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Výborově schůze
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21. 4. .1968 - Praha - účast 12,- rid.il dr. Vinárek

Vzhledem k daným možnostem rozhodl sé výbor RS HaK ustaviťpří- 

pravný výbor SČHAK, složený z funkcionářů dosavadního výboru RS 

a rozšířený.o volené zástupce kroužků. Na schůzi se řešily perspek

tivy a možnosti nového uspořádání z hlediska dalšího rozvoje našeho 

hnutí , otázky náboru členstva a další náměty a úkoly^pro zahájení 

činnosti svazu.

HaK č. 6/1968, str. 4

6. 7. 1968 - Praha ÚKDDS, účast 19, řídil dr. Vinárek

Hlavním bodem programu bylo projednání návrhu stanov svazu spolu 

s připomínkami z kroužků a vypracování konečného znění pro schva

lovací řízení na ministerstvu vnitra. Přípravný výbor byl informován 

. ' ó výhledech na rozšíření časopisu a možnostech vydávat časopis pro 

mládež. Byla projednávána otázka náboru členů, výročních tisků a 

další činnosti svazu. Byla schválena zásada zachovat vztahy kroužků 

ke svým patronátním organizacím, pokud tyto vztahy jsou příznivé a 

mohou prospět .našemu hnutí.

HaK č. 8/1968, str. 4

19. 10., 1968 - Praha ÚKDDS, účast 26, řídil dr. Vinárek

Přípravný výbor se zabýval projednáním připomínek MV ke stanovám 

svazu a schválil upravený text jako materiál k dalšímu projednávání.' 

V další části schůze byl schválen návrh na formu náborově akce - 

přihláška v HaK á náborová křížovka, diskutovalo, se o koncepci a 

náplni chystaných výročních.tisků a náměty byly zachyceny pro další
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jednání. Byl přijat návrh na výši členských příspěvků, navrženy a 

schváleny .byly komise pro ustavující valnou hromadu. V dalším jed

nání se přípravný výbor zabýval přípravou a zajištěním valně hroma

dy.

HaK č. 11/1968, str. 13

. 19 6 9

9.2. 1969 - Praha, účast 20, řídil dr. Vinárek .

Výbor schválil návrh na vytvoření a obsazení odborných komisí sva

zu, projednal návrh organizačníhbřádu kroužků, zabýval se obsahem 

prvých dvou výročních tisků a schválil náplň - stručné návody na ře

šení hádanek a křížovek. Byl projednán a.schválen plán propagace, 

schválena koncepce Otazníku jako zpravodaje pro kroužky a funkcioná

ře svazu. Výbor přijal usnesení o úkolech, spojených se zajištováním 

vydávání časopisu pro mládež, a schválil plán činnosti předsednictva 

na nejbližší období.

HaK č. 6/1969, str. 11

31. 5. 1969 - Praha Radiopalác, účast 21, řídil Korger

Kromě běžných záležitostí byla projednána a schválena koncepce ča

sopisu pro mládež, byl projednán a schválen organizační řád kroužků 

a jeho platnost stanóvena od 1. 6. 1969. Výbor projednal formu distri

buce členských legitimací a odznaků a dále uložil předsednictvu, aby 

dokončilo jednání s vydavatelstvůn ORBIS a uzavřelo s ním smlouvu. 

Výbor schválil vyznamenání dr. Vítka zlatým otazníkem a Josefa Ku^

by, A. Vyhnanovského a A. Ropka stříbrným otazníkem.

HaK č. 14/1969, str. 11
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29. 11. 1969 - Praha ÚKDDS, účast 19, řídil dr. Vinárek

Výbor se zabýval především kontrolou zajištění valné’hromady, 

schválil kooptaci M . Zahradníkové do‘předsednicťva místo dr . Ne- 

• beského, zvolil do funkce místopředsedy svazu ing. Švestáka místo 

J. Korgera, jehož rezignaci vzal výbor ná vědomí, a schválil do

plnění předsednictva o ing. Majera. V dalším jednání byla schvále

na koncepce výročního tisku pro rok 1970.

. Výbor schválil vyznamenání j. Kuchaře stříbrným odznakem.

HaK č. 1/1970, str. 13

1 9 70

14. 3.. 1970 - Praha ÚKDDS, účast 19; řídil dr. Vinárek

Výbor schválil některé změny v odborných komisích - novým před

sedou programové komise zvolen Ř. Vidla, předsedou OKK ing. Pei- 

senauer za A. Nolče-, který odstoupil ze_ zdravotních důvodů. Disku

se k námětu na kvalifikační hodnocení autorů a řešitelů byla uzavře

na tím, že návrh byl dán'ing. Majerovi k propracování. Výbor vyslo

vil souhlas se zřízením odvolací komise a jejím předsedou zvolil 

M . Plašu. S politováním přijali členové -výbpru zprávy o velmi nízké 

, kvalitě křížovek uveřejňovaných v mimosvazovém tisku a nezájmu re

dakcí o zlepšení a zprá^vu o tom, že připravované zvláštní číslo HaK 

pro mládež ne^vyjde pro všeobecný zákaz vydávání mimořádných tis

kovin. V závěru byl výbor informován o sta^vu příprav na vydání vý

ročního tisku pro rok 1970.

•HaK č. 8/1970, str, I6

23. 5. 1970 Prostějov Klub strojařů, účast 19, řídil dr. Vinárek 

Výbor, definitivně schválil nápln výročního tisku 1970, rámcový pro-
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gram valné hromady. Po další diskusi o kvalifikačních'třídách bylo 

rozhodnuto, že konečné znění bude projednáno v předsednictvu a • 

předloženo k schválení valné hromadě.

■Výbor schválil vyznamenání Boh.- Čížka, Boh. Doležílka a dr. VI. 

Znojila stříbrným otazníkem.

HaK č. 13/1970, str. 15

17. 10. 1970 - Praha ÚKDDS, účast 21, ří,dil dr! Vinárek

V úvodu schůze uctění památky zesnulého dr. Františka Vítka. 

Projednání návrhu usnesení pro valnou hromadu v otázce kvalifikace 

ve smyslu schválení všeobecných zásad a,pověření výboru zpracová

ním, schválením a realizací, podrobných směrnic do příští valné hro

mady. V dalším jednání byly schváleny tyto změny; 

ing. Majer do funkce místopředsedy namísto A. Nolče, který na tuto 

funkci rezignoval, ing. .Reisenauer byl zproštěn funkce hospodáře a 

pověřen funkcí jednatele, B. Graasová kooptována do výboru a před

sednictva a pověřena funkcí hospodáře , jako náhradník kooptován ■ 

ing.'Karkuš. Předsedou OHK schválen O. Vácha a ing. Majer pově-

■ řen vedením programové komise. Projednán návrh na změnu v MAS. 

Pro velký rozsah výročního tisku schválil výbor jeho vydání pro dva 

roky 197Ó a 1971. Byl dán souhlas s návrhem směrnic pro tvorbu a 

hodiiocení křížovek a doporučeno stanovit dobu platnosti zkušebně 

na 3 roky.
■ Výbor schválil udělení stříbrných otazníků: dr. Vinárek', ing. šves- 

ták, O. Jaroš, M. Flaša a Č. Hron.

