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Činnost předsednictva SCHAK

Předsednictvo SCHAK je výkonným orgánem Svazu českých 
hádankářů a křížovkářů. Členy předsednictva volí výbor 

SCHAK, který členům předsednictva určuje jejich funkce. 

Předseda SCHAK je volen přímo valnou hromadou SCHAK. Do ro

ku 197á vykonával funkci předsedy svazu dr. Josef Vinárek, 

od roku 197á je předsedou svazu ing. Ladislav Majer.

Předsednictvo plní úkoly, kterými je pověřuje výbor 
SČHAK. Mezi hlavní úkoly předsednictva patří řízení činnosti 

svazu mezi jednotlivými schůzemi výboru, předklá^dání zpráv 

o činnosti svazu valné hromadě, příprava a vyhodnocení plně

ní svazového rozpočtu, příprava schůzí výborní, příprava a 

řízení soutěží a odborným akcí svazu, vydávání vnitrosvazo- 

vých publikací, vyřizování běžné svazové agendy apod.

V mimořádných případech zmocňuje výbor předsednictvo přípra

vou a schvalováním dokumentů, které jinak přísluší výboru.

Předsednictvo má 9 členů a skládá se z předsedy svazu,

3 místopředsedů, jednatele, organizačního tajemníka, hospo

dáře, zapisovatele a předsedy ediční rady svazových publi

kací. Funkční období předsednictva je tříleté. Předsednictvo 

se schází zpravidla dvakrát do měsíce s výjimkou letních mě

síců. Předsednictvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jeho členů.

Předsednictvo schvaluje dohody o pracích pro svaz, kon

troluje jejich provádění a schvaluje výše odměn za tyto prá

ce včetně odměn jednorázových.

Předseda stojí v čele svazu a zastupuje ho navenek. 

Svolává schůze orgánů svazu a valné hromady a předsedá jim. 

Spolu s příslušnými funkcionáři podepisuje zásadní písemno-’ 

sti svazu. Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, zastu-
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puje ho některý z místopředsedů, zpravidla první místopřed

seda.

Pracovní nápln místopředsedů je volena s ohledem na 

jejich působiště. V zájmu funkčnosti a operativnosti před

sednictva je většina jeho členů volena z pražských členů
v

SCHAK. Funkce předsedy a místopředsedů jsou pak obsazovány 

tak, aby přihlížely k zastoupení tradičních hlavních hádan- 

kářsko-křížovkářských center, tj. Prahy, Brna a Ostravy.

Jednatel vyřizuje běžné záležitosti, týkající se sva

zu, zejména svazovou korespondenci, a spolupracuje při pode

pisováni písemnosti, které mu přísluší, resp. které nepří

sluší hospodáři svazu.

Organizační tajemník je pověřován vyřizováním různých 

organizačních záležitosti svazu. Jeho činnost je závislá 

na účelnosti rozdělení činností mezi nim a jednotlivými mí

stopředsedy. Ze zásadních organizačních činností jde zejména 

o řízení a koordinaci činnosti kroužků, přípravu a řízeni 

svazových soutěží, zejména přeborů, a o kádrové záležitosti 

svazu.
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Hospodář řídí vyřizování věcí hospodářské povahy a po

depisuje písemnosti, týkající se hospodářských záležitosti 

svazu. Zpracovává návrh rozpočtu svazu a přehled o jeho čer

pání. Dbá na pravidelné čerpáni finančních prostředků svazu 

v souladu se schváleným rozpočtem.

Zapisovatel vede zápisy o schůzích předsednictva, vý

boru a valných hromad a provádí kontrolu plněni úkolů, vy

plývajících z těchto zápisů.

Předseda ediční rady řídí vydáváni svazových publikací, 

kterými jsou zejména výroční tisky SCHAK, zpravodaj^^pro
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funkcionáře svazu Otazník a informační bulletin pro kroužky 

Kroužkový zpravodaj. Navrhuje koncepci výročních tisků a 

metodicky řídí funkcionáře, odpovědné za vydávání zpravoda-
. O
ju.

Bližší nápln jednotlivých funkcí členů předsednictva 

je do jisté míry závislá na konkrétním složení předsednictva, 

takže mezi jednotlivými funkčními obdobími někdy dochází i 

k přesunu některých agend.

Většina členů předsednictva pak vykonává v rámci svazu 

a jeho komisi řadu odborných činností, které s vlastní čin

ností předsednictva přímo nesouvisejí.

