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Rok 1969:

Po založení SCHAK značně vzrostl zájem o sdružování 

jeho členů v nově založených kroužcích.

Tak vzrostl zájem o založení kroužků v Západočeském 

kraji, v HaK byla uveřejněna výzva k založení kroužků v So

kolově, Chebu, Staré Roli a Lázních Kynžvartu, realizovala 

se však jen ve Staré Roli.

Zájem založit nové kroužky však byl i v dalších kra

jích. Objevily se výzvy k založení kroužků v Otrokovicích, 
České Lípě, Novém Mostě, Medvědicích, Českých Budějovicích, 

Třinci, Rudě nad Moravou, Jihlavě, Českém Brodě, Poděbra

dech, Horní Suché, Opavě.

' Při ROH Lesního závodu v Rudě nad Moravou na okrese 
Švimperk vznikl kroužek Lesáci za vedení ing. Oldřicha Krále. 

Kroužek byl schválen předsednictvem SCHAK 1. října 1969-

V HaK byl uveřejňován seriál Slovo má předseda kroužku .. 

ve kterém vystoupilo se svými zkušenostmi a postřehy l4 před- 

sedů kroužků.

• 5

Značnou úlohu zde sehrály i stávající kroužkové časo

pisy. Tak náklad časopisu Kahánek, který vydával kroužek 

Permoníci v Havířově, dále vzrostl, a dosáhl výše 500 výtis

ků. V tomto roce byly populární i Liberecké taje.

Rok 1970:

V tomto roce pokračoval seriál Slovo má předseda krouž

ku, kde byly otištěny zkušenosti a názory dalších 7 předsedů 
kroužků.
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v č. 3 HaK v organizačních zprávách byl uveden nově 

založený kroužek při Domu osvěty Petra Bezruce v Opavě 

za vedení Raimunda Zurka, kroužek přijal jméno Slezáci.

Dne 3. 3- 1970 byl ustaven hádankářsko-křížovkářský 

kroužek při Osvětovém zařízení ZK podniku Jihočeské energe

tické závody, závod Teplárna v> Českých Budějovicích, který 

přijal název Předsedou byl zvolen Ladislav Lippert.

Kroužek v roce 1972 změnil patrona, stal se jím DK ROH, no

vým předsedou byl zvolen Jindřich Grohmann. Ve dnech 15- - 

l6. čejTvna 197^ uspořádal kroužek 1. přebor města Českých 

Budějovic a přebor Jihočeského kraje.

V č. 7 HaK ze dne 6. dubna 1970 bylo oznámeno založení 

nového hádeinkářsko-křížovkářského kroužku v Mostě pod názvem 

Pašáci. Předsedou kroužku byl zvolen Josef Vlach a jednate

lem Václav Stodola.

Dne 10. 6. 1970 byl ustaven hádankářsko-křížovkářský 

kroužek v České Lípě pod názvem Pekelníci. V srpnu 1970 po

žádal kroužek o patronát ZK ROH závodu Nářadí. Byl zvolen 

tříčlenný výbor, předsedkyní se stala Marie Sahulková, jed

natelem Pavel’ Podzemský. V roce 1972 byl zvolen novým před

sedou Miroslav Mašek. V březnu 1973 uspořádal kroužek 1. pře

bor Českolipská.

Dne l6. 12. 1970 byl ustaven hádankářsko-křížovkářský 

kroužek při Sdruženém ZK ROH v Kolíně. Na pirvní schůzce dne 

6. 1. 1971 přijal název Jarabáček. Byl zvolen pětičlenný 

výbor, jehož předsedou se stal Čestmír Kalík a jednatelem 

Vítězslav Holík. Dne l8. 12. 1971 se konala první výroční 

členská schůze, dne 15- prosince 1972 byl uspořádán 1. pře

bor Kolínska v řešení křížovek a hádanek.

Dále se projevil zájem o založení kroužku v Prachati

cích a v Modřících u Brna.
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Rok 1971:

V seznamu kroužků v č. 5 HaK není již uveden kroužek 

Hrudkovanské oříšky z Ejpovic. Naproti tomukkroužek Jihočech 
se rozšířil o členy ze Sezimova Ústi.

V témže čísle je i sdělení, že v Brně při klubu VAAZ 

se ustavil hádakářsko-křížovkářský kroužek pod vedením ma

jora Jakuba Rybáře a přijal název Akademik. Předsedou krouž

ku se stal L. Bílský a jednatelem J. Bayer.

Kroužek Slovan, hádankářský a křižovkářský oddíl SZK 

ROH v Hodoníně uspořádal ve dnech 24. - 25. dubna Hádankář

ské slavnosti u příležitosti 50- výročí svého založení.

V, č. 12 HaK bylo sdělení, že se na Chomutovsku zakládá • 

nový křižovkářský a hádankářský kroužek pod vedením Antonína 

Říhy z Klášterce na Ohří.

V č. 26 HaK byla otištěna výzva k založení kroužku 

v Náchodě, zájem projevil Jiří Kracík.

Začátkem roku 1971 začal vydávat kroužek Kladenáci 

rozmnožovaný měsíčník Lusk.