. HaK č. 23/1970, str. 15
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23. 1. 1971 - Praha "U Šretrů” účast 19, řídil dr. Vinárek ■

Výbor schválil pořádání slavnostního zasedání na oslavu 90. naro

zenin J. Čapka-Březiiieckéhq v Brně. Bylo schváleno konečné zně

ni směrnic pro tvorbu a hodnocení křížovek a návrh realizace kva

lifikačních tříd jako podklad pro činnost kvalifikační komise v čele 

s ing.. Majerem. Tento návrh bude upřesňován na základě připomí

nek členů výboru. Do plánu činnosti bylo zahrnuto vypracování ná

vrhu na hodnpcení kroužků. Byly schváleny směrnice ČKL jako pro

zatímní s platností pro l. ročník.

HaK č. 7/1971, str. 14

22. 5. 1971 - Hradec Králové PKO, účast l8, řídil dr. Vinárek

Projednání zásad pro ocenění přínosu-pro rozvoj křížovek a há

danek, uloženo jejich propracování a předložení návrhu na příští 

schůzi. Dále byla projednána nová verze zásad pro kvalifikaci, řer- 

sena problematika práce s mládeží a projednávána příprava valné 

hromady. Výbor schválil uspořádání náborové akce formou pohled

nic s hádankami a křížovkami, spojené se soutěží.

HaK č. 12/1971, str. 16

18. 9. 1971 mimořádná - Brno Besední dům, účast 19, řídil dr. Vinárek

Výbor schválil zásady pro udělování kvalifikačních tříd a uložil kva

lifikační komisi připravit nositele mistrovských a I. tříd, aby mohli 

být vyhlášeni na valné hromadě. Byly schváleny liávrhy na ocenění 

přínosu pro rozvoj hádanek a křížovek, projednán návrh směrnic 

pro tvorbu hádanek a návrh kandidátky spolu s návrhem složeni komi-



SČHAK

kronika ?
sí pro valnou hromadu,

HalC č. 21/1971, str. 15

16. 10. 1971 - Praha ÚKDDS, účast 21, řídil dr. Vinárek

Hlavní pozornost věnována kontrole zajištění valné hromady, dále 

výbor schválil první nositele mistrovských a 1. kvalifikačních tříd.

V souvislosti s tím výbor schválil udělování odznaků v různých bar

vách podle příslušné třídy, diplomů a razítek do členských legiti

mací všem nositelům kvalifikačních tříd. V závěru předseda svazu 

poděkoval odstupujícímu výboru za jeho.práci v uplynulém funkčním 

období.
Schváleno vyznamenání R. Matějíka, dr. J. Brablece, F . Mácy, 

Jana-Adamčíka a Murdycha stříbrným otazníkem.

HaK č. 23/1971, str. 16

17. 10. 1971 - Praha ÚKDDS, účast 21, řídil dr. Vinárek

Ústavů jící schůze'nového výboru, schválení nového rozdělení funkcí 

ve výboru a volba nového předsednictva. ■ ,

18. 12. 1971 - Brno, účast l8, řídil dr. Vinárek

Slavnostní zasedání výboru na počest 90. narozenin Josefa Capka- 

B ře zine ckého,

19 7 2

22. 1. 1972 - Praha-ÚKDŽ, účast 20, řídil dr. Vinárek

Projednána realizace usnesení valné hroraady, schváleno slo<žení 

některých komisí, projednán návrh organizačního' řádu krajských
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a jim na roven postavených přeborů, informace o stavu výroby kva

lifikačních odznaků, diplomů a razítek, o spolupráci Lišiaka a HaK, 

zpráva o průběhu ČKL, o stavu příprav výročního tisku 1972.

Výbor rozhodl uspořádat u příležitosti celostátního přeboru krouž-
\

ků v Ostravě výborovou schůzi rozšířenou o zástupce kroužků.

HaK č. 4/1972, str. 15

17. 6. 1972 - Ostrava DK VŽKG, účast 27, řídil dr. Vinárek

Projednána zpráva o MAS a ČKL, schválen návrh nových nositelů 

mistrovských a 1. tříd a nositelů 11. tříd, schválen návrh na orga

nizaci semináře porotců křížovek na Solanci.

Výbor schválil'ocenění kroužku Ostraváci u příležitosti jejich 

50. výročí cenou za přínos pro rozvoj hádanek a křížovek.

HaK č. 16/1972; str. 15

17. 6. 1972 •- Ostrava DK VŽKG - rozšířená, účast 60, řídili 

dr. Vinárek a Bareš

Diskuse k návrhu zásad pro hodnocení kroužků, organizačního řá

du krajských a jim na roven postavených přeborů a k problematice 

porot. Náměty a zkušenosti z činnosti kroužků spolu s připomínka

mi k 1. bodu předány jako podklad pro práci komisi pro činnost 

■ kroužků.

H aK č. 17/1972, str. 15

16. 9. 1972 - Brno DK KPS, účast 20, řídil dr. Vinárek

Výbor schválil organizační řád krajských a jim na roven postave

ných přeborů, doporučil návrh zásad pro hodnocení kroužků ke 

schválení valné hromadě, byli vybráni a schváleni účastnici se

mináře porotců křížovek na Solanci. Výbor schválil návrh hesel
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a příslušných funkcionářů pro soudobou část kroniky, způsob předá-' 

vání kvalifikačních odznaků a diplomů a kvalifikační komisi bylo ulo

ženo připravit návrh na vyhlášeni nositelů 111. kvalifikačních tříd do . 

valné hromady. Dále se výbor zabýval přípravou valné hromady..

■ HaK č. 21/1972, str. 15

21. 10. 1972 - Praha ÚKDŽ, účast 23,.řídil dr. Vinárék

Výbor schválil návrhy na vyhlášení nositelů. 111. kvalifikačních .tříd 

š tím', že pro množství neúplných jmen a pseudon5anů všichni, kteří 

reflektují na 111. kval. třídu v některé oblasti, zašlou kvalifikační' 

komisi pokud možno přesná data. Výbor schválil nové zásady pro 

tvorbu českých slovních hádanek se .začátkem platnosti datem jejich 

vydání tiskem..K zajištění regulérního průběhu celostátního přebo- . 

mi jednotlivců výbor přijal některá opatření /rozsazení podle kvál,- 

tříd', apod. / . ’

'Výbor schválil vyznamenání A. Ropka zlatým otazníkem;a Lad, Ba- 

reše stříbrným, otazníkem, . .

HaK č. 24/1972, str. 15 ■

.19 7 3

20. 1. 1973.- Praha "U Šretrů", účast 20, řídil dr. Vinárek

Realizace úkolů z valné hromady, schválení hlavních zásad pro čin

nost, odvolací komise a hlavní' zásady pro pořádání memoriálů. Pro- 

•jednána příprava, celostátního přeboru kroužků a příprava týdenní

ho semináře porotců hádanek na Splanci.

HaK č. 5/1973, str. 14
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26. 5. 1973, Brno DK KPS, účast 19, řídil dr. Vinárek

Výbor na svém jednáni schválil tyto materiály: Návrh realizace zá

sad pro hodnocení kroužků, návrh dodatku směrnic o kvalifikaci, 

návrhy na tvorbu slovníhh a výrazových křížovek a návrh na spolu

účast svazu na publikaci Kabmáků, kterou vydají u příležitosti 

50. výročí jejich trváni s tím, že svaz převezme část nákladu a ro

zešle jej členům jako členskou prémii. Projednávána a diskutována 

byla otázka řešitelských přeborů a uloženo komisi pro činnost krouž

ků zpracovat návrhy na-řešení problémů. Příprava valné hromady.

