návrh 
rámcového rozpočtu svazu na rok 2022 a zprávu revizní komise o hospo-
daření svazu v letech 2020 a 2021 přednesl její předseda př. Kolín. 
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ad 6) K předloženým zprávám a návrhům nebyly vzneseny žádné dotazy 
ani připomínky.  

ad 7) Zprávu mandátové komise přednesla př. Durdilová, která konstatova-
la, že je přítomno 48 členů svazu. 

ad 8) Všichni přítomní jednomyslně schválili všechny předložené zprávy 
a návrhy včetně účetní závěrky za rok 2020. 

ad 9) Volební komise rozdala přítomným hlasovací lístky pro volby členů 
výboru a revizní komise, které poté byly vhozeny do volební urny. 

ad 10) Př. Vokatý vyhlásil držitele zlatých, stříbrných a bronzových otazní-
ků, čestných uznání, pamětních listů a pamětních plaket za rok 2020 
a 2021. Ocenění předal př. Karkuš. Seznam oceněných je uveden v příloze 
k tomuto zápisu. 

ad 11) Př. Vokatý vyhlásil nové nositele kvalifikačních tříd a členů Klubu 
všestranných. Diplomy předal př. Karkuš. 

ad 12) Př. Kubíček, který ze zdravotních důvodů již nekandidoval do výboru 
ani do volební komise, poděkoval členům výboru a kolegům z revizní komi-
se za dlouholetou výbornou spolupráci.  

ad 13) Předsedkyně volební komise vyhlásila výsledky voleb – všechny 
hlasovací lístky byly odevzdány a všichni navržení členové výboru i revizní 
komise byli jednomyslně zvoleni. 

ad 14) Návrh usnesení přednesl př. Kubíček. Po drobných stylistických 
úpravách bylo usnesení jednomyslně valnou hromadou schváleno. 

Předsedající poté schůzi valné hromady ukončil, poděkoval všem za aktivní 
účast a pozval přítomné na následné Mistrovství ČR jednotlivců v řešení 
křížovek a hádanek. 
 

Zapsala: Kolínová 

   

USNESENÍ 

valné hromady ČSHAK, 

konané dne 27. listopadu 2021 v Praze 

Valná hromada 

1. Projednala a schválila 

- zprávu předsednictva ČSHAK o činnosti svazu za uplynulé ob-
dobí 
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- zprávu o plnění rozpočtu svazu k 31. 10. 2021 

- zprávu revizní komise o hospodaření za roky 2020 a 2021. 

2. Schválila 

- rámcový rozpočet ČSHAK na rok 2022 

- účetní závěrku za rok 2020. 

3. Vzala na vědomí 

rozhodnutí výboru ČSHAK, týkající se udělení otazníků a čestných 

uznání svazu: 

zlatý otazník:  

- 2020 – Mgr. Marian Mikuš 

- 2021 – MUDr. Petr Haman, Mgr. Zdeněk Vodička, Ing. Ivan Rů-
žička, Ing. Jiří Sýkora in memoriam 

stříbrný otazník:  

- 2020 – Jaromír Nohavica, Petr Olyšar, Ing. Jaroslav Porš, Pavel 
Rybář 

- 2021 – Petr Mikšík, Maří Magdalena Motyčková, Ing. Ondřej 
Strejček 

bronzový otazník:  

- 2020 – Ing. Peter Paďour 

- 2021 – Lucián Gonda, Václav Ota  

- čestné uznání pro jednotlivce:  

- 2020 – Pavel Blažek, Jiří Klusáček, Mgr. Věra Kučavová 

- 2021 – Jaroslav Budík, Rostislav Jalůvka, Mgr. Jaroslav Kolín 

čestné uznání pro kolektivy 

2021 – Nakladatelství Novum 

pamětní list:  

- 2020 – Ing. Karel Salavec 

pamětní plaketa:  

- 2021 – Ing. Jiří Strejček, Ing. Bohdan Kousal 
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4. Vyslovuje poděkování odstupujícímu výboru ČSHAK. 

5. Zvolila 

- výbor ČSHAK: Ing. Iveta Dedková, MUDr. Petr Haman, Ing. Ivo 
Husar, RNDr. Zdeněk Chromý, Ing. Vladimír Jemelík, Ing. Dušan 
Karkuš, Ing. Jaroslav Karpíšek, Mgr. Alena Kolínová, Ing. Boh-
dan Kousal, Mgr. Věra Kučavová, Ing. Jaroslav Kula, Mgr. Da-
niel Marek, Mgr. Marian Mikuš, Dagmar Rusá, Ing. Stanislava 
Teichmanová, Mgr. Petr Vejchoda, Ing. František Vokatý. 

- revizní komisi ČSHAK: Mgr. Jaroslav Kolín, Ing. Jaromír Kvíča-
la, Ing. Ondřej Strejček 

6. Ukládá 

účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o pro-
jednaných záležitostech. 

Návrhová komise: 

Ing. Bohdan Kousal, v. r. 

JUDr. Přemysl Kubíček, v. r. 

   

Z Á P I S 

z ustavující schůze výboru a revizní komise ČSHAK  

konané v Praze dne 27. listopadu 2021 

Schůzi zahájila předsedkyně volební komise př. Marková a poté předala 
slovo př. Karkušovi, který se ujal jejího řízení. 

Přítomní členové nového výboru poté ze svého středu zvolili předsednictvo 
svazu. Předsedou se opět stal Vladimír Jemelík, místopředsedy př. Karkuš, 
Chromý a Vokatý, hospodářkou svazu př. Teichmanová. Jediná změna 
nastala v osobě jednatele svazu, př. Kolínová již nekandidovala, místo ní 
byla zvolena př. Kučavová. 

