Vážení přátelé,
jistě jste si všimli, že úvodní stránka letošního členského zpravodaje se oproti minulým létům poněkud změnila. Náš svaz totiž na valné hromadě konané dne
26. listopadu 2016 změnil svůj název na Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s.
a přijal nové stanovy. Tyto stanovy (bez příloh) tvoří podstatnou část tohoto čísla,
aby se s nimi seznámili všichni členové. Jsou zde i obvyklé základní svazové informace, jako je zpráva výboru a předsednictva pro valnou hromadu, zápis a usnesení
této valné hromady, záznam o kontrole hospodaření svazu, oznámení o vyhlášení
nových nositelů kvalifikačních tříd, rámcový návrh rozpočtu svazu na rok 2017
a přehled hospodaření za celý rok 2016, který byl zkontrolován revizní komisí
v rámci revize provedené v březnu 2017.
Připojili jsme rovněž i vzpomínku na významného autora a řešitele křížovek a hádanek Jiřího Pivoňku, který zemřel v prosinci 2016.
Funkci matrikářky svazu vykonává hospodářka svazu Ing. Stanislava Teichmanová, která rovněž vede evidenci členských příspěvků. Se všemi dotazy týkajícími se
členství se proto obracejte na ni, a to v případě písemných dotazů na adresu Vašátkova 12/1014, 196 00 Praha 9, telefonicky pak na číslo 602 373 626, elektronickou poštou na e-mail steichmanova@seznam.cz.
Připomínáme, že již počínaje rokem 2010 byla upravena roční výše členských příspěvků na 200 Kč. Pokud můžete, zaplaťte je Ing. Teichmanové nebo jí pověřenému členovi na některém přeboru. Peníze je možno zaslat též na bankovní účet
svazu č. 2500341054/2010 vedený u Fio banky. Jako variabilní symbol uveďte
své členské číslo a do zprávy pro příjemce své příjmení, jméno a účel platby,
abychom vás jako plátce mohli správně identifikovat.
Předsednictvo ČSHAK
www.cshak.cz
Vydalo vydavatelství NOVUM, spol. s r. o., Brigádníků 2929/39, 100 00 Praha 10, zdarma
pro členy Českého svazu hádankářů a křížovkářů. E-mail novum-kah@volny.cz, telefon
222 960 360. Odpovídá Jaroslav Kolín, redakční uzávěrka 3. dubna 2017.

ZPRÁVA VÝBORU A PŘEDSEDNICTVA
pro valnou hromadu
Svazu českých hádankářů a křížovkářů
konanou dne 26. listopadu 2016
Úvod
Dámy a pánové, vážení přátelé, milí hosté!
Letošní valná hromada, v souladu s Občanským zákoníkem ji budeme
označovat jako členskou schůzi Svazu českých hádankářů a křížovkářů, je
po třech letech opět volební. Budeme tedy bilancovat nejen výsledky dosažené od loňské valné hromady, ale zhodnotíme stručně i plnění dlouhodobých úkolů a cílů. Přehled toho, co jsme absolvovali a čeho jsme dosáhli
v posledním roce, zahájíme tentokrát v kroužcích.
Zpráva o činnosti kroužků
V posledních desetiletích se na našem území prosadil a téměř bezvýhradně podporuje individualismus a o věcech společných se hovoří spíše
s despektem. Ale my dobře víme, že zejména v korespondenčních soutěžích je těžko řešiteli samotnému, a proto se rádi sdružujeme a spolupracujeme, a to i nad rámec kroužku, třeba napříč celou republikou, nebo dokonce i napříč bývalou federací. A protože sdílená radost je určitě větší než ta,
kterou si tutláme sami pro sebe, těšíme se ze společného koníčka v desítkách kroužků v ČR i SR - tady nám většinou kroužek a přátelé z kroužku
stačí.
Není-li však s kým sdílet radost, pak kroužek ztrácí smysl. I to se může stát
a stalo se, když poslední členka kroužku Argentum přestoupila mezi plzeňské Pijaristy a město Stříbro tak o svůj kroužek přišlo. Nemusí se však
jednat o stav trvalý, neboť kroužky vznikají a zanikají, ale také se může
najít nadšenec prodchnutý snahou o obnovení činnosti kroužku, čehož
jsme právě svědky na Zlínsku - přejme si, aby se vzkříšení kroužku Ogaři
zdařilo.