•HaK č. 13/1973, str. 16

10. 11. 1973 - Praha 1ÍKDŽ, účast 25, řídil dr. Vinárek

Kontrola zajištění valné hromady. Schváleny tyto materiályNávrh 

na vyhlášení nejlepších kroužků a udělení čestných uznání, návrh 

no-vých nositelů kvalifikačních tříd, zpráva a zhodnocení semináře 

porotců na Solanci a zásady pro činnost odvolací komise. Projed

nány a doporučeny k schválení valné hromadě byly: Návrh nových 

směrnic pro tvorbu a hodnocení křížovek, návrh zásad pro hodno

cení českých slovních hádanek. , Návrh na pořádání Grand Prix byl- 

po diskusi odložen do příští valné hromady.

Výbor schválil vyznamenání stříbrným otazníkem pro tyto zaslou

žilé členy: T. Hrdlička, Hoffmann, Janata, St. Varadínková, Raoul, 

dr. Gojný. Dále schválil udělení zlatého otazníku Boh. Čížkovi 

s tím, že mu bude předán na slavnostech v Brně v květnu 1974.

HaK č. 3/1974, str. 15

Zpracoval: Jiří Adamčík



isCHAK I_______

kronika

19 7 4

12. 1. 1974 - Břeclav, účast 21, řídil dr- Vihárek

Realizace úkolů z valné hromady. Předložen návrh zásad Há

dankářské ligy kroužků, schválen návrh koncepce semináře 

porotců na Solanci. Schválení námětů k 50. výročí rozšíření 

české křížovky. Projednáno organizační zajištění CPK a pro

gram oslav 50. výročí založení kroužku Kabrnáci. Dále pro

jednáno zpracování soudobé kroniky.

HaK č. 6/1974, str. l6

1. 6. 1974 - Ostrov nad Ohří, účast I8, řídil dr. Vinárek

Příprava valné hromady a schválení návrhu zásad Hádankářské 

ligy kroužků. Předložen a projednán návrh na koncepci vý

ročního tisku a návrh vydání publikace dr. Mimry pro mlá

dež. Schválení komise pro kontrolu zápisů do soudobé kro

niky. Příprava CPJ.

HaK č. 14/1974, str. 16

5. 10. 1974 - Praha Riegrovy sady, účast 19* řídil dr. Vi

nárek

Příprava valné hromady a voleb do SCHAK. Výbor vzal na vě

domí zprávu o průběhu a výsledcích semináře porotců čes

kých slovních hádanek na Solanci a ze schůze redakčního 

kruhu. Projednán návrh náplně činnosti krajských komisi. 

Schváleni opatření pro CPK /omezení počtu členů kroužku 

na 12, u pořádajícího kroužku na 20/.

HaK č. 23/1974, str. I6

9. 11. 1974.- Praha TJKDŽ, účast 22, řídil dr. Vinárek 

Příprava valné hromady. Schváleny tyto materiály: návrh

n.
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'nových nositelů kvalifikačních tříd, návrh na vyhlášení 

nejlepších kroužků a udělení čestných uznání, dále zásady 

pro činnost krajských komisí, soutěžní řád a konečné zně

ní pro hodnocení hádanek. Schválena opatření pro regulér

nost řešitelských přeborů - CPJ /řešení kvalifikační kří

žovky kromě nositelů mistrovské a I. třídy/. Projednána 

problematika časopisu HaK /úmrtí A. Nolče - NKM skončena 

5. kolem/. Po ročním zkušebním hodnocení schváleno vyhlá

šení a zásady Grand Prix v řešení křížovek i hádanek od 

roku 1975. Příprava dvoudenního semináře publikujících auto

rů hádanek v HaK v roce 1975 v Jeseníku.

HaK č. 25-26/1974, str. 28

19 7 5

10. 1. 1975,v.- Praha TJKDŽ, účast 25, řídil ing. Majer

UstaATující schůze nově zvoleného výboru SCHAK, volba před

sednictva a obsazení jednotlivých funkcí ve výboru. Schválení 

progreunu příští výborové schůze.

HaK č. 4/1975, str. 15

25. 1. 1975 - Praha Riegrovy sady, účast 23, řídil ing. Majer

Zajištění úkolů z‘valné hromady. Projednání a schválení 

finančního plánu na rok 1975 a promítnutí úspoimých opa

tření. Projednány a schváleny směrnice HLK /2. pololetí 

1975 zkušební ročník/, dále projednánf_aschválen návrh 
kroužku Ostraváci na ČHL /zkušební ročník v 1. pololetí 

1976/. Diskutovány problémy doplňování a práce s lístkovni- 

T5Í a dále příprava semináře autorů hádanek v Jeseníku 

ve dnech 25. - 2?. 4. 1975-

HaK č. 5/1975, str. 15

17. 5. 1975 - Brno, účast 25, řídil ing. Majer
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Kontrola plnění usnesení z valné hromady. Schválen návrh 

nových nositelů kvalifikačních tříd. Komisi pro činnost 

kroužků uloženo vypracováni návrhu na kritéria pro hodno

cení ve dvou kategoriích. Zpráva o úspěšném průběhu semi

náře autorů hádeinek v Jeseníku - OHK uloženo vypracovat 

návrh na realizaci námětů a připomínek. Diskutovány otázky 

zajištěni vydání výročního tisku. Schválen text Zásad pro 

činiiost krajských komisí, projednán a schválen návrh per

spektivního dlouhodobého;'^*plánování činnosti svazu k před

ložení na valné hromadě. Projednány náměty a opatření 

k průběhu CPK a CPJ. Projednán obsah kroužkového zpravoda

je a schváleny stanovy pro 1. ročník ČHL.

HaK č. 17/1975, str. 15

8. 11. 1975 - Praha ÚKDŽ, účast 25, řídil ing. Majer

Příprava valné hromady. Byly schváleny nejlepší kroužky 

ve dvou kategoriích a zvláštní uznání kroužku Severáci 

za práci s mládeží, dále byli schváleni noví nositelé 

kvalifikačních tříd a vyznamenaní stříbrným otazníkem - 

Jiří Teska, Jaroslav Rýpar, Otmar Vácha, Božena Hladká a 

Jaroslav Benešovský. Výbor doporxičil k realizaci návrh 

plánu činnosti orgánů svazu na příští období a plán časo

pisu HaK. Dále řešena problematika výročních tisků, autor

ských a řešitelských soutěží, lístkovnice a Otazníku.

Z důvodu uvolnění dr. Brablece z funkce ve výboru bylo 

schváleno doplnění o Jiřího Havlína z náhradníků a do ná

hradníků byl kooptován Jindřich Kupka. Schválení programu 

příští výborové schůze.

HaK č. 1/1976, str. 15 ,
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1976

24. 1. 1976, Praha Radiopalác, účast 23, řídil dr. Vinárek
\

Kontrola plnění úkolů z valné hromady, včetně realizace 

usnesení pro práci s mládeži. Schváleno pořádání 6PK v ro

ce 1977 v Plzni u příležitosti 75- výročí založeni kroužku 
Pijaristé^ ze z Plzně a organizační zásady CPK 1976 v Brně. 