Rok 1972:

V lednu 1972 byl ustaven hádankářsko-křížovkářský krou

žek při Spojeném ZK ROH NHKG v Zábřehu na Moravě pod názvem 

Kopáci. Byl zvolen pětičlenný výbor, jehož předsedou se 

stal Josef Baderle a jednatelem Ladislav Tměný. V roce 1973 

uspořádal kroužek přebor města Zábřehu a v roce 1974 žebří

ček SMK.

Dne 18. 2. 1972 byl ustaven kroužek v Horní Suché jako
kroužek SČHAK pod názvem Sušan. Předsedou se stal Milan Mi-

že se mu nepodařilo získat Dům kultu-kulík. Kroužek sdělil.
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ry jako patrona. V květnu 197^ byl předseda požádán, aby 

sdělil, kdy oznámil existenoi kroužku a složení výborní na 

příslušném národním výboru. Zmíněný údaj však Svazu ani 

po urgenci nebyl oznámen, proto předsednictvo SCHAK s plat

ností od 11. 4. 1974 zrušilo svůj patronát nad tímto krouž

kem.

Dne 28. 8. 1972 byl ustaven hádankářsko-křížovkářský 

kroužek při Městské osvětové besedě ve Znojmě pod názvem 

Přemyslovci. Byl zvolen čtyřčlenný výbor s předsedou Janem 

Soškolou, jednatelkou byla zvolena Jana Fojtlová.

9

Dne 17- 10. 1972 byl ustaven hádankářsko-křížovkářský 

kroužek pri ZV ROH Semenářského státního statku v Teplé 

u Toužimi pod názvem Klásterníci'; Byl zvolen pětičlenný vý

bor, jehož předsedkyní se ;gtala Věra Wolframová.

Dne 17- 11. 1972 byl ustaven hádankářsko-křížovkářský 
kroužek při ZK ROH ČSD dílny v Šumperku pod názem Ši^geráci. 

Patronát byl dojednán až v únoru 1973- Předsedou byl zvolen 
František Drlík, jednatelem Antonín Kubíček. Členy pětičlen- 

ného výborní byli dále zvoleni Jiří Diatka, Oldřich Jaroš a 

Karel Pečenka. Dne 24. 11. 1973 měl kroužek výroční schůzi, 

při které uspořádal 1. přebor kroužku s 20 účastníky.

Ve dnech 18. a 19. března uspořádal kroužek Pijaristé 

ze z Plzně přebor Plzně a Západočeského kryje, při kterém 

oslavil již 70. výročí svého trvání.

Kroužek Ostraváci oslavil 50. výročí svého trvání 

ve dnech 17. a 18. června 1972, kdy byl pořadatelem celo

státního přeboru kroužků a přeboru Severomoravského kraje.

Ke konci roku 1972 kroužek Kokos přesídlil z Karlových 

Varů do Ostrova na Ohří pod patronát teunního Domu kultury.
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Jednatelem se stal Vratislav Burle z Karlových Varů.

Dne 21. 11. 1972 byl ustaven nový kroužek při Kultur

ním domě ve Staré Roli, který později přijal jméno Rolavan./ - — — — —

Jednatelem kroužku se stal Karel Pánek.

Na úseku kiNSužkových časopisů pokračovalo vydávání 

hradeckého Křenu, který začal vycházet v polovičním formá

tu, t j . A5, dvakrát ročně vycházela příloha ‘ÍKřínek. Časo

pis byl velmi oblíben, vycházel nákladem 500 výtisků.

Po roční odmlce začali Permoníci opět vydávat Kahánek, a to 

ve zmenšeném formátu.

Rok 1973:

Dne 1. ledna 1973 byl ustaven kroužek při ZV ROH Seve

romoravský KNV v Ostravě pod názvem Ostravští_konšelé.

Z kroužkových časopisů v tomto roce vycházel i nadále 

hradecký Křen, havířovský Kahánek a kladenský Lusk. Nově se 

zde zařadila liétovka Pašák v Mostě, která začala vyeházejfe 

čtyřikrát ročně nákladem 100 výtisků.

Ke zvýšení kvality práce kroužků bylo v tomto roce za

vedeno každoroční hodnocení kroužků, které prováděla pěti- 

členná porota, kterou řídil předseda komise pro práci krouž

ků Ladislav Bareš, člen výboru SČHAK a člen kroužku Pijeiris- 

té ze z Plzně. V roce 1973 byli členy poroty zástupci krouž

ků Kabrnáci, Hradečtí votroci. Zálesáci a Příbramáci. Na 1. 

2. místě se umístili adekvátně kroužky Kabrnáci a Ostraváci, 

na 3* místě Hradečtí votroci. Dále bylo uděleno čestné uzná

ní kroužku Podskaláci za práci s mlá’deží na pražských ško

lách a kroužku Jarabáček z Kolína za práci s mládeží na ško

lách kolínského okresu.
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Rok 1974:

Dne 5- 3- 1974 byl ustaven hádankářsko—křížovkářský 

kroužek při ZV ROH KPS v Moravských Budějovicích po názvem 

íS25á£i* Ryl zvolen pětičlenný výbor,

stal prof. Jaromír Pryč a jednatelem Bohumil Jenerál.
jehož předsedou se

3- 1974 byl ustaven hádankářsko-křížovkářský 

kroužek při Domu kultury v Horním Slavkově po'd názvem 

®yl zvolen čtyřčlenný výbor, jehož předsedou se 

stal Jaroslav Klein, jednatelem Jiří Pikal. Kroužek získal 

podporu v ZV ROH závodu Stasis.