Zpracoval: Havlin
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Složeni_gředsednictva_SČH^_v_letech_1968_-_1986

1968

dr. Josef Vinárek 

Alois Nolč 

Josef Korger 

Rudolf Vidla 

dr. František Vítek 

dr. Václav Nebeský 

ing. Roman Reisenauer 
ing. Jan Švesták 

Jiří Teska

Předseda:

První místopředseda: 

Místopředseda; 

Místopředseda: 

Jednatel:

Organizační taj emník: 

Hospodář:

Zapisovatel:

Předseda ediční rady:

1969

dr. Josef Vinárek 

Alois Nolč 

ing. Jan Svesták 

Rudolf Vidla 

dr. František Vítek 

ing. Ladislav Mgjsr 

ing. Roman Reisénauer 

Jarmila Zahradníková 

Jiří Teska

Předseda:

Pirvní místopředseda: 

Místopředseda: 

Místopředseda:

J ednatel:

Organizační tajemník: 

Hospodář:

Zapisovatel:

Předseda ediční rady:

1970

dr. Josef Vinárek
v ^

ing. Jan Svestak 

ing.•Ladislav Majer 

Rudolf Vidla 

ing. Roman Reisenauer 

ing. Dušan Karkuš 

Bohumila Graasová 

Jarmila Zahradníková 

Jiří Teska

Předseda:

První mí stopř eds eda: 

Místopředseda: 

Místopředseda:

J ednatel:

Organizační tajemník: 

Hospodář:

Zapisovatel:

Předseda ediční,rady:
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19741971

Předseda:
První místopředseda: 

Místopředseda: 

Místopředseda: 

Jednatel:

Organizační tajemník: 

Hospodář:

Zapisovatel:

Předseda ediční rady:

dr. Josef Vinárek
v ^

ing. Jan Svestak 

ing. Ladislav Majer 

Rudolf Vidla 

ing. Roman Reisenauer 

ing. Dušan Karkuš 

Bohumila Graasová 

Jiří Adamčík 

Jiří Teska

1974 19 7 7

Předseda:

První místopředseda: 

Místopředseda: 

Místopředseda:

J ednatel:

Organizační tajemník: 

Hospodář:

Zapisovatel:

Předseda ediční rady:

ing. Ladislav Majer 

dr. Josef Vinárek
v ^

ing. Jan Svestak 

Rudolf Vidla 

ing. Roman Reisenauer 

ing. Dušan Karkuš 

Bohumila Graasová 

Jiří Adamčík 

Jiří Teska

19801977

Předseda:
První místopředseda: 

Místopředseda: 

Místopředseda:

J ednatel:

Organizační tajemník: 

Hospodář:

Zapisovatel:

Předseda ediční rady:

ing. Ladislav Majer 

dr. Josef Vinárek 

ing. Jan Svesták 

Rudolf Vidla 

Jiří Adamčík 

ing. Dušan Karkuš 

ing. Jiří Raba 

Jiří Havlín 

Jiří Teska
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1980 1983

Předseda:
Pi*vní místopředseda: 

Místopředseda: 

Místopředseda:

J ednatel:

Organizační tajemník: 

Hospodář:

Zapisovatel:

Předseda ediční, rady:

ing. Ladislav Majer 

dr. Josef Vinárek 

ing. Dušan Karkuš 

Miroslav Flaša 

Jiří Adamčík 

Jiří Havlín

ing. Bohumil Chochole ■ 

Miroslava Marková 

Jiří Teska

1983 1986

Předseda:
První místopředseda: 

Mí stopředseda: 

Místopředseda:

J ednatel:

Organizační taj emník: 

Hospodář:

Zapisovatel:

Předseda ediční rady:

ing. Ladislav Majer 

dr. Josef Vinárek 

ing. Dušan Karkuš 

Miroslav Flaša 

Jiří Adamčík 

Jiří Havlín 

ing. Bohumil Chochole 

Miroslava Marková 

Jiří Teska

1986 1989

Předseda:
První místopředseda: 

Místopředseda:
Mí ;$topředseda:
J ednatel:
Organizační taj emník: 

Hospodář:

Zapisovatel:

Předseda ediční rady:

ing. Ladislav Majer 

dr. Josef Vinárek 

ing. Dušan-Karkuš 

ing. Jaromír Jandl 

Jiří Adamčík 

Jiří Havlín 

ing. Bohumil Chochole 

Miroslava Marková 

Jiří Teska