Výbor schválil návrh perspektivního plánu svazu do roku 
1980, koncepci výročních tisků, finanční plán na rok 1976 

a provedl kontrolu plnění rozpočtu na rok 1975- Problema

tika řešitelských a autorských soutěží bude řešena na se

mináři ňa Solanci 1976. Dále byla schválena koncepce Otaz

níků a dokumentačního zpravodaje svazu - hlavní redaktor 

Jiří Havlin. Od roků 1976 bude v provozu služba lístkovni- 

ce pro hádankářské soutěže.

HaK č. 5/1976, str. 15

25. 9. 1976, Solanec, účast 22+2 hosté, řídil ing. Majer

Zpráva předsednictva a kontrola plnění úkolů z valné hro- 

. mady, zejména práce s mládeží, na letních pionýrských tábo

rech. Diskutována problematika řešitelských soutěži a při

jato usnesení o vytvoření tříčlenné komise k přípravě ma

teriálů na příští výborovou schůzi jako podklad k připo

mínkám výboru, valné hromady a přípravu návrhu novely pře- 

borového řádu. Příprava CPJ a vááné hromady. Výbor vzal 

na vědomi zprávu o Arýsledku hádankářského semináře na So- 

lanei a schválil návrhy na vyzneimenání zasloužilých členů 

svazu•

HaK č. 25/1976, str. 16

19 7 7

22. 1. 1977 - Praha ÚKDŽ, účast 22, řídil ing. Majer 

Rozpracováni usnesení valné hromady a úkolů do plánu jed-
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noťlivých odborných orgánů svazu. Schváleny navrhované
v

změny: zápočet výsledků autorské části CKL do kvalifikace, 

Grand Prix pro autory hádanek, definice pojmu „uveřejněná 

hádanka” a změny v obsazeni funkci předsedů krajských ko

misi. Projednán perspektivni plán výročnich tisků^ 1977 - 

1978 - hádankářská, křážovkářská a připadně pomůcková ná

plň, 1979 - 1980 - křižovkářská náplň. Schváleni zásady 
odměňováni jednotlivců v MAS, CKL, ČHL a 6P diplomy, u me- 

zikroúžkových soutěži, odměny nadále poskytovány. Schváleni 

rozpočtu na rok 1977, dále program přišti výborové schůze. 

Připrava CPK a oslav výroči kroužku Pijaristé. Schváleni 

pořádáni CPK od roku 1978 ve dvou kategoriich.

HaK č. 6/1977, str. 15

21. 5. 1977 - Plzeň ZK Škoda, účast 25, řidil ing. Majer

Zpráva předsednictva o činnosti svazu za uplynulé obdobi. 

Schválena programová nápln a výběr účastniků křižovkářské- 

ho semináře na Solanci /18. - 25. 9. 1977/» dále organi

zační zajištěni a opatřeni na CPK 1977 n projednána opa

třeni pro soutěž ve dvou kategoriích CPK 1978. Připrava 

voleb a projednáni návrhu nových kandidátů, připrava val

né hromady -hlavni téma „Organizační stmiktura svazu”. 

Informace OHK o stavu připftav Směrnic pro tvorbu český«h 

šlovnich hádanek. Schváleni nových nositelů kvalifikačních 

třid. Projednána práce komise pro mládež,a přeborové komi

se. Schváleni programu přišti výborové schůze,

HaK Č. 14/1977, str. 15

29. 10. 1977 - Přibram, účast 21, řidil ing. Majer

Připrava valné hromady, voleb a návrh kandidátky. Hodnoce

ni křižovkářského semináře na Solanci /návrh směrnic pro 

tvorbu křižovek/. Projednán doplněný a upravený návrh Orga-
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nizačního a jednacího řádu svazu, výsledky činnosti jed

notlivých komisí. Dokončení makety II. a III. oddílu 

Směrnic pro tvorbu českých slovních hádanek, příprava 

školení nových porotců hádanek, projednání hádankářských 

autorských soutěží a MAS pro rok 1978 a projednání námětů 

organizace oblstních přeborů v hádankářské části. Příprava 

výročního tisku 1977 - 1978, projednání návrhů na vyzname

nání zasloužilých členů svazu stříbrným otazníkem a jejich 

schválení.

HaK č. S4/1977, str. l6

10. 12. 1977 - Ostrava DK VZKG, účast 23, řídil ing. Majer

Projednání materiálů pro valnou hromadu: Zpráva o činnosti, 

zpráva revizní komise, návrh plánu činnosti na příští obdo

bí, pláň časopisu Hádanka a křížovka na rok 1978 a příprava 

vlastních voleb předsedy a výboru svazu. Schválení těchto 

materiálů: nové směrnice pro tvorbu křížovek na zkušební 

dobu dó vydání výročního tisku 1979 - 1980, vyhodnocení 

nejlepších kroužků a udělení zvláštních uznání kroužkům 

za významné úspěchy, noví nositelé kvalifikačních tříd. 

Projednání plánu přeborů na rok 1978 a připomínky k řeši

telským přeborům.

HaK č. 1/1978, str. 15

1978

4. 2. 1978 - Praha, účast 25, řídil ing. Majer .

Rozpracování usnesení z valné hromady a plánu činnosti na 

rok 1978 podle jednotlivých komisí a referátů. Projednání 

rozpočtu na rok 1978 a čerpání rozpočtu za rok 1977 • Schvá

lení termínové listiny přeborů pro rok 1978 a autorů pro 

CPK. Informace o finančním plánu časopisu Hádanka a kří

žovka a o přípravě výročního tisku 1977 - 1978. Schválení 

programu příští výborové schůze.

Halí č. 5/1978, str. 15
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20. 5- 1978 - Brno, účast 21+1 host, řídil ing, Majer

Schválen Organizační a jednací řád pomocných orgánů svazu 

a zásady pro projednávání protestů a odvolání. Projednána 

zpráva předsednictva o činnosti, dále organizační zajiště

ní CPK, výsledky pjrvní Grand prix autorů hádanek, informa

ce o školeni nových porotců a o přípravě hádankářského,se

mináře na Solanci. Schváleni hlavního tématu valné hroma- 

dy - problematika OHK a OKK - a schválení progreimu příští 

výborové schůze.

HaK č. 13/1978, str. 16

18. 11. 1978 - Praha IJKDŽ, účast 25, řídil ing. Majer

Projednání materiálů pro valnou hromadu: zpráva o činno

sti za uplynulé období, zpráva revizní komise, zprávy 

předsedů OHK a OKK, návrh plánu činnosti orgánů svazu na 

příští období a progreun ýasopisu Hádanka a křížovka. 

Schválení návrhu na vyhodnoceni nejlepších kroužků, nových 

nositelů kvalifikačních tříd a stříbrného otazníku. Schvá

lení změny ve funkcích: ing*. Chochole z revizní komise do 

předsednictva a ing. Raba z předsednictva do revizní komi

se. Projednáno zajištění CPK v roce 1979 v Brně - maximál

ní počet startujících v jednotlivých kategoriích stanoven 

na 10. Schválení programu příští výborové schůze.

HaK č. 1/1979, str. 15

1979

13. 1. 1979 - Praha ÚKDŽ, účast 21, řídil dr. Vinárek

Rozpracování usnesení z valné hromady a zajištění úkolů. 

Schváleni čerpáni rozpočtu svazu za rok 1978 a návrh roz

počtu svazu na rok 1979- Schválení autorů pro CPK v Brně 

a termínové listiny přeborů v roce 1979- Informace o ex

pedici výročního tisku 1977 - 1978 a příprava výročního



iSCHAK

kronika

tisku 1979 - 1980. Schválení programu příští výborové 

schůze.