Dne 20.

6. 1974 byl ustaven hádankářsko-křížovkářský 

kroužek při ZV ROH Rubena, n.

§íE§lá£i* Ryl zvolen tříčlenný výbor s předsedkyní Vlastou 

Vondráčkovou a jednatelem Jiřím Kracíkem.

Dne 26.

p. - Náchod pod názvem

V rámci Brněnských hádankářských slavností oslavili 

10. května 1974 Kabrnáci 50. výročí tirvání svého kroužku. 

Jejich činnost zhodnotil předseda svazu dr. Vinárek, který 

spolu se zástupcem Orbisu ing. Karkušem předali kroužku 

diplom a věcný dar. K tomuto jubileu vydal kroužek publika

ci ,,50 let Kabrnáků.

Dne 23. 10. 1974 byl ustaven při DV ROH Válcovny TŽ VŘSR 

Třinec hádankářsko-křížovkářský kroužek Hutníček. Předsedou 

byl zvolen M. Neumann, jednatelem J. Turoň.

V listopadu 1974 se ustavil při Okresním kulturním 
středisku v Klatovech kroužek Šumaváci za vedení K. Frančíka.

V seznamu křížovkářsko-hádankářských kroužků v HaK č. 
25-26 nebyly již uveřejněny údaje za kroužky Berounáci - 

Beroun, Litavan — Bučovice, Královédvoráci — Dvůr Králové 
nad. Labem, Áriáni - Havlíčkův Brod, Hvimor - Ostrava, Perní^
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káři - Pardubice, Přerovan - Přerov, Rokyčáci - Rokycany, 

Vrkáči - Vrkoslavice u Jablonce nad Nisou a Vyškováci - 

Vyškov, protože uvedené kroužky v té době žádnou činnost 

nevyvíjely.

V Gottwaldově se obnovila činnost Ogarů. V Hradci Krá

lové bylo zastaveno další vydávání Křenu a Hradečtí votroci 

ztratili na určitou dobu patrona, kterým byl místní Park 

kultury a oddechu. Potíže byly i s vydáváním dalších křouž- 

kových časopisů, koncem roku přestal vycházet kladenský Lusk.

V roce 197^ byli členy poroty pro hodnocení kroužku 

zástupci kroužků Slovan, Jihočech a Severáci, když Ostravá

ci svého zástupce nevyslali. Na 1. místě se vunístil kroužek 

Kabrnáci,

žek Hanáci. Čestné uznání bylo uděleno kroužku Slézáci 

z Opavy za práci s mládeži v rámci okresu a kroužku Podjavo— 

rinci z Nového Města nad Váhom za každoroční získáváni no

vých členů SČHAK z řad žáků učiliště, za trvalé prohlubová

ní česko-slovenské dmižby a za pořádáni hodnotných akcí.

na 2. místě kroužek Ostraváci a na 3- místě krou-

Rok 1975:

V lednu 1975 byl ustaven křižovkářsko-hádankářský krou

žek při Kultuniim a společenském středisku v Mariánských 

Lázních pod názvem Lázenáci. Předsedou byl zvolen Miroslav 

Majdánek.

Kroužek Staré hnízdo získal nového patrona, kterým se 

stal Ústřední kulturní dům železničářů, pod nímž v dalších 

letech kroužek konsolidoval svoji činnost a získal celou 

řadu úspěchů;

Kroužek Ogaři v Gottwaldově, který v předchozích letech 

stagnoval, získal nového patrona, stal se jím SZK Svit, ZPS 

a RŘ v Gottwaldově. Novým předsedou kroužku byl zvolen dr.
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Rudolf Procházka a jednatelem Pavel Vyoral.

Při přeboru Jihomoravského kraje a Memoriálu Stařečka 

Ladislava Pořízky oslavil v červnu 1975 kroužek Hanáci 20. 

výročí své plodné činnosti.

V listopadu 1975 byl při Závodním klubu ROH koncernové

ho podniku Chemopetrol, CHZ ČSSP v Litvínově-Záluží ustaven 

kroužek přátel hádanky a křížovky s názvem Koldomáei. Před

sedou byl zvolen Jan Friš.

Po likončení vycházení Křenu a Lusku byla v tomto roce 

nepříznivá situace i ve vydávání dalších časopisů, potíže 

měl havířovský Kahánek a ani mostecký Pašák nebyl bez pro

blémů.

V roce 1975 byli členy poroty pro hodnocení kroužků 

zástupci kroužků Staré hnízdo, Hanáci a Koiimáci, když se 

zástupce kroužku Kokos nedostavil. Na 1. místě se umístil 

kroužek Hanáci, na 2. místě kroužek Ostraváci a na 3v místě 

kroužek Permoníci. Od tohoto roku bylo také zavedeno vyhod

nocování kroužků, které se v předchozím roce umístily ve 

druhé polovině hodnocených kroužků a během dalšího roku do

cílily největšího pokroku. V tomto roce to byly kroužky 1. 