Členové revizní opět jednomyslně zvolili svým předsedou př. Kolína. 

Př. Karkuš popřál všem členům výboru i revizní komise mnoho zdaru 
v další práci a poté schůzi ukončil. 
       Zapsala: Kolínová  
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Noví nositelé kvalifikačních tříd  
a členové Klubu všestranných, 

vyhlášení na webové stránce ČSHAK podle stavu k 31. 12. 2021 

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 podle stavu k 30. 6. 2021, je v závorce 
uvedena zkratka VH. 

Autoři křížovek:  

Milan Urbanczyk (15358 - VH) 3, Jan Vašinka (15137 - VH) 3 a Rudolf 

Widla (163 - VH) 1. 

Autoři hádanek: 

Marius Byss (14928 - VH) 3, Ivo Husar (14908M, Jan Kadlec (11016) 2, 

Zdenka Kadlecová (16929) 3, Jiří Kopřiva (15014) 2 a Marie Švarcová 

(5236 - VH) 2. 

Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhla také Markéta Eliášová, 

která není členkou ČSHAK. 

Autoři logických úloh: 

Pavel Kadlečík (15504) M. 

Řešitelé křížovek: 

Marián Baťalík (10162) 1, Lubor Bednář (17003) 2, Jan Běhounek (16950) 1, 

Ondřej Černý (16980) 2, František Dedera (6357) M, Stanislav Doležel 

(8261) 3, Milan Fišbach (14848) M, Vladimír Henzl (14826) 3, Vladimír 

Hrdina (6213) 2, Jaroslava Hřebíčková (3529) 3, Daniel Janek (16902) 2, 

Miroslav Jedlička (17036) 3, Oldřich Kmoščák (12175)1, Josef Konečný 

(16943) 2, Lucie Koreneková (16976) 2, Milan Kožušník (11211) 1, Vojtěch 

Kučírek (17020) 3, Petr Landa (12489) 1, Zdenka Nováková (15338) 2, Jiří 

Pešta (2323) 1, Josef Peterka (17010) 3, Jan Procházka (17033) 3, Zdeněk 

Sedlatý (12385) 1, Jiří Spáčil (15665) 1, Štefan Tileš (16999) 2, Jiří Tomá-

nek (17017) 2, Miloš Tomasco (14949) 3, Ján Turek (17011) 1, Karel Va-

šek (16997) 3, Vladimír Veyr (12191) 1, Jiří Vlášek (4779) M, Tomáš Volf 

(16962) 2, Milan Wasserburger (15678) M, Antonín Wohlmuth (16708) 1, 

Pavel Zahajský (16973) 2 a Petr Žebrok (16918) 2. 

Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Lukáš Boháč, Jan 

Bozděch, Bedřich Bradáč, Jaromír Chytil, Svatoslava Kubová, Stanislava 



 - 12 - 

Rybníčková, Eva Štěpánková a Zdeněk Tučan; počtu bodů postačujících 

k dosažení 2. třídy dosáhli rovněž Jiří Gregor, Iva Gulová, Helena Kolářo-

vá, Marie Rosová, Libuše Smolová a Petr Šilar a počtu bodů opravňujících 

k přidělení 1. třídy dosáhli i Josef Juroszek a Miloš Kajzrlík. Nikdo z nich 

však není členem ČSHAK.  

Řešitelé hádanek: 

Jiří Autrata (6058) 1, Jaroslav Burda (2372) 1, Zdeněk Feler (13753) 1, 
Vlastimil Glogar (16922) 3, Jan Hučín (17035) 3, Lucie Koreneková 
(16976) 2, Daniel Lukovský (12514) M, Maří Magdalena Motyčková 
(14829) M, Josef Nitra (16905) 1, Pavel Průša (4767) 1, Ján Psotný 
(12219) 2, Josef Růčka (15434) 1, Taťána Skálová (12201) 3, Vlastimil 
Skoupý (15590) 2, Andrea Skřivanová (16992) 3, Anna Škvrnová (3804) 1, 
Pavol Tibenský (14509) 1, Ján Turek (17011) 1 a Dušan Vojník (10472) M. 

Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli rovněž Ladislav Alster, 

Miroslav Dub a Bohumil Chalupa a počtu bodů postačujících k udělení 

1. třídy dosáhly též Veronika Skopcová a Marie Vodáková. Nikdo z nich 

však není členem ČSHAK. 

Řešitelé logických úloh: 

Radek Alka (17001) 3, Martin Blatný (15517) 2, Kristína Černá (17032) 3, 

Alexej Fojta (16832) 2, Svatopluk Fronk (17004) 2, Filip Goldefus (17014) 3, 

Jiří Hrdina (16723) M, Jana Járová (15611) M, Jan Kadlec (11016) 1, Alan 

Koukol (17018) 3, Lenka Máchová (17019) 1, Ján Makovník (14177) 2, 

Lenka Mikuličková (17031) 3, Petr Olyšar (15165) 2, Petra Petriláková 

(17021) 2, Pavel Rotek (15501) 3, Pavel Rybář (7255) 2, Petr Štefek 

(15677) 1, Ivan Šuňavec (15084) 2 a Karel Vašek (16997) 3. 

Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli též Tereza Matějková, 

Jan Vondruška a Martin Vychovalý; 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 má i nadále 37 členů; nikdo další v průběhu roku 2021 

podmínky pro vstup do klubu nesplnil.  

Příslušné kvalifikační diplomy a odznaky jsou připraveny k předání na ně-

které z akcí svazu nebo k rozeslání poštou. 

František Vokatý, 
předseda kvalifikační komise 