HaK č. 4/1979, str. 15

16. 6. 1979 - Brno, účast 22+1 host, řídil ing. Majer

Projednáni zprávy o Činnosti předsednictva, zprávy o pří

pravě křížovkářského semináře na Solanci a informace 

o distribuci výročního tisku 1977 - 1978. Schváleni uvol

nění J. Havlina z funkce vedoucího lístkovnice,/převzal 

ing. Chochole/ a z funkce odpovědného redaktora Otazníku 

/dočasně převzal J. Teska/. Projednáni organizačního za

jištění CPK, schválení autorů pro CPJ a poroty pro hodno

cení činnosti kroužků a výsledky Grand Prix autorů háda

nek za rok 1978. Schválení hlavního tématu valné hromady 

/problematika hádankářských a křížovkářských přeborů/ a 
koncepce výročního tisku 1979 - 1980 s názvem České kří

žovky. Schválení programu příští výborové schůze* Organi

zační zajištění valné hromady připraví předsednictvo sva

zu.

HaK č. 15/1979, str. 16

17. 11. 1979 - Praha ÚKDŽ, účast 25, řídil ing. Majer

Projednání materiálů pro valnou hromadu - zpráva o čin

nosti zá uplynulé období, zpráva revizní komisej zpráva 

předsedy pro přebory, návrh plánu činnosti orgánů svazu 

na příští období a progreim časopisu Hádanka a křížovka 

na rok I98O. Schválení návrhu na vyhodnocení nej.lepšich 

kroužků, nových nositelů kvalifikačních tříd a stříbrných 

otazníků. Referát předsedy OKK o průběhu a závěrech semi

náře na Solanci - schváleni Směrnic pi^o tvorbu křížovek 

pro Vydání výročního tisku. Výbor vzal na vědomí vydání 

novelizovaných Zásad pro hodnocení českých slovních hádá-
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nek. Projednání návrhu Přeborového řádu a schválení dodatku 

k Soutěžnímu řádu. Zajištění CPJ a projednání termínové 

listiny přeborů v roce I98O. Výbor přijal rezignaci R. Vid-

ly^na řízení krajských subkomisí a pověřil funkci do konce 

vólebního období M. Schváleni progreimu příští výbo

rové schůze. Ustavení stranické skupiny v rámci výboru

Flašu.

SCHAK - vedoucí J. Havlin, zástupce J. Zahradníček.

HaK č. 2/1980, str. 15

.1980

26. 1. 1980 - Praha UKDŽ,. účast 20, řídil ing. Majer

Zajištění úkolů z valné hromady. Schváleni plnění rozpočtu 

za rok 1979 a návrh rozpočtu na rok I98O. Příprava voleb 

a.schválení složení komise pro přípravu vlastních-voleb. 

Projednán plán přeborů pro rok 198O. Příprava příští výbo

rové schůze a CPK v rámci hádankářských slavností v Bniě. 

Schválení návrhu na jmenování nových předsedů subkomisi 

pro krajské řízení. Projednání problematiky časopisu Há

danka a křížovka, otázky expedice výročního tisku a někte

ré změny v autorských a řešitelských soutěžích.

HaK č. 5/1980, str. 15

17• 5- 1980 - Brno, účast 24+1 host, řídil ing. Majer

Projednání zprávy o činnosti předsednictva, zajištění há- 

danlíářského semináře na Solanci, schválení nových stanov 

MAS a ustavení soutěžní komise MAS. Příprava valné hromady, 

příprava plánu činnosti svazu na rok 1981 a hlavních směrů

činnosti svazu pro 7- pětiletku. Projednání příprav voleb 

do orgánů svazu. Schválení organizačního zajištění CPK, 

autorů pro CPJ a výsledky Grand prix autorů hádanek za rok 

1979. Rozhodnutí o vyhlašování nových nositelů kvalifikač

ních tříd jen jedenkrát ročně a pověření ing. Majera k vy-
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pracování návrhu novelizace zásad pro kvalifikaci. Infor

mace o vydáni magazínu HaK 198O a projednání návrhu na 

složení redakčního kmihu časopisu Hádanka a křížovka. 

Schváleni progreimu příští výborové schůze. V rámci schůze 

uskutečněna schůzka stranické skupiny při výboru SČHAK.

HaK č. 16/1980, str. 11

11. 1980 - Praha UKDŽ, účast 24, řídil ing. -Majer15.

Projednání materiálů pro valnou hromadu - zpráva o činno

sti za uplynulé období, zpráva revizní komise, návrh plánu 

činnosti na příští období, program časopisu Hádanka~a kří

žovka na rok 1981 a přípsava^ a zajištění voleb předsedy 

svazu, výboru a revizní komise. Informace o průběhu a zá

věrech . hádankářského semináře na Solanci. S chvá1ení návrhu 

na hodnocení nejlepších kroužků, nových nositelů kvalifi

kačních tříd a nové nositele zlatých a stříbrných otazníků. 

Projednání plánu přeborů na rok 198lj organizačního zajiš

tění CPJ a návrhu zásad činnosti SČH.áK na roky;Í98l - 1985. 

Schválení programu příští výborové schůze.

HaK č. 2/1981, str. I6

1981

10. 1. 1981 - Praha UKDŽ, účast 22, řídil dr. Vinárek

Projednání a schválení plnění úkolů z valné hromady, plnění 

rozpočtu na rok I98O a návrh rozpočtu na rok I98I a návrh 

zásad činnosti SČH.AK na roky 198I - 1985, dále schválení 

koncepce výročního tisku I98I - I982. Projednání a schvále

ní organizačních změn CPK - maximální počet účastníků druž

stva v každé kategorii bude osm‘. Projednáni kalendáře pře

borů na rok 1981, zpracování soudobé kroniky a program pří

ští výborové schůze. ■ . ,

HaK č. 7/1981, str. I6
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l6. 5* 1981 - Brno, účast 24, řídil ing. Majer

Hodnoceni činnosti předsednictva za uplynulé období, 

schválení hlavních témat valné hromady /současné problémy 

svazu, nový kvalifikační řád/. Informace OKK o přípravě 

křížovkářského semináře na Solanci. Projednání a schváleni 

nového kvalifikačního řádu. Informace předsedů některých 

komisí. Schválení návrhu hádanek pro MAS I98I - 1982, udě

lení mistrovských kvalifikačních tříd autorům křížovek 

ing. Pivonkovi a ing. Váchovi /řízení soutěží a příprava 

křížovek/. Informace o výsledcích GPA roku 198O, kontrola 

příprav CPK a CPJ a kontrola příprav příští výborové schů

ze. Účast hostů CPK I981 - zástupce polského časopisu Roz- 

ryvrka, M. Kolbusz a S. Bisco.

HaK č. 14/1981, str. I6

l4. 11. 1981 - Praha TJKĎŽ, účast 24, řídil ing. Majer

Projednáni materiálů pro valnou hromadu - zpráva o činnosti 

svazu a jednotlivých komisí, zpráva revizní komise, návrh 

plánu činnosti na příští období, program časopisu Hádánka a 

křížovka na rok 1982 a připomínky kroužků.,Informace OKK 

o průběhu a závěrech křížovkářského semináře na Solanci. 