Koumáci - Zábřeh na Moravě, 2. Pijaristé ze z Plzně a 3- Ko

kos - Ostrov nad Ohří. Dále bylo uděleno čestné uznání krouž- 

ku Severáci - Ústí nad Labem za práci s mládeží na letním 

pionýrském táboře.

Rok 1976:

Ustálila se činnost dalšího pražského kroužku Podskalá- 

ci pod novým patronem, kterým se stal Obvodní kulturní dům 

v Praze 1.

Koncem května byl ustaven hádankářsko-křížovkářský krou-
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žek při Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm a přijal
v

název Předsedou kroužku byl zvolen ing. Josef Ve

selý a jednatelem František Janeček.

Zájem o založení kroužku se projevil i v Třebíči.

V seznamu kroužků na rok 1976 chybí údaje o kroužcích 

Hakys v Horním Slavkově a Rolavanu ve Staré Roli, které 

po krátké aktivní činnosti začaly stagnovat.

Naproti tomu olomoucký kroužek Ječmínek oslavil v tom

to roce již 50 let svého trvání a úspěšné činnosti.

Koncem čeirvna byl ustaven křížovkářsko-hádankářský 

kroužek při Městském kulturním středisku ve Stříbře pod 

názvem árgent^. Předsedou kroužku byl zvolen Ludvík Přeno

sil .

Na úseku kroužkového tisku převládaly i nadále problé

my. Havířovský Kahánek vycházel jen s velkými časovými me- 

zereuni a koncem roku přestal vycházet vůbec. A tak jedině 

mostecká listovka Pašák vycházela bez větších potíží.

Dne 5•, května 1976 oslavil 20 let svého trváni 
český kroužek Severáci v Ústí nad Labem.

severo-

V roce 1976 byli členy poroty, pro hodnocení kroužků 

zástupci kroužků Komáři, Krušnohor a Pašáci, když se nedo

stavili zástupci kroužku Permoníci. Na 1. místě byl kroužek 

Kabrnáci, na 2. místě kroužek Ostraváci a na 3* místě krou

žek Hanáci. U kroužků z 2. poloviny loňského hodnocení se 

umístil nejlépe kroužek Hutníček z Třince, na 2. místě byl 
kroužek Budivoj z Českých Budějovic a na 3- místě kroužek 

Ječmínek z Olomouce. Čestné uznání bylo uděleno kroužku Ja- 

rabáček z Kolína za nové formy práce a aktivní zapojení 

do veřejného života.
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Rok 1977:

V tomto roce byla situace na úseku kroužků poměrně 
stabilizována.

Nejstarší kroužek Pijaristé ze z Plzně oslavil již 

75 let svého trváni. Stalo se tak 21. května u příležitosti 

celostátního přebomi kroužků. Za SČHAK blahopřál kroužku 

předseda ing. Majer, který také předal kroužku čestné uzná

ní svazu a pomětni vázu s věnováním. K výročí vydal kroužek 

jubilejní sborník z dějin i současnosti.

Z kroužkového tisku jen listovka Pašáků měla patřičnou 

úroveň. V tomto ce se prvně objevil třinecký Občasník, tiště

ný sešitek, který i v dalších letech vycházel jednou ročně 

a byl distribuován zejména pro místní řešitele prostřednici 

tvim PNS.

V roce 1977 byli členy pro hodnocení kroužků zástupci 
kroužků Podskaláci a Šumperáci. K porotování se nedostavili 

zástupci kroužků Jarabáček a Ječmínek. Na 1. místě byl hod

nocen kroužek Ostraváci, na 2. místě kroužek Pijaristé ze 

z Plzně, na 3. místě kroužek Hanáci. Z kroužků z 2. poloviiiy 

v loňskem umístěni byli nejlepší: 1. Skaláci z Náchoda, 2.
v yy

Šumperáci a 3- Argentum ze Stříbra. Čestné uznáni bylo udě

leno kroužku Dunajci z Bratislavy za dlouholetou činnost 

kroužku s přihlédnutím k 10 létům vydávání kroužkového časo

pisu Dunajčík a kroužku Krušnohor v Klášterci nad Ohří za 

víceletou systematickou práci kroužku s malým počtem členů, 

zejména s přihlédnutím ke stálé práci s mládeží v místě.

Rok 1978:
i

Dne 12. 12. 1978 byl ustaven hádankářsko-křižovkářský 

kroužek při DKT ROH y Jihlavě pod názvem Ježci za vedení 

Jindřicha Vrtěny.
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v tomto roce byl také ustaven hádankářsko-křižovkářský 

kroužek při ZK ROH závodu Gujfetava Klimenta Třebíč-Borovina, 

jednatelem se stal Jarka Kruliš. Později přijal název Boro- 

vinské klubko.

Kroužkové časopisy i nadále stagnovaly. Jedině mostecký 

Pašák vydal všechna čtyři plánovaná čísla své listovky.

V roce 1978 byli členy poroty pro hodnocení kroužků 

zástupci kroužků Budivoj z Českých Budějovic, Radhošt z 

Frenštátu pod Radhoštěm a Hutníček z Třince, chyběl pouze

zástupce kroužku Skaláci z Náchoda, Na 1. místě se umístil
v .

na 2. místě kroužek Kabrnáci a na 3- - 4.kroužek Ostraváci, 

místě Kroužky Pašáci a Hanáci. Ve 2. polovině se umístily 

kroužky: 1. Pašeráci - LibeS!ec, 2. Argentum - Stříbro a 3. 

