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v prvých letech činnosti Svazu začala stoupat eiktivita 

mnoha kroužků, rostl jejich počet, začaly sé organizovat 

oblastní a místní soutěže a kroužky žádaly materiály k po

řádání takových soutěží, což vedlo k organizačním potížím 

při sestavováni terminů soutěží a k nadměrným požadavkům 

na Svaz při zajištování náplně. Proto bylo výborem Svazu 
v roce 197^ rozhodnuto, že po Valnés>hromadě SČHAK v roce 

197^ budou zřízeny tzv. Krajské komise Svazu pro jednotli

vé kraje, které budou sloužit jako pomocné orgány pro 

usměrnění a koordinaci činnosti kiroužků v příslušném kraji.

Ve výboru Svazu byl celkovou organizaci pověřen př. 

Rudolf Vidla a komise byla na zkoušku ustavena v Severo

moravském kraji. Jejím předsedou byl jmenován Miroslav 

Flaša a členy komise byli předsedové jednotlivých kroužků.

Ze zkušeností pi*vního tříletého období vyplynuly nové, 

upravené návrhy na tuto činnost, které byly projednány vý- 

borem: v roce 1977 a platí od Valné hromady v roce 1977 do

sud:

Byla zřízena tzv. K2Si§2_Eí!2_^í!2j®^á_ĚÍ5®í^í> která je 

jmenována výborem Svazu a složena tak, aby z každého kraje 

v ní byl jeden zástupce, který je současně předsedou tzv. 

subk2mise_pr2_d2tyčný kraji členy subkomise jsou pak zpra

vidla- předsedové jednotlivých kroužků. Komise má tyto úkoly: 

a/ koordinovat požadavky kroužků na pořádání přeborů, řeši

telských soutěží a jiných akcí z termínového hlediskai 

■vychází při tom z termínů celostátních a krajských přebo-
o

rui

b/ zajištovat prostřednictvím krajských subkomisi vedlejší 

turnaje na krajských přeborech a oblastní a místní sou- 

těžei

c/ organizovat pomoc malým, začínajícím a zaostávajícím 
kroužkůmi
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d/ podávat výboru návrhy z hlediska organizace a rozsahu 

decentralizovaných činností,.

Krajská subkomise je zřizována v každém kraji, kde 

jsou v činnosti nejméně tři kroužky a plní zejména tyto 

úkoly:

a/ je s jednotlivými kroužky v osobním nebo písemném stykuj 
b/ shromažďuje a projednává požadavky kroužků na termíny 

kroužkových eukcí^i

c/ pomáhá zajištovat oblastní a místní soutěže, 

jištováním autorů^

d/ zajištuje řízení těchto soutěží a podává o nich zprávy 

Svazu a do odborného časopisu /HaK/^ 

e/ všestranně pomáhá kroužkům v jejich činnosti.

zejména za->

Pro období 1977 - 1980 byla jmenována tato komise: 

předseda: Rudolf Vidla

členové: František Bazala - pro Severomoravský kraj 

dr. Čestmír Gojný - pro Jihomoravský kraj 

Jindřich Kupka - pro Severočeský kraj 

ing. Jiří Sehnal - pro Středočeský kraj a Prahu 

V ostatních krajích nebyly subkomise zřízeny.

V prvním období pracovala dobře zejména subkomise 

v Severomoravském kraji a v Středočeském kraji /+ Praha/.

V roce 1979 se vzdal vedeni komise R. Vidla a na jeho 

místo byl jmenován Miroslav Flaša. Ve složení komise došlo 

v roce 1979 rovněž ke změnám: ža Severočeský kraj byl jme

nován Pavel Podzemský, za Severomoravský kraj Milan Kožuš- 

ník.

V období 1980 - 1983 bylo složení komise toto: 

předseda: Miroslav Flaša

členové: Dana Vrzalová-Haasová - pro Středočeský kraj a Prahu 

Ladislav Bareš - pró Západočeský kraj



JSCHAK

25í?®mfl25a u
I.

Pavel Podzemský - pro Severočeský kraj 

Jiří Janatka - pro Východočeský kraj 

Božena Hladká - pro Jihomoravský kraj 

ing. Milan Tomek - pro Severomoravský kraj

Při hodnoceni činnosti v tomto období bylo konstatová- 

, že komise stagnovala a nesplnila předpoklády jednak vi

nou vážného onemocněni předsedy, jednak i slabou činností 

předsedů subkomisi. Aktivně pracovala po celé období jedine 

subkomise v Severomoravském kraji, uspokojivě komise v Jiho

moravském kraji.

no

■ Je nutno poznamenat, že jednu z hlavních funkcí této 

komise /tj. sestavování kalendářů přeborů/ převzala zcela 

do své kompetence „přeborová komise" a protože většina čle

nů komise pro krajské řízeni byla zároveň členy přeborové 

komise /Haasová, Bareš, Podzemský, Hladká/, komise svou 

základní funkci splnila.

Zpracoval: ing. Milan Tomek