Schválení návrhu na vyhodnocení.nejlepších kroužků, nových 

nositelů kvalifikačních tříd a nositelů stříbrných otazníků. 

Projednání plánu přeborů na rok I982 a organizačního zajiště

ní CPJ a návrhu plánu činnosti. Projednány otázky vydáni 
výročního tisku I981 - 1982, organizačního zajištění ČHL 

na rok I982 a plánovaného udělování bronzových otazníků 

u^příležitosti 15. výročí založení ŠČHAK v roce 1983- Schvá - 

lení programu příští výborové schůze.

,HaK č. 2/1982, str. I6
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1982

23. 1. 1982 - Praha ÚKDŽ, účast 22, řídil ing. Majer

Zajištění plnění úkolů z valné hromady, plnění rozpočtu 

za rok 198I a návrh rozpočtu na rok I982. Příprava zajiště

ní výročního tisku 1981 - 1982 a příprava koncepce výroční

ho tisku 1983 - 1984. Projednání autorského a organizačního 

zajištění CPK a plán přípravy hádankářského semináře na So- 

leinci. Schválení návrhu soutěžních hádanek pro MAS I982 - 

1983. Informace o činnosti některých komisí /kvalifikační 

diplomy/ a projednání řešitelských soutěži v časopise Há

danka a křížovka.

HaK č. 6/1982, str. 16

15. 5. 1982 - Brno, účast 21+1 host, řídil iňg. Majer

Hodnocení činnosti předsednictva za uplynulé období a pří

prava valné hromady s hlavním tématem Současné problémy 

v tvorbě křížovek. Schválení nových možností tvorby háda

nek. Informace OHK o přípravě hádankářského semináře na So- 

lanci, jehož program byl schválen. Schválení Zásad pro hod

nocení křížovek s platností od 1. 9» 1982 pro soutěže vy

psané k tomuto datu. Informace předsedů jednotlivých komi

sí a schváleni některých změn v obsazení komisí. Schválení 

nového vedoucího ČKL - ing. Vácha - od příštího ročníku. 

Kontrola příprav CPK a CPJ a schválení programu příští vý

borové schůze. Informace o časopise Hádanka a křížovka - 

ohlas nové koncepce stránky pro mládež.

HaK č. 14/1982, str. 16

20. 11. 1982 - Praha ÚKDŽ, účast 26, řídil ing. Majer

Projednání materiálů pro valnou hromadu - zpráva o činnosti 

svazu a jednotlivých komisí za uplynulé období, zpráva re

vizní komise, návrh plánu činnosti na příští období a pro-
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gram časopisu Hádanka a křížovka na rok I983 a připomínky 

kroužků. Informace OHK o průběhu a závěrech hádankářského 

semináře na Solanci. Projednáni nových směrnic pro- tvorbu 

hádanek - obsah výročního tisku 1983 - 1984. Na návrh OHK 

schváleno přijetí názvu hádanky „ráček slabikový'* místo 

původního názvu „zvratka". Schváleni návrhu na vyhodnocení 

ňejlepších kroužků, nových nositelů kvalifikačních tříd a 

nositelů zlatých a stříbrných otazníků. Projednáni plánu 

přeborů na rok I983, organizačního zajištění CPJ, návrhu 

plánu činnosti orgánů svazu na rok I983 a problematiky ča

sopisu Hádanka a křížovka. Projednání otázek zajištění ně

kterých přeborů a zabezpečeni dalšího ročníku MLSK. Schvá

lení programu příští výborové schůze.

; , HaK č. 1/1983, str. 14

1983

15. 1. 1983 - Praha ÚKDŽ, účast 24, řídil ing. Majer

Zajištěni plnění úkolů z valné hromady, plnění rozpočtu 

za rok 1982, návrh rozpočtu na rok 1983. Příprava výroční

ho tisku 1983 - 1984, organizační a autorské zajištění CPK 

a novelizace,pravidel GPA. Projednání možnosti pořádání 

křížovkářského semináře i hádankářského semináře, který by 

měl projednat konečné znění směmic pro tvorbu hádanek 

pro výroční tisk. Příprava voleb a schváleni volební komise. 

Schválení plánovaného návrhu na soutěžní hádanky pro MAS 

1983 - 1984. Projédnání otázek řešitelských soutěží v ča

sopise Hádanka a křížovka a otázek jednotlivých-komisí. 

Příprava podkladů pro udělení bronzových otazníků u příle

žitosti 15- výročí založení SČHAK. Schválení progřeimu pří

ští výborové schůze.

HaK č. 6/1983, str. 15
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l4. 5. 1983 - Bmo DK ROH KSB, účast 23, řídil ing. Majer

Hodnocení činnosti předsednictva za uplynulé období a pří

prava valné hromady a voleb. Schválení programu a zajiště

ní hádankářského semináře v Dolcích a křížovkářského semi

náře na Solanci. Informace předsedů něktejrýeh komisi, 

zpráva o výsledcích GPA 1982 a zpráva přeborové komise 

k pořádání vedlejších přeborů a zpráva kvalifikační komise. 

Příprava CPK a CPJ, projednání problematiky časopisu Hádan

ka a křížovka na rok 1984 a schválení programu příští vý

borové schůze.

HaK č. 13/1983, str. 13

19- .11. .1983 - Praha ÚKDŽ, účast 25, řídil ing. Majer

Příprava valné hromady - zpráva předsednictva včetně zhod- 

noceni činnosti u příležitosti 15. výročí založeni SCHAK 

a zpráva revizní komise. Projednání připomínek kroužků a 

zprávy volební komise o přípravě voleb. Zvolení B.- Hladké 

čestnou členkou.výboru. Schválení návrhu na vyhodnocení 

nejlepších kroužků, nových nositelů kvalifikačních tříd a 

nositelů stříbrných a bronzových otazníků. Informace o vý

sledku Grand prix řešitelů před*CPJ. Příprava organizační

ho zajištěni CPJ a schválení plánu přeborů na rok 1984. 

Projednáni programu časopisu Hádanka a křížovka na rok 1984 

na základě jednání redakční rady. Informace o výsledcích 

hádankářského semináře v Bolcích-a schválení nových směrnic 

pro tvorbu hádanek pro výroční tisk I983 - 1984^ a.to 

s platností od 1. 1. 1985.,Informace o výsledcích křížov- 

kářského semináře na Solanci - materiály pro výroční tisk 

1983 - 1984. Schváleni.návrhu plánu činnosti orgánů svazu 

na rok 1984 a programu příští výborové schůze. Projednána 

novelizace hodnocení GPA.

HaK č. 1/1984, str. 15
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20. li. 1983 - Praha UKDZ, účast 25, řídil ing. Majer

Ustavující schůze výborní po volbách do orgánů SCHAK. 

Zvolení členů předsednictva a rozdělení funkcí v předsed

nictvu i výboru svazu. Volba předsedy revizní komise.

HaK č. 2/1984, str. 15

19 8 4

l4. 1. 1984 - Praha UKDZ, účast 23, řídil ing. Majer

Zajištění plnění úkolů z valné hromady, složení- jednotli.ř: 

vých komisí svazu. Projednání problematiky soudobé kroni

ky a její organizační zajištění do valné hromady v roce 

1985. Organizační zajištění CPK. Projednání koncepce há

dankářského semináře 1984. Příprava příští výborové schů

ze a schválení jejího programu. OKK uspořádá v rámci br

něnských slavnosti aktiv vedoucích ČKL. Projednání proble

matiky časopisu Hádanka a křížovka - medailonky k výročím 

a způsob odměňování vítězů Bystřiny a NKM.

HaK č. 6/1984, str. 10

19. 5. 1984 - Brno DKROH KSB, účast 26, řídil ing. Majer

Hodnoceni činnosti předsednictva v uplynulém období, in

formace o plněni rozpočtu za rok I983 a návrhů rozpočtu 

na rok 1984. Schváleni programu a zajištění hádankářského 

semináře. Informace předsedů jednotlivých komisí. Projed

nání zpracování podkladů pro soudobou kroniku svazu. 

Schválení složení poroty pro hodnoceni kroužku a pravidel 

pro GP, dále schválení náplně a složení krajských subkomi

sí a dalšího konzultanta pro kontrolu přeborových hádanek 

/ing. Kousal/ na návrh OHK. Příprava CPK a CPJ. Projednáni 

problematiky časopisu Hádanka a křížovka a schválení pro

gramu příští výborové schůze.

HaK č. 13/1984, str. 16



1SCHAK

kronika

17. 11. 1984 - Praha UKDZ, účast 2?, řídil ing. Majer

Příprava valné hromady - zpráva předsednictva a zpráva re

vizní komise za uplynulé období, připomínky kroužků. Schvá

lení návrhu komise pro hodnocení kroužků na zrušení hodno

cení kroužků od roku 1985 v dosavadní formě. Projednání a 

schválení „Metodických pokynů pro práci kroužků", návrh no

vých nositelů kvalifikačních tříd, nejlepších kroužků a ná

vrh na udělení zlatých a bronzových otazníků. Příprava or

ganizačního zajištění CPJ a projednání kalendáře přeborů 

pro rok I985 a programu časopisu Hádanka a křížovka na rok 

1985'. Schválení návrhu plánu činnosti orgánů svazu na rok 

1985. Informace o výsledcích hádankářského semináře, ve Stří

brné a o dalších pracénh na lístkovnici. Příprava křížovkář- 

ského semináře I985 v Deštném. Schválení programu příští 

výborové schůze. Projednání problematiky jednotlivých komi

si svazu a informace o problémech slovenských kroužků.

HaK č. 1/1985, str. 15

19. 1. 1985 - Praha ÚKDŽ, účast 25, řídil dr. Vinárek

Zajištění plnění úkolů z valné hromady, projednání plněni 

rozpočtu za rok 1984 a návrh rozpočtu na rok 1985* včetně 

úsporných opatřeni. Schváleni zmšení květnové výborové 

schůze v Brně. Sloučení komise pro práci s kroužky a sub

komisí pro krajské řízeni v komisi pro metodické řízení 

kroužků /předseda L. Bareš, místopředseda ing. Tomek/. 

Projednáni a schválení koncepce výročního tisku 1985 - 

1986 se zeiměřenim k 60. výročí rbanachu křížovky u nás. Pro

jednáni autorského a organizačního zajištění,CPK a CPJ. 

Schválení návrhu hádanek pro MAS 1985 - 1986, programu pří

ští výborové schůze. Informace o podílu svazu na 10. setká

ni zástupců křížovkářských redakcí v ČSSR koncem záři 1985. 

Diskuse k problematice jednotlivých komisi.

HaK č. 5/1985, str. 15

Zpracovala: Miroslava Marková
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9. 11. 1985 - Praha tJKDŽ, účast 23, řídil ing. Majer

Příprava valné hromady - zpráva předsednictva a zpráva re

vizní komise za uplynulé období. Schválení návrhu komise pro 

.metodické řízení kroužků na vyznamenání kroužků a jednotliv

ců za aktivní činnost, návrhu kvalifikační komise na vyhlá

šení nových nositelů kvalifikačních tříd a na udělení zla

tých, .bronzových a stříbrných otazníků. Příprava organizač

ního zajištění CPJ 1985 a projednání kalendáře přeborů na 

rok 1986. Schválení autorů pro CPK 1986. Projednání progra

mu časopisu Hádanka a křížovka na rok 1986 a informace 

o Enigmapressu 1985 v CSSR. Schválení plánu činnosti orgánů 

svazu na rok 1986. Projednání výsledků křížovkářského semi

náře 1985 v Deštném. Schválení návrhu doplňků křížovkářských

směrnic - k otištění ve výročním tisku 1985 - 1986 a schvá-

Diskuse k činnostilení programu příští výborové schůze. 

;■ některých komisí a porot.

HaK č. 25/1985; str. 15

19 8 6

17. 5. 1986 - Brno DK ROH KSB, účast 24, řídil ing. Majer

Hodnocení činnosti předsednictva v uplynulém období, dále 

za období 1981 -.1985 a nástin programu na léta 1987 - 1990, 

informace o plnění rozpočtu za rok 1985 a návrhu rozpočtu 

na rok 1986. Schválení programu hádankářského semináře 1986 

v Deštném a koncepce výročního tisku 1987 - 1988. Příprava

CPK 1986 a CPJ 1986. Schválení návrhu hádanek pro MAS 1986 - 

1987. Zprávy předsedů některých komisí, projednání stavu
Pří-prací na soudobě kronice. Schválení výsledků GPA 1985. 

prava valné hromady 1986 a příprava voleb pro léta 1987 - 

1989. Schválení programu příští výborové schůze. Příprava 

CPK 1987 v Plzni a konání aktivu předsedů a zástupců krouž

ků.

HaK č. 13/1986, str. 15
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15. 11. 1986 - Praha OkdŽ, účast 24, řídil ing. Majer

Příprava valné hromady - zpráva předsednictva a zpráva re

vizní komise za uplynulé období, připomínky kroužků, návrh 

programu činnosti SČHAK na období 1987 - 1992 a návrh plánu 

činnosti orgánů svazu na rok 1987. Schválení návrhů komise 

pro metodické řízení na vyznamenání' kroužků a jednotlivců 

za aktivní činnost a návrhy kvalifikační komise na vyhláše- 

. ní nových nositelů kvalifikačních tříd a nositelů zlatých a 

bronzových otazníků. Informace volební komise o přípravách 

voleb na období 1987 - 1989. Organizační zajištění CPJ 1986, 

kalendář přeborů na rok 1987 a návrh časopisu Hádanka a kří

žovka na rok 1987 spolu s informací o Enigmapressu 1986 

v BLR. Projednání výsledků hádankářského semináře 1986 v Dešt

ném /širší výklad směrnic pro tvorbu/. Schválení programu

příští výborové schůze, příprava CPK 1987 v Plzni. Schválení 

návrhu autorských soutěží v roce 1987 a návrhu hádanek pro 

MAS 1987 1988.

HaK č. 1/1987, str. TS

16. 11. 1986 - Praha OKDŽ, účast 26, řídil ing. Majer

Ustavující schůze výboru po volbách do orgánů SČHAK. Zvole

ní členů předsednictva a rozdělení funkcí v.předsednictvu i 

výboru svazu. Volba předsedy revizní komise.

HaK č. 1/1987, str. 15

19 8 7

17. 1. 1987 - Praha OKDŽ, účast 22, řídil dr. Vinárek

Zajištění plnění úkolů z valné hromady 1986, složení jedno

tlivých komisí a referátů. Schválení plnění rozpočtu za rok 

1986 a návrh rozpočtu na rok 1987. Projednání problematiky 

organizace valných hromad svazu, zajištění CPK v Plzni a ak

tivu předsedů a zástupců kroužků. Projednání problematiky 

časopisu Hádanka a křížovka a práce některých porot. Schvále-
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ní programu příští výborové schůze.

HaK č. 5/1987, str. 15

16. 5. 1987 - Plzeň DK ROH, účast 25, řídil ing.Majer

Hodnocení činnosti předsednictva v uplynulém období. Zajiš

tění křížovkářského semináře 1987 v Deštném a schválení je

ho programu. Schválení errat ve směrnicích pro české slovní 

hádanky. Příprava aktivu předsedů a zástupců kroužků, zajiš

tění CPK 1987 včetně oslav 85. výročí založení kroužku Pija- 

risté. Schválení autorů pro CPK 1987 a programu příští výbo

rové schůze. Informace o GPA 1986 a řešení problematiky ně

kterých komisí.

HaK č. 13/1987, str. 16

14. 11. 1987 - Praha OKDŽ, účast 27, řídil ing. Majer
V

Příprava valné hromady - zpráva předsednictva a zpráva re

vizní komise za uplynulé období, návrh plánu činnosti orgá

nů svazu na rok 1988 a připomínky kroužků. Schválení návrhu 

komise pro metodické řízení na vyznamenání kroužků a jedno

tlivců za aktivní činnost a návrhu kvalifikační komise na 

vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd a nositelů 

stříbrného a bronzových otazníků. Organizační zajištění 

CPJ 1987 a projednání kalendáře přeborů .pro rok 1988 . Pro

jednání problematiky časopisu Hádanka a křížovka a informace 

o plánu na rok 1988. Informace o Enigmapressu 1987 a Meziná

rodním křížovkářském maratónu. Výsledky křížovkářského semi

náře 1987 v Deštném - problematika směrnic pro tvorbu. Schvá

lení programu příští výborové schůze. Informace OHK o aktua

lizovaném seznamu porotců, o koncepci Otazníku a o stavu 

prací na soudobé kronice.

HaK č. 1/1988, str. 15
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14. 5. 1988 - Brno DK ROH KSB, účast 27, řídil ing. Majer

Hodnocení činnosti předsednictva v uplynulém období. Zajiš

tění hádankářského semináře 1988 v Deštném - příprava nových 

porotců. Projednání stavu prací na soudobé kronice a rozpis 

dalších úkolů. Informace o plnění rozpočtu svazu za rok 1987 

a o rozpočtu na rok 1988. Schválení hádanek pro MAS 1988 

1989, výsledky GPA za rok 1987, projednání úprav zásad odvo

lací komise a návrhu inovace přeborového řádu i Zajištění 

příprav CPK 1988 a schválení autorů pro CPJ 1988. Projednání 

problematiky časopisu Hádanka a křížovka a schválení' programu 

příští výborové schůze.

HaK č. 13/1988, str. 15

12. 11. 1988 - Praha ÚKDŽ, účast 28, řídil ing. Majer

Příprava valné hromady - zpráva předsednictva a zpráva reviz

ní komise za uplynulé období, připomínky kroužků a návrh plá

nu orgánů na rok 1989. Schválení komise pro metodické řízení 

kroužků na vyznamenání kroužků a jednotlivců za aktivní čin

nost a návrh kvalifikační komise na vyhlášení nových nosite

lů kvalifikačních tříd a nositelů stříbrných a bronzových 

otazníků. Organizační zajištění CPJ 1988 a schválení návrhu 

autorů pro CPK 1989. Projednání kalendáře přeborů na rok 

1989. Projednání návrhu programu časopisu Hádanka a křížovka 

na rok 1989 a informace o Enigmapressu v NDR. Výsledky hádan

kářského semináře 1988 v Deštném - problematika Směrnic čes

kých slovních hádanek a problematika porot. Schválení noveli

zovaného přeborového řádu a programu příští výborové schůze.

HaK č. 26/1988, str. 15

19 8 9

13. 5. 1989 - Brno DK ROH KSB, účast 24, řídil ing. Majer

Zpráva předsednictva o činnosti za uplynulé období a informa

ce o plnění rozpočtu za rok 1988 a o rozpočtu na rok 1989.
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Schválení programu a organizačních záležitostí křížovkářské- 

ho semináře 1989 v Deštném. Zprávy předsedů některých komisí 

- návrhy OHK na doplňky směrnic, úprava stanov HLK a Chl. 

Schválení návrhu hádanek pro MAS 1989 - 1990. Příprava CPK 

1989 a schválení autorů na CPJ 1989. Příprava valné hromady 

1989 a voleb nových funkcionářů. Projednání problematiky ča

sopisu HaK a příprava příští výborové schůze.

HaK č. 12/1989, str. 15

18. 11. 1989 - Praha OKDŽ, účast 26, řídil ing. Majer

Příprava valné hromady 1989 - zpráva předsednictva a zpráva 

revizní komise za uplynulé období. Příprava voleb nových 

funkcionářů SČHAK. Schválení návrhů komise pro metodické ří

zení na ocenění kroužků a jednotlivců za aktivní činnost a 

návrhy kvalifikační komise na vyhlášení nových nositelů kva

lifikačních tříd a nositelů otazníků. Příprava CPJ a návrh 

kalendáře přeborů na rok 1990. Projednání návrhu koncepce ča

sopisu Hádanka a křížovka na rok ^990 a připomenutí význam

ných výročí členů svazu v časopise. Návrh plánu činnosti or-
í

gánů svazu na rok 1990. Projednání výsledků křížovkářského 

semináře a úkolů z něj vyplývajících. Příprava příští výboro

vé schůze a schválení návrhu jejího programu.

HaK č. 26/1989, str. 15

18. 11. 1989 - Praha OkdŽ, účast 28, řídil ing. Majer

Ustavující schůze výboru po volbách do orgánů SČHAK. Zvole

ní členů předsednictva a rozdělení funkcí v předsednictvu a 

výboru svazu. Volba předsedy revizní komise.

HaK č. 2/1990, str. 16
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13. 1. 1990 - Praha OKDŽ, účast 25> řídil ing. Majer

Prohlášení výboru SČHAK k činnosti svazu a příprava nového 

vztahu k vydavatélství časopisu Hádanka a křížovka a perspek

tiv vydavatelské činnosti svazu. Zajištění úkolů z valné hro

mady, ustavení komisí svazu a kontrola úkolů z minulé schůze 

výboru. Informace o plnění rozpočtu za rok 1989 a příprava 

plánu rozpočtu na rok 1990, jehož sestavením.: pověřil výbor 

předsednictvo. Projednání koncepce hádankářského semináře 

1990 v Deštném nebo v Šancích. Schválení stanov ČHL. Přípra

va CPK v Plzni a schválení příští výborové schůze svazu.

HaK č. 5/1990, str. 16

19. 5. 1990 - Plzeň DK ROH, účast 24, řídil ing. Majer

Zpráva předsednictva za uplynulé období a informace o plnění 

rozpočtu za rok 1989 a schválení rozpočtu na rok 1990. Pří- 

praya zajištění hádankářského semináře 1990 v Šancích a pří

prava CPJ-a CPK 1990. Schválení stanov HLK od příštího roč

níku a návrh koncepce vydávání příštích výročních tisků. In

formace o výsledcích GPA 1989.

HaK č. 14/1990, str. 16