Š\imperáci.

Rok 1979:

Dne 28. 5. 1979 byl ustaven hádankářsko-křížovkářský 

kroužek při Jednotném klubu pracujících v Chotěboři, který 

přijal jméno Jednatelem se stal Miroslav Radouš.

Dva kroužky byly během roku likvidovány. 0 zrušení pó- 

žádal poslední člen kroužku Litavan př. Houšt. 0 vyšktnuti 

Chrudimáků ze seznamu kroužků požádal Jednotný klub pracují

cích v Chrudimi po úmrtí předsedy kroužku př. Supíka.

Na úseku kroužkového tisku vycházel pravidelně pouze 

mostecký Pašák. Vyšel také třinecký občasník pod názvem 

Louskáček.

Ke svému 70. výročí vydal hezký sbomíček pražský krou

žek Staré hnízdo. Jeho nápln tvořil bohatý obsah od historie 

kroužku až po jeho současnost.
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v roce 1979 byly členy poroty pro hodnocení kroužků
v

zástupci kroužků Argentvím, Ostraváci, Pašeráci a Radhošt.

Na 1. místě se umístil kroužek Ostraváci, 2. Staré hnízdo, 

3- Kabmáci. Ve 2. polovině se vimístili nejlépe kroužky

2. Jihočech - Sezimovo Ústí a 3- RadhoštHradečtí votroci,

- Frénštát pod Radhoštěm.

Rok 1980:

Koncem roku I98O byl obnoven při Městském kultujmím 

středisku v Klatovech klub lúštitelů křížovek a hádanek 

Ši^aváci. Předsedou se stal Karel Frančík, jednatelem PhDr. 

Václav Křivanec.

Z kroužkových časopisů vycházel i nadále pravidelně 

mostecký Pašák s některými pomůckami pro řešitele. Vyšel 

také třinecký občasník Louskáček.

V roce 1980 byly členy poroty pro hodnocení kroužku

Laděnáci a Per-zástupci kroužků Kabmáci, Hradečtí votroci.

moníci. Na 1. místě se vimístil kroužek Hanáci, na 2. místě

místě kroužek Kabmáci. Z kroužkůkroužek Ostraváci a na 3• 
ve 2. polovině byli 1. Jánošík - Žilina, 2. Zálesáci - Jese

ník a 3- Ježci Jihlava.

Rok 1981:

V únom 1981 oslavil kroužek Permoníci již čtvrt stole

tí své existence. Kroužek se stal velmi populární svým časo

pisem Kahánek, který vycházel nákladem 6OO kusů po dobu 10 

let, ale nakonec pro potíže s tiskem musel od jeho dalšího 

vydávání upu s tit.

Dňe 2. 5. 1981 oslavil 25 let činnosti také kroužek 

Severáci v Ústí nad Labem.

Komise pro práci s kroužky provedla průzkum u kroužků, 

které neposílají zprávy o činnosti. Zjistila, že činnost 

přestaly vyvíjet kroužky Hakys v Horním Slavkově, Koldomáci
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v Litvínově a Rolavan ve Staré Roli. Protože ani v jednom 

případě zde nebyly předpoklady pro další činnost, byly tyto 

kroužky vyřazeny ze seznamu kroužků.

Mezeru ve vydávání kroužkových časopisů chtěli vyplnit 

svým časopisem Ostraváci, z objektivních důvodů však museli 

od svého přání odstoupit. A tak i v tomto roce vycházel jen 

mostecký Pašák a třinecký Louskáček.

V roce 1981 byli členy poroty pro hodnocení kroužků 

zástupci kroužků Hanáci, Příbramáci, Borovinské klubko, ne

dostavil se zástupce kroužku Jarabáček. Na 1. místě se umí

stil kroužek Ostraváci, na 2. místě kroužek Hanáci a na 3- 

místě kroužek Staré hnízdo. Z kroužků ve 2. polovině bylo 

toto pořadí: 1. Borovinské klubko z Třebíče, 2. Maratonci - 

Košice a 3- Budivoj - Ceske Budějovice.

Rok 1982:

V březnu 1982 oslavil kroužek Pijaristé ze z Plzně již 

80. výročí svého trvání. Na počest tohoto výročí byla zalo

žena nová soutěž 100 minut a dost v luštění křížovek, háda

nek a dalších fúkolů pro čtyřčlenné kolektivy kroužků.

Dne 23. 4. 1982 zemřel ve Šluknově Jaroslav Hošek, před

seda kroužku Křižáci. Po jeho odchodu kroužek Křižáci prak

ticky ukončil svoji činnost.

čtvrtletí 1982 byl ustaven nový křížovkářský krou

žek při Klubu pracujících závodu Škoda v Rotavě, který při

jal název Rotaj. Vedoucím kroužku se stal ing. Jan Duben.

Ve 2.

Ve 2. pololetí tohoto roku byl v Novém Městě pod Smrkem
Šířkové.založen kroužek Sovy za vedení V.