Činnost kroužků je v mnohém společná, rozsahem činnosti se však jednotlivé kroužky dost liší; je to ovlivněno počtem členů kroužku, místními podmínkami, ale hlavně existencí či neexistencí silných individualit, které mají
dobré nápady, jsou ochotny obětovat čas a úsilí ve prospěch celku a třeba
i dokážou něco provést s těmi "místními podmínkami".
Většina kroužků se schází na pravidelných schůzkách, jejich členové se
zúčastňují kroužkových či individuálních korespondenčních řešitelských
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soutěží a někteří jezdí v rámci možností i na přebory pořádané jinými
kroužky. Část kroužků, zejména těch početnějších, pořádá v rámci schůzek
interní dlouhodobé soutěže - pochlubili se tím Bečváci, Hanáci, Hutníček,
Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci, Pašáci, Permoníci, Podskaláci a Staré
hnízdo.
Některé kroužky, či spíše jejich členové, se autorsky nebo organizačně
podílejí na různých lokálních akcích, popřípadě publikují v místním nebo
oblastním tisku. Někdy se jedná o vlastní iniciativu, jindy o naplnění požadavků patrona či sponzora; v obou případech bývá jedním z motivů zájem
na vylepšení finanční situace kroužku. Stále však máme ještě dva kroužky,
které vydávají vlastní časopis: Bečváci svým Bečváčkem cílí zejména na
děti a mládež, Lázeňáci svou "listovku" převedli na internetové stránky
a pod názvem Lázeňské oříšky tam můžeme nalézt soutěže v řešení křížovek, hádanek i logických úloh, které rozšířily spektrum našich vícekolových
korespondenčních soutěží s možností zisku kvalifikačních bodů.
Zvláštní zmínku si určitě zaslouží členové našeho svazu sdružení do
kroužků na Slovensku. Řešit na vrcholové úrovni české křížovky a hádanky
si totiž vyžaduje mnohem víc než jen "povrchní" znalost jazyka, a to zasluhuje naše uznání i obdiv.
Komise pro činnost kroužků každoročně navrhuje valné hromadě k ocenění
vybrané členy svazu nebo kroužky. V drtivé většině případů se tak děje
u příležitosti životních či jiných výročí. Obvykle se jedná o uznání letité
práce pro svaz nebo vlastní kroužek; někdy ale stačí i příkladná věrnost
našemu koníčku přes přibývající roky.
Řešitelské přebory
Členové, kteří milují soutěže na přeborech, oceňují, že je pořád dost kroužků ochotných vzít na svá bedra nelehký úkol pořadatele přeboru. V roce
2016 došlo k úspěšnému přesunu jednoho z tradičních přeborů z Hranic do
Olomouce, a tak díky kroužkům Staré hnízdo, Hanáci, Ječmínek, Ježci,
Kabrňáci, Jarabáček, Lázeňáci, Třebíčáci, Doubravák, Ostraváci, Hutníček,
Pijaristé a Rychtáři (a díky spolupráci se sdružením HALAS) bylo či ještě
bude uspořádáno celkem šestnáct přeborů, z nichž tři byly či jsou mistrovstvím ČR, devět dalšími přebory zařazenými do řešitelské Grand Prix
a čtyři oblastními přebory. V rámci těchto přeborů se uskutečnilo nebo ještě
uskuteční celkem 65 soutěží jednotlivců, kroužků nebo družstev; celková
účast na přeborech za rok 2016 dosáhne po dnešních mistrovstvích republiky cca 650 řešitelů křížovek, téměř 700 řešitelů hádanek a 184 řešitelů
logických úloh.
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Komise pro činnost kroužků vyjádřila s průběhem dosavadních letošních
přeborů velkou spokojenost.
Korespondenční soutěže
Velmi solidní účast má rovněž většina korespondenčních řešitelských soutěží jednotlivců: bezkonkurenční je Křížovkářský desetiboj s 272 účastníky
(soutěž již skončila a 211 řešitelů dosáhlo na minimálně 1 kvalifikační bod);
195 řešitelů vstoupilo do letošní Louskárny, 157 řešitelů do Překvapky
a 122 do Bystřiny; na start prvního kola Křížovkářské kvalifikační soutěže
se nechalo nalákat 70 řešitelů (po loňském propadu způsobeném přílišnou
obtížností i ne zcela vhodným přístupem k řešitelům se zájemci o účast
získávali obtížně); do Logiky na stránkách časopisu Křížovka a hádanka
zasáhlo zatím 68 řešitelů; 50, 58 a 57 řešitelů mají jednotlivé soutěže Jemelíkovy luštitelské akademie a 42, 33 a 30 řešitelů pak soutěže Lázeňských oříšků; Nolčovu křížovkářskou maturitu letos zahájilo 25 řešitelů.
Také řešitelské soutěže určené pro kroužky mají letos uspokojivou účast:
MLSK (Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů) - 22 kroužků, MLS
(Mezikroužková luštitelská soutěž hádankářů) - 29 kroužků. Na startu letošní Luštitelské olympiády mladých bylo ve dvou kategoriích celkem
57 účastníků.
Již méně spokojeni můžeme být s účastí v autorsko-řešitelských soutěžích
a v autorské soutěži družstev: ročníku 2015/16 se v České křížovkářské
lize zúčastnilo 31 křížovkářů, v České hádankářské lize 19 hádankářů
a v Hádankářské lize kroužků sedm kroužků; Mezikroužkové autorské soutěže se zúčastnilo 54 autorů hádanek z 11 družstev kroužků.
Účast v jednorázových autorských soutěžích je velmi rozdílná. Zatímco
hádankářské soutěže bývají až na koníčky a královské procházky slušně
obesílány, v křížovkářských soutěžích je to většinou bída (účast i kvalita
prací). Po letech byla letos opět vyhlášena autorská soutěž na logické úlohy a 23 účastníků lze považovat za úspěch.
Pěkná účast a úspěšnost řešitelů nebo dobrá kvalita autorských prací těší
i kvalifikační komisi. Ta má sice více práce s evidencí výsledků a vyhotovováním diplomů, ale je to práce radostná.
Činnost komise pro práci s mládeží
Hlavním úkolem komise bylo zabezpečení 2. ročníku LOM - Luštitelské
olympiády mladých. To se sice podařilo, ale účast proti prvnímu ročníku
poklesla. Je patrné, že pokud se na dané škole nebo v daném místě mladým někdo zkušenější nevěnuje, je obtížné je pro účast v soutěži získat;
buď vůbec nezačnou, nebo soutěž nedokončí. Navíc zásoba použitelných
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úloh je momentálně vyčerpána, takže bude asi nutné udělat nejméně roční
přestávku.
Hanáci připravili další kolo Luštění s knihovnou; křížovku a osmisměrku
řešila více než stovka lidí a přes polovinu z nich byly děti.
Přítel Zvolánek, podpořen svými blízkými, připravil dvě řešitelské akce pro
veřejnost (v rámci Czech Open a na Family Day Osramu), při kterých byla
účast mladistvých a dětí určitě nadpoloviční.
Lázeňáci kromě podpory dětí při účasti v LOM připravili i další ročník Novoročního sudoku s velmi slušnou účastí žáků 1. a 2. stupně ZŠ.
Žilinci vedou kroužky mladých křížovkářů a hádankářů v žilinských základních školách.
Předsednictvo SČHAK letos ocenilo přítele Zvolánka za dlouholetou práci
s mládeží a veřejností (po dřívějších oceněních jeho organizačních schopností) také jako autora a udělila mu (se souhlasem příslušných odborných
komisí) 2. kvalifikační třídu v kategoriích autor křížovek a autor logických
úloh honoris causa.
OKK, OHK a OKL
Odborné komise pro křížovky, hádanky a logické úlohy se kromě podílu na
přípravě, organizaci a hodnocení autorských i řešitelských soutěží věnují
průběžně řešení problémů, které se jednorázově, ale občas i trvale objevují
či projevují při aplikaci současných směrnic nebo dalších dokumentů svazu. Nejdále jsou v tomto směru křížovkáři, kteří těží z pravidelné hojné
účasti křížovkářů na seminářích a mohou se opřít o nesmírně pracovitého
a agilního předsedu komise; již několik let pracují na nových směrnicích pro
tvorbu křížovek.
Výbor
V roce 2016 se konaly dvě řádné schůze výboru SČHAK. Na obou schůzích byla projednána zpráva předsednictva o jeho činnosti mezi zasedáními výboru a běžné úkoly svazu, jako je propagace, webové stránky, spolupráce s vydavatelstvími a nakladatelstvími, Slovenským svazem hádankářů
a křížovkářů a HALASEM, problematika členské základny a činnost jednotlivých orgánů svazu. Mimo jiné výbor projednával i možnost budoucí spolupráce se společností MAFRA na hádankářské soutěži v rámci internetové
televize. MAFRA nakonec od svého původního záměru odstoupila. Některé
aktuální otázky byly v mezidobí projednávány korespondenční formou.
Na schůzi dne 21. května 2016, která se konala v Kolíně, se výbor mj. zabýval Luštitelskou olympiádou mládeže, kde se projevil nedostatek vhod-5-

ných úloh. Rozhodl proto o vyhlášení autorské soutěže. Projednal také
nový způsob oceňování vyznamenaných členů, konkrétně možnost nositelů
Zlatých otazníků požádat o vydání medaile, které jsou nově předávány
místo původních odznaků. Některé z nich byly předány u příležitosti MČR
kroužků v řešení křížovek a hádanek v Kolíně, další na požádání dodatečně. K dnešnímu dni zbývá 12 nositelů, kteří si zatím o medaile nepožádali,
tuto možnost mají do konce letošního roku.
Další bod jednání se týkal případné výroby propagačních předmětů, výbor
však ani tentokrát nedospěl k jednoznačnému závěru. Výbor se zabýval
i otázkou kvalifikačních diplomů a odznaků, způsobem, jak předat diplomy
a svazový tisk členům svazu ze Slovenska, a přípravou Mistrovství České
republiky kroužků a družstev, které bezprostředně navazovalo na schůzi.
Dále schválil autory pro dnešní Mistrovství České republiky jednotlivců
v řešení hádanek a křížovek, vyslechl informaci o připravovaném semináři
na Šancích, předběžný návrh obsahu Výročního tisku 2016-17 a návrh na
možnost finančních odměn pro vedoucí soutěží, porotce a konzultanty.
Na schůzi dne 26. listopadu 2016 v Praze výbor projednal a schválil návrh
zprávy předsednictva o činnosti svazu a jeho orgánů pro valnou hromadu,
prověřil přípravu dnešní valné hromady a organizační zajištění dnešního
Mistrovství republiky jednotlivců v řešení křížovek a hádanek. Dále projednal plnění rozpočtu za období leden až říjen 2016 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2017, zabýval se přípravou Výročního tisku 2016-17, Členského zpravodaje, informacemi o činnosti odborných orgánů svazu
a o průběhu semináře na Šancích 2016. V rámci kontroly plnění úkolů uložených na minulé schůzi výboru se znovu vrátil k autorské soutěži na úlohy
pro Luštitelskou olympiádu mládeže, která zatím nebyla vyhlášena,
a k otázce propagačních předmětů svazu, již se zatím rovněž nepodařilo
vyřešit. Předběžně projednal i otázku změn některých svazových dokumentů. Jedním z hlavních bodů programu byla změna stanov svazu tak, aby
odpovídaly požadavkům nového občanského zákoníku.
Výbor schválil:
- návrhy na udělení nových zlatých, stříbrných a bronzových otazníků
a čestných uznání,
- kalendář přeborů pro rok 2017,
- návrh rámcového rozpočtu na rok 2017,
- kandidátku členů výboru a revizní komise,
- změny stanov svazu,
- autory křížovek a hádanek pro Mistrovství republiky kroužků a družstev
v řešení křížovek a hádanek v roce 2017.
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Předsednictvo
Předsednictvo se sešlo na pěti řádných schůzích, z čehož jedna se konala
u příležitosti přeborů v Mariánských Lázních a jedna v rámci semináře na
Šancích. Jednání se jako hosté zúčastňovali předseda revizní komise Jaroslav Kolín a šéfredaktor časopisu Křížovka a hádanka Jaromír Kvíčala.
Na Šancích se jednání zúčastnila řada hostí z řad přítomných funkcionářů
a členů svazu. Předsednictvo se na svých schůzích zabývalo vyřizováním
běžné svazové agendy, zajišťováním úkolů vyplývajících z valné hromady
a ze schůzí výboru, přípravou materiálů pro jeho schůze i přípravou materiálů pro valnou hromadu včetně přípravy voleb do výboru a revizní komise,
změny stanov svazu a některých svazových dokumentů. Dále projednávalo
přípravu a hodnocení přeborů, soutěží a semináře, činnost odborných orgánů svazu, obsah a naplňování webových stránek, spolupráci s partnery,
rozpočet svazu, přípravu kalendáře přeborů a návrhy na svazová vyznamenání, propagaci svazu, problematiku členské základny a přípravu svazových publikací.
Revizní komise
Komise provedla dne 4. dubna 2016 dokladovou revizi příjmů a výdajů
svazu za období od 1. března 2015 do 31. března 2016 a revizi pokladny
za období od 12. března 2015 do 31. března 2016. Při revizi nebyly zjištěny
žádné závady. Záznam z revize obdrželi všichni členové výboru a byl publikován v Členském zpravodaji 2016. V průběhu hodnoceného období se
vždy nejméně jeden člen revizní komise zúčastnil zasedání výboru nebo
předsednictva.
Matrika svazu
Ke dni konání valné hromady má SČHAK 382 platících (a zhruba 480 evidovaných) členů.
Internetové stránky SČHAK se staly významným svazovým informačním
zdrojem, u některých stránek přetrvávají problémy s jejich aktualizací. Návštěvníci svazových webových stránek měli letos možnost soutěžit
v každodenních internetových soutěžích v řešení křížovek, českých a slovenských hádanek, sudoku a scrabblu. O křížovky se starají manželé
Böhmovi, o hádanky Ján Čižmár, o sudoku Karel Tesař a o scrabble Dagmar Rusá.
Mezinárodní činnost
V letošním roce se mělo uskutečnit v pořadí už osmé mezinárodní měření
sil mezi slovenskými a českými křížovkáři a hádankáři v rámci přeborů
Valašska ve Valašském Meziříčí. Bohužel rekonstrukce prostor, kde se měl
přebor uskutečnit, se protáhla až do prázdnin a přebory musely být zruše-7-

ny. Další Turnaj dvou zemí se uskuteční v rámci přeborů Valašska v roce
2017.
Propagace SČHAK v médiích
Přátelé Zdeněk Chromý, Vladimír Jemelík a Dušan Karkuš propagovali náš
koníček v pořadu Gejzír, který byl odvysílaný na ČT1 v lednu 2016 (k vidění je na stránce Propagace na svazovém webu). V magazínu deníku Právo
v únoru 2016 vyšel článek "Milovníci slovíčkaření na deset: křížovkáři".
O našem koníčku si na přeboru Prahy a Starého hnízda 2016 s redaktorem
Jiřím Sotonou povídali Pavel Tučka, Jaromír Kvíčala, Dušan Karkuš, Vladimír Klos a Petr Vejchoda. Kromě propagace naší činnosti na svazových
webových stránkách vyšla také o naší činnosti řada článků v regionálních
tiscích.
Dlouhodobá bilance
Předsednictvo svazu má za sebou v současném složení (stejně jako revizní komise) dvě volební období; lze s uspokojením konstatovat: dvě úspěšná období.
Většinu cílů, které si tato sestava funkcionářů předsevzala, se podařilo
nebo daří plnit. Samozřejmě, že zásluhu na tom má celá řada členů, třeba
i mimo funkcionářské struktury – i mnozí z vás, přítomných.
Co se nepodařilo a ani nemůže podařit, je překonat běh času. Musíme
s pokorou vzít na vědomí, že roky přibývají nejen svazu, ale i nám členům,
a že jsme stejně jako všichni živí tvorové bytostmi smrtelnými. A tak se
téměř při každé bilanci budeme s někým loučit a dál už na něj nebo na ně
budeme jen v dobrém vzpomínat.
Nahrazovat úbytek členů přílivem nových tváří a zejména mládeží dnes
vůbec není lehké. Možností zábavy je dnes nepočítaně a především počítače jsou tvrdou konkurencí nejen aktivnímu sportování, ale i duševním
sportům, jako je ten náš. Nevýhodou pro nás je i to, že náš koníček je úzce
svázán s mateřským jazykem a že čeština je mnohde vytlačována všudypřítomnou angličtinou. A hlavně, při našem koníčku se musí myslet
a myšlení, jak je známo, "bolí". Mnozí mladí lidé však hledají snadnější
cestičky při cestě za úspěchem, obzvlášť když samostatně myslet dnes
není zrovna "in".
Přesto je snaha svazu i na tomto poli očividná. V rámci propagace svaz
spolupracuje s různými agenturami a vydavatelstvími, zvýšil se počet vystoupení našich členů v médiích a svaz se plně otevřel veřejnosti na svých
internetových stránkách, kde probíhají i soutěže takřka v reálném čase.
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Svaz spolupracoval při vydání již několika publikací určených především
dětem a mládeži a uspořádal (zatím) dva ročníky Luštitelské olympiády
mladých. Ze zkušenosti víme, že oslovené děti jen zřídka zůstávají trvale
u našeho koníčku. Je to ale sázka do budoucnosti a mnozí z těch dnes
oslovených se mohou po čase k našemu koníčku vrátit.
Jestliže naše snahy o získání nových členů nemají okamžitý nebo jen malý,
účinek a nedá se říct, že by nám, obrazně řečeno, davy klepaly na dveře,
tak bezprostřední úspěch jsme zaznamenali v aktivizaci členské základny.
Ukázalo se jako správné a prozíravé rozvrstvit zejména řešitelské soutěže
svazu tak, aby oslovovaly a v dobrém provokovaly nejen naši řešitelskou
špičku, ale i řešitele začínající, méně pokročilé či jen občasné. Úspěšnost
nastolené cesty dokládají nejen počty účastníků jednotlivých soutěží, ale
i fakt, že každoročně získává jeden nebo více kvalifikačních bodů zhruba
450 různých osob (nejen členů svazu; v roce 2015 jich bylo 459). Porovnejte si toto číslo s počtem našich platících členů a musíte dojít k závěru, že
se nám podařilo širokou členskou základnu a veřejnost nejen zaujmout, ale
i dobře motivovat.
K oživení členské základny nepochybně přispělo zvýšení počtu a kvality
tiskovin a publikací, které naši členové dostávají. Vedle Členského zpravodaje s obvyklým obsahem je to zase opět každoročně vydávaný, obsahově
hodnotný výroční tisk a občas něco navíc - jako třeba více než stostránkové Zábavné luštění pro děti. Úspěšní autoři a řešitelé jistě oceňují návrat
k tisku kvalifikačních diplomů pro všechny nové nositele kvalifikačních tříd
a ti vůbec nejaktivnější pak mohou usilovat o vstup do nedávno vyhlášeného Klubu všestranných. V souvislosti s členskou základnou nelze opominout to, že díky matrikářce přítelkyni Teichmanové máme svazovou evidenci členů v perfektním stavu a že komunikace s členy i zájemci o členství
probíhá velmi kultivovaně.
Permanentně - s využitím tradičních i nových mediálních prostředků - probíhá komunikace se členy svazu i širokou veřejností. Internetová stránka
svazu je již téměř stoprocentně funkční, ale její struktura a "systémové
založení" vyžadují v zájmu dalšího rozvoje poměrně rozsáhlý a nákladný
zásah odborníků; k jeho realizaci hodlají orgány svazu využít situace, kdy
v důsledku aplikace nového občanského zákoníku dojde (schválí-li to
dnešní valná hromada) ke změně stanov i názvu našeho svazu.
Výrazně se v uplynulých dvou obdobích zlepšily i další dvě, pro vás málo
viditelné záležitosti: přítel Klos vzorně uspořádal a popsal archiválie svazu
a přítel Karpíšek se pustil úspěšně do převodu svazové soudobé kroniky
do elektronické podoby (to je ovšem "běh na dlouhou trať).
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Lepší péči o členskou základnu umožnila velmi dobrá finanční situace svazu. Ta je, především díky příteli Grossmannovi a jím získaným sponzorům,
vůbec nejlepší v historii svazu. Máme tedy k řešení příjemnou nerudovskou
otázku "Kam s ním?", nebo spíš s nimi - s těmi penězi. Výbor i předsednictvo svazu chtějí disponibilní finanční prostředky využívat i nadále pro co
nejširší okruh členů; současně však hledají cesty, jak ocenit práci těch,
kteří po léta nezištně, dosud prakticky bez jakéhokoli ocenění, věnovali
svůj čas konzultační a porotenské činnosti, popřípadě organizaci a řízení
soutěží.
Značné úsilí věnují současní funkcionáři také tvorbě nových a aktualizaci
stávajících svazových dokumentů. Motorem těchto prací je jeden z místopředsedů svazu přítel Chromý. Dnes přichází na řadu i změna základního
dokumentu svazu - jeho stanov. Lhůty stanovené občanským zákoníkem
jsou neúprosné a tuto změnu již nelze dále odkládat. Výbor vám předkládá
ke schválení novou verzi stanov, jejíž součástí je i změna názvu našeho
nyní již spolku na Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s.
Přeji vám všem mnoho radostných chvil a úspěšný boj proti Alzheimerově
nemoci při našem společném koníčku i pod novým názvem, který, předpokládám, schválíte.

ZÁPIS
z valné hromady SČHAK, konané dne 26. listopadu 2016 v Praze
Valnou hromadu Svazu českých hádankářů a křížovkářů (dále jen „svazu“) svolalo v souladu se stanovami svazu jeho předsednictvo oznámením
na webových stránkách svazu na 12.00 hodin do budovy MUSIC ART
v Praze 12, Písková 126.
Vzhledem k tomu, že se ve stanovenou hodinu nesešel požadovaný
počet členů svazu, konala se v souladu se stanovami svazu v 12.15 hodin
náhradní valná hromada, které předsedal předseda svazu př. Jemelík.
Program a průběh valné hromady byl následující:
1. Zahájení a volba mandátové, návrhové komise a volební komise
Z pověření výboru svazu zahájil valnou hromadu předseda svazu př.
Jemelík, který seznámil přítomné s programem jednání. Navržený program
byl jednomyslně schválen.
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K zajištění hladkého průběhu jednání byly navrženy a následně jednomyslně zvoleny tyto komise:
- mandátová komise ve složení př. Kvíčala, př. Hlavatý a př. Tučka;
- návrhová komise ve složení př. Kubíček, př. Kousal a př. Karpíšek,
- volební komise ve složení př. Karkuš, př. Kučavová a př. Kula.
2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
Zprávu obsahující přehled činnosti svazu za uplynulý rok a stručné shrnutí činnosti za celé uplynulé volební období výboru svazu přednesl př.
Vokatý. Zpráva bude v úplném znění zveřejněna v Členském zpravodaji
2017 a na svazových webových stránkách.
3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2016
Zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl s komentářem
př. Jemelík.
4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2017
Návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu předložil
účastníkům valné hromady předseda svazu př. Jemelík.
5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu
Zprávu přednesl předseda revizní komise př. Kolín, který přítomné rovněž seznámil s účetní závěrkou za rok 2015.
6. Návrh stanov svazu
K návrhu nových stanov, které byly v jednacím sále k nahlédnutí
v několika výtiscích, přednesl úvodní slovo předseda svazu př. Jemelík.
Seznámil přítomné s nejdůležitějšími změnami a jejich zdůvodněním.
Hlavním důvodem změny stanov je skutečnost, že do konce letošního
roku je povinností přizpůsobit se novému občanskému zákoníku, podle
kterého mj. již nejsme občanským sdružením, ale zapsaným spolkem, což
je třeba promítnout i v názvu svazu. Při této příležitosti se rovněž navrhuje
upravit název svazu na Český svaz hádankářů a křížovkářů podobně, jako
je tomu u partnerského slovenského svazu. Lépe to odpovídá skutečnosti,
protože nemáme jen české členy svazu, ale i slovenské a jsme otevřeni
každému bez ohledu na státní příslušnost.
V souladu s občanským zákoníkem se doplnila ustanovení o vedení
seznamu členů, rozšířilo se volební období výboru a revizní komise na pět
let a pro zjednodušení vystupování svazu navenek se navrhuje jediným
statutárním zástupcem stanovit předsedu svazu. Jeho případné zastupování a pověřování jiných členů svazu k některým úkonům je ve stanovách
nově podrobněji upraveno.
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Drobnější změny se týkají skutečnosti, že již nejsme členy Mezinárodní
hádankářské federace, takže bylo třeba upravit příslušná ustanovení. Rovněž bylo třeba doplnit financování svazových webových stránek, které se
pomalu, ale jistě stávají hlavním zdrojem informací našich členů o svazovém dění, a zohlednit skutečnost, že hlavním zdrojem financování svazu
jsou v poslední době prostředky získané na základě darovacích smluv.
Většina těchto změn se odrazila i v přílohách stanov, jednacím řádu,
zásadách hospodaření a samozřejmě i na svazovém logu, není však nutné
je zde podrobně rozebírat.
7. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu
K předloženým zprávám a návrhům podle bodů 2 až 6 programu nebyla
vznesena žádná připomínka ani žádný dotaz.
8. Zpráva mandátové komise
Předseda mandátové komise př. Kvíčala informoval přítomné, že náhradní valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je
v prezenční listině zapsáno 47 členů svazu.
9. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu
Všechny zprávy, rámcový rozpočet na r. 2017, účetní závěrka za rok
2015 i návrh nových stanov byly jednomyslně schváleny.
10. Volby členů výboru a revizní komise svazu
Předseda svazu poděkoval dosavadním členům obou orgánů za práci,
kterou v ukončeném volebním období odváděli ve prospěch svazu. Jmenovitě poděkoval př. Lančaričovi, který pro zhoršený zdravotní stav do nového
výboru již nekandidoval. Za dosavadní práci byl oceněn nejvyšším svazovým vyznamenáním – stává se doživotním čestným členem výboru. Představil i dva nově navrhované členy výboru, kteří výrazně přispějí k omlazení
tohoto orgánu.
Předseda volební komise př. Karkuš poté seznámil přítomné se způsobem volby a předložil návrh na zvýšení počtu členů výboru na 17, návrh byl
jednomyslně schválen.
11. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání
V úvodu k tomuto bodu jednání připomněl předseda svazu, že dosavadní nositelé zlatého otazníku, kteří obdrželi vyznamenání v podobě odznaku,
mohli, resp. ještě mohou požádat do konce tohoto kalendářního roku
o předání jeho nové formy v podobě medaile. Pro některé ze zbývajících
12 kandidátů, kteří již o vydání požádali, ale nebyli na valné hromadě přítomni, poté medaile převzali pověření členové svazu, kteří jim je oficiálně
předají.
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Nové nositele svazových ocenění vyhlásil místopředseda svazu př. Karkuš a oceněným je předali př. Jemelík a př. Chromý. Přehled vyznamenaných jednotlivců a kroužků je uveden v usnesení valné hromady, které je
přílohou tohoto zápisu.
12. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd
Místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý vyhlásil
15 nových nositelů kvalifikačních tříd v autorství a řešení křížovek a hádanek a v řešení logických úloh. Jejich jmenovitý seznam bude zveřejněn na
svazových webových stránkách a v Členském zpravodaji 2017.
13. Různé
Př. Jemelík informoval přítomné o záměru věnovat každému členu
k 50. výročí založení svazu spisovku s linkovanými a čtverečkovanými papíry, tužkami, gumou apod.
14. Zpráva volební komise o výsledcích voleb
S výsledky tajné volby výboru a revizní komise seznámil přítomné předseda volební komise př. Karkuš. Do urny bylo vloženo všech 47 hlasovacích platných lístků, na jejichž základě byli jednomyslně zvoleni všichni
navržení členové výboru i revizní komise. Předseda svazu vyzval nově
zvolené funkcionáře, aby se bezprostředně po skončení valné hromady na
místě sešli na své ustavující schůzi.
Jmenovitý seznam zvolených členů výboru a revizní komise je uveden
v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu.
15. Usnesení valné hromady a závěr
a) Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi její předseda př. Kubíček – návrh (viz příloha) byl jednomyslně schválen.
b) Valnou hromadu ukončil předsedající schůze, poděkoval přítomným
za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek
a hádanek, které bude následovat po skončení valné hromady. Současně
všem popřál hezké vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2017.
Zapsala: Alena Kolínová
USNESENÍ
valné hromady SČHAK
konané dne 26. listopadu 2016 v Praze
Valná hromada:
I. Projednