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Svaz českých hádankářů a křížovkářů věnuje velkou péči 

práci kroužků. Proto u příležitosti celostátního přeboru 

kroužků 16. května 1987 v Plzni v Domě kultury svaz uspořá

dal seminář předsedů /zástupců/ kroužků. Jeho cílem byla vý

měna zkušeností z kroužků, které mají dobré podmínky a aktiv-

s kroužky, kterým se na tomto úseku daří méně.ní fukcionáře.

Původně se na tento seminář přihlásilo 26 účastníků 

ze 22 kroužků, účast však předčila všechna očekávání. Semi

náře se zúčastnilo 53 členů SČHAK z 29 kroužků. Nejvzdále

nější byl Peter Sloboda z kroužku Gorali ve Staré Lubovni.

Seminář řídil Ladislav Bareš, předseda komise sChaK 

pro metodickou práci s kroužky. Po uvítání^přítomných je 

ve svém úvodním slově seznámil s tím, jaký je v současné 

době vztah mezi SČHAK a kroužky..Na něj navázal ing. Jaro

mír Kvíčala ze Starého hnízda, který hovořil o spolupráci

se zřizovatelem, jímž je pro kroužek Ústřední kulturní dům
✓

železničářů v Praze. Plánování práce kroužku a^činnost jeho 

výboru bylo náplní referátu ing. Milana Tomka z Ostraváků. 

Dalším bodem byl referát ing. Bohdana Kousala z Hanáků, kte- 

^ rý hovořil o práci s mládeží z hlediska svých zkušeností 

předsedy komise pro práci s mládeží při SČHAK. 0 práci 

s kroužkovým časopisem se zmínil Pavel Auterský z Mostu,, 

kde jejich kroužek vydává listovku Pašáci.

Po přednesení hlavních referátů se rozpředla živá disku

se, ve které vystoupilo celkem 14 účastníků semináře. V dis

kusi se konstatovalo, že nám v současné době chybí takový ča

sopis, jakým bývaly Brněnské besedy, které právě sloužily 

k výměně názorů. Jejich úlohu by měl zastat náš Otazník, má 

"však jen velmi málo přispěvatelů, takže se v něm otiskují 

'téměř jen oficiální materiály SČHAK. Na druhé straně však 

př. Raoul má námitky proti opožděnému otiskování příspěvků 

v Otazníku, jeho příspěvek nebyl otištěn ani po 3 letech.
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Dr. Kubíček z Budivoje si přeje častější uspořádání 

seminářů pro předsedy, aby se docílilo lepší informovanosti 

pro menší kroužky.

Dr. Koudelka z Kabrňáků hovořil o společenské stránce 

naší činnosti, o zkušenostech se schůzkami členů i mimo 

kroužkové schůze. Dále hovořil o svých zkušenostech z práce 

s mládeží, zejména při chmelové brigádě. Velmi ocenil mate

riály, které- pro začínající luštitele vydává ing. Gobel 

z Hradeckých votroků. Podle jeho názoru by se měly tyto ma

teriály vysoce ocenit.

Ing. Tomek z Ostraváků se pozastavil na dskutečností, 

že krajská soutěž družstev se plánuje pouze ve dvou krajích, 

ačkoliv je pro .ni připraveno dostatek materiálů a při kraj

ských žebříčcích je'dosti času na její uspořádání.

Program semináře se protáhl přes dvě hodiny. Na závěr 

provedl jeho zhodnocení předseda SČHAK ing. Ladislav Majer, 

který poděkoval všem za účast, domácímu kroužku Pijaristé 

ze z Plzně, který pořádání semináře zajistil, a za jeho pří

pravu př. Barešovi.

Zpracoval: Ladislav Bareš