Ve dnech 18. a 19. září 1982 se konaly oslavy již šede -
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sátého výročí trvání nej staršího moravského kroužku Ostra

váci. K tomuto výročí vydal DKP Vítkovice VZKG - Ostrava 

velmi bohatě graficky vypravenou brožuru ,,60 let kroužku 

Ostraváci" v celkovém nákladu 2000 výtisků. Líčí systema

tickou práci kroužku od počátku jeho vzniku až po současnou 

dobu. To je také důvod, proč kroužek Ostraváci již po dlou

hé roky stojí na nejpřednějších místech mezi kroužky v naší 

vlasti. ’

Kroužkové časopisy se v tomto roce stabilizovaly.-Byl 

to mostecký Pašák a třinecký Louskáček. Pokus o vydávání ča - 

sopisu učinil také kroužek Severáci svým Severákem, bohužel 

však také 1. číslem hned skončil. Povahu kroužkového časopi

su měla také Krušnohorská bystřinka, vydávaná společně Kruš- 

nohorem v Kláštere! nad Ohří a Kokosem v Ostrově nad Ohří, 

o kterou projevila zájem řada kroužků.

V roce 1982 byli členy poroty pro hodnocení kroužků zá

stupci kroužků Ježci, Severáci, Ogaři a J vhočech. Na 1. mís

tě se Tímístil kroužek Staré hnízdo, na 2. místě kroužek Ostra

váci a na 3- místě kroužek Hanáci. Z kroužků ve 2. polovině 

se umístili na 1. místě Valaši - Vsetín, 2. Ječmínek - Olo

mouc a 3- Šohaji - Uherské Hradiště.

Rok_1983l

Kroužková základna se v tomto roce i nadále stabilizo

vala, vcelku lze hovořit o dobré práci většiny našich krouž

ků.

Ve vycházeni pokračovaly i kroužkové časopisy.

Kroužek Staré hnízdo vydal nákladem 400 výtisků účelo- 

publikaci „První kroky do hádanek", obsahující hádankář

ské směrnice, popis soutěží, systém hodnocení a základy, poe

tiky.

vou
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v roce 1983 byli členy poroty pro hodnocení kroužků 

zástupci kroužků Kabrnáci, Pašáci, Staré hnízdo a Valaši.

Na 1. místě se \imistil kroužek Staré hnízdo, na 2. místě 

kroužek Kabrnáci a na 3* místě kroužek Hanáci. Z kroužků 

ve 2. polovině se na 1. místě umístil kroužek Chemlon - 

Humenné, na 2. místě kroužek Kokos - Ostrov nad Ohří a na 

3. místě kroužek Lázenáci - Mariánské Lázně. Dále bylo udě

leno čestné uznání kroužku Pašáci - Most za systematickou 

práci kroužku, za obsáhlou dokumentaci při hodnocení krouž

ku a za dlouhodobé pravidelné vydávání listpvky Pašák.

Rok 1984:

Počátkem roku. 1984 byl ustaven hádankářsko-křížovkářský 

kroužek při Domu kultury ROH Elektroporcelán v Lounech pod 

názvem Luňáci, jednatelem se stal Miroslav Maršál.

V Hrabyni byl ustaven kroužek Hrabynáci, který pracuje 

pod patronací místní pobočky Svazu invalidů. Předsedou byl 
zvolen František Havránek, jednatelem Ladislav Štastný.

Naprostá většina kroužků i nadále aktivně pracovala.

V evidenci aktivních kroužků k 31- prosinci 1984 byly tyto 

české kroužky: Argentum ve Stříbře, Borovinské klubko v Tře

bíči, Budivoj v Českých Budějovicích, Doubravák v Chotěboři, 

Hanáci v Prostějově, Horáci ve Zdáru nad Sázavou, Hrabynáci 

v Hrabyni, Hradečtí votroci v Hradci Králové, Hutníček 

v Třinci, Jarabáček v Kolíně, Ječmínek v Olomouci, Ježci 
v Jihlavě, Jihočech v Sezimově Ústí a v Písku 

v Brně, Kladenáci v Kladně, Kokos v Ostrově.nad Ohří, Komá

ři v Břeclavi, Kotunáci v Zábřehu na Moravě, Kozáci v Morav-
v

ských Budějovicích, Krušnóhor v Klášterci nad Ohří, Lázenáci 

v Mariánských Lázních, Lesáci v Rudě nad Moravou, Luňáci 

v Lounech, Ogaři v Gottwaldově, Ostraváci v Ostravě, Pašáci 
v Mostě, Pašeráci v Liberci, Pekelníci v České Lípě, Permo- 

níci v Orlové a v Havířově, Pijaristé ze z Plzně v Plzni";

, Kabrnáci
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Podskaláci v Praze, Přemyslovci ve Znojmě, Příbramáci 

v Příbrami, Radhošt ve Frenštátě pod Radhoštěm, Rotaj v Ro- 

tavě, Severáci v Ústí nad Labem, Skaláci v Náchodě, Slézáci 

v Opavě, Slovan v Hodoníně, Sovy v Novém Městě pod Smrkem, 
Staré hnízdo v Praze, Šohaji v Uherském Hradišti, Šumaváci 

v Klatovech, Siimperáci v Šumperku, Valaši ve Valašském Me

ziříčí a ve Vsetíně a Zálesáci v .Jeseníku.

Kromě toho k uvedenému dni byly v evidenci kroužky, 

které z různých důvodů vyvíjely jen minimální činnost: Děča- 

né v Děčíně a Klášterníci v Teplé u Toužimi.

V kroužkových časopisech plnil i nadále svoji úlohu 

mostecký Pašák, třinecký Louskáček a rozrostla se i klášte-r- 

řecká listovka, která získala opět mnoho nových odběratelů 

a řešitelů.

V roce 1984 byli členy poroty pro hodnocení práce krouž

ků zástupci kroužků Podskalaáci, Krušnohor a Přemyslovci, 

omluvil se zástupce kroužku Ječmínek. Na 1. místě se \imístil
v

kroužek Staré hnízdo, na 2. místě kroužek Kabrnáci a na 3* 

místě kroužek Ostraváci. Z kroužků ve 2. polovině se \imistil 

na 1. místě kroužek Skaláci z Náchoda, na 2. místě kroužek 

Podjavorinci - Nové Město nad Váhom a na 3- místě kroužek 

Lázenáci - Mariánské Lázně.

Protože hodnoceni kroužků splnilo svoji úlohu tím, že 

pomohlo aktivizovat jejich činnost, rozhodl výbor SCHAK 

na své schůzi dne 17* listopadu 1984 další hodnocení kroužků 

touto formou ukončit.

Zpracoval: Ladislav Bareš
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Rok 1985:

Výbor SCHAK na své schůzi dne 19. ledna 1985 sloučil 

komisi pro práci s kroužky a subkomise pro krajské-řízení, 

Čímž vznikla komise pro metodické řízení kroužků. Jejím 

předsedou se stal Ladislav Bareš a' místopředsedou ing. Milan 

Tomek.

i

Ing. Lenčeš vydal výzvu k založení kroužku v Českém 

Krumlově, kroužek však nebyl ustaven.
v

Kroužek Argentum přešel pod nového zřizovatele, stala 

se jím Osvětová beseda v Lomu u Tachova.

V Plzni-se^dálé rozšířila spolupráce Pijaristů s roh- 

hlašem. Plzeňský rozhlasový Otazník se stal i v příštích le- 

těch místem pro systematické školení posluchačů v jednotli

vých druzích hádanek. . - ,

Kroužek Jarabáček oslavil 15. výročí svého trvání, 

ří mezi naše nejaktivnější kroužky, byl vyhodnocen již řadou 

čestných uznání jak od SČHAK,. tak i od společenských organi

zací.

Pat-

15. výročí kroužku slavili také Pašáci v Mostě, agilní 

kroužek, známý zejména svou oblíbenou listovkou Pašák s řa

dou pomůcek pro luštitele a s různými vnitrokroužkovými ko

respondenčními soutěžemi. '

\

Hradečtí votroci vzpomenuli již 65. výročí trvání svého 

' kroužku, v jehož čele byl více než 40 let legendární Antonín
T

'■ Ropek.i V současné době jsou jeho členové vysoce aktivní

v různých soutěžích, přeborech a ve vydávání dobře připrave

ných kursů^pro začínající.

/
Šohaji z Uherského Hradiště oslavili již 45 let svého

\

V
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trvání. Jsou jedním z aktivních pořadatelů známého Slováckého 

koštéře.

Čestné uznání za velmi aktivní činnost bylo v roce 1985 . 

uděleno kroužku Pijaristé ze z Plzně za propagaci hádankář

ského hnutí v rozhlase, úspěšnou práci s mládeží na školách 

a dobrou spolupráci se zřizovatelem. Stejné uznání obdržel 

také kroužek Staré_hnízdo z Prahy za účelné formy práce 

. s mládeží a rozsáhlou spolupráci se zřizovatelem.I

Rok 1986:

V tomto roce oslavil 30 let své činnosti kroužek Severá- 

ci z Ostí riad Labem. Jeho členové se podíleli na různých sou- 

-těžích, zejména v MAS získali řadu prvenství. Dobrá je i prá

ce s mládeží, což se projevilo pěkným umístěním mladých Seve- 

ráků na přeborech mládeže. Za součinnost obdržel kroužek ode- 

nění za zásluhy o rozvoj českých hádanek a křížovek.

/

10. výročí ,svého trvání oslavil kroužek Radhošt ve Fren-
\

štátě pod Radhoštěm. Členové kroužku dosahují dobrých výsked- 

ků v MLS a hlavně v HLK.

15'^let činnosti vzpomenul kroužek Krušnohor v Kláštere! 

nad Ohří. K jeho úspěchům patří desítky předních umístění 

v ČHL, ČKL i autorských korespondenčních soutěžích.

35. výročí trvání oslavil kroužek Horáci ve Ždáru nad Sá- 

, který pořádal četné soutěže pro mládež, jeho členovézavou

SQUtěžili v různých korespondenčních- soutěžích. Kroužek docí

lil mnoha úspěchů za dlouholetého vedení předsedy Josefa

Brázdy.

Tento rok se také stal 60. výročím kroužku Ječmínek 

v Olomouci, který v uplynulé době sous.tředil ve svých řadách • 

vynikající hádankářské autory a publicisty, jeho členové se

/
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aktivně zúčastňovali řešitelských soutěží./

10. výročí oslavil kroužek Argentum. Tento kroužek však 

neměl štěstí na zřizovatele, za uvedenou dobu se scházeli 

jeho členové ve Stříbře, potom v Tachově a nakonec v Lomu 

u Tachova.

' V září se- v Ostrově nad Ohří vzájemně utkaly kroužky 

■Kokos a Krušnohor, zvítězil Krušnohor.

Na Českomoravské vrchovině vzbudilo pozornost silvestrov- 

^ské odpoledně za účasti 4 horáckých kroužků,^které uspořádal 

kroužek Borovinské klubko z Třebíče. To byla jeho poslední 

akce pod starým názvem, protože od ledna 1987 v souvislosti 

s přechodem k novému zřizovateli přijal i nové jméno Třebír 

čáci. ", '

\ -

V programu SČHAK na období 1987 - 1992, který schválila 

valnáhromada svazu 1987, bylo usneseno, že SČHAK bude /kromě 

jiného/ dále podporovat další rozvoj činnosti kroužků jako 

osvědčené organizačně metodické základny hádankářsko-křížov- 

kářského hnutí v souladu s Metodickými pokyny pro činnost 

hádankářsko-křížovkářských kroužků^ve vztahu k SČHAK.

\
U příležitosti valné hromady SČHAK bylo uděleno čestné 

uznání kroužku Ječmínek z Olomouce za 60 let velmi úspěšné 

'činnosti kroužku a 30 let aktivní spolupráce se zřizovatelem.

.'Rok 1987:

V tomto roce oslavil svoje 85. výročí kroužek Pijaristé 

' ze z Plzně, vůbec nej starší kroužek v celé naší republice.

Při té příležitosti se v Plzni konal ve dnech 16. - 17. května 

celostátní přebor kroužků, tj. ve stejných'dnech jako před 

50 lety, kdy v roce 1935 se tu konal celostátní sjezd hádan- 

kářů. Práce nej lepších členů kroužku byla oceněna jak výborem 

SČHAK, tak i radou Domu kultury ROH Plzeň. K výročí vydal.

. kroužek publikaci. • ' ^ -

■ď
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Důležitou akcí při celostátním přeboru kroužků v Plzni 

byl seminář předsedů kroužků. Jeho cílem byla výměna zkuše

ností mezi vyspělými a slaběji pracujícími kroužky. Seminář 

řídil Ladislav Bareš, předseda komise pro metodické řízení 

kroužků. S jednotlivými referáty z naší činnosti vystoupili 

ing. Kvíčala, ing. Tomek, ing. Kousal a P. Auterský. V živé. 

diskusi vystoupilo celkem 14 účastníků semináře. Akci uzavřel 

a zhodnotil ing. Majer, předseda SČHAK. Seminář živě zaujal 

a plně uspokojil přítomných 53 účastníků.

V tomto roce oslavil 25. výročí svého trvání kroužek Va

laši z Valašského Meziříčí. Kroužek dosahoval v posledních 

letech dobrých výsledků, hlavně v různých soutěžích družstev.

15. výročí trvání vzpomněl kroužek Přemyslovci ve Znoj

mě. Jeho'členové se zúčastňují všech mezikroužkových i kva

lifikačních soutěží.

Hádankářský a křížovkářský kroužek Ostraváci oslavil 

65. výročí svého trvání. Celé naší hádankářské veřejnosti 

jsou plně známy'jeho dosažené výsledky na poli autorském, ře

šitelském i organizátorském. Toto výročí kroužku bylo součas

ně 35. výročím průkopnického, zapojení kroužku do oblasti záj

mové činnosti závodních klubů,, jak konstatoval představitel 

zřizovatele DK. Při oslavách bylo vzpomenuto 80. výročí ini

ciátora této průkopnické činnosti a dlouholetého předsedy 

kroužku pr.- Rudolfa Vidly.

Přítel Lubomír Kubalák z Frýdku-Místku projevil zájem 

o zřízení kroužku při ZK ROH Válcoven plechu, výsledek se 

však nedostavil.

Rok 1987 byl také rokem 30. výročí kroužku Hanáci z Pro

stějova, rokem přehlídky velmi četných úspěchů v nejrůzněj

ších soutěžích jak kroužku, tak i jednotlivců, kteří se umí- 

stují na nejpřednějších místech při aktuálním i dlouhodobém 

hodnocení.
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20. výročí svého založení vzpomenul kroužek Komáři

✓
z Břeclavi, známý svým spolupořadatelstvím v jihomoravské 

soutěži Slovácký koštéř a pravidelnými křížovkářskými soutě- 

- žemi- pro místní studenty a pracující závodů. Při této příle

žitosti obdžel kroužek čestné uznání Okresní odborové rady 

v Břeclavi.

/
15. výročí trvání kroužku oslavil kroužek Šumperáci, 

jeden z dobře prosperujících mnoha aktivních kroužků na Se

verní Moravě. I

Dále se rozvíjela i mezinárodní spolupráce, Permoníci 

navázali spolupráci s polským kroužkem Klub szaradzistów 

ve Walbrzychu, se,kterým si vyměňovali hádankářské časopisy, 

dopisy a fotografie z akcí kroužků.

U příležitosti valné hromady udělil výbor SČHAK čestné 

uznání kroužku Ostraváci za 65 let úspěšné činnosti' a bohaté 

organizátorské práce.

Zpracoval; Ladislav Bareš
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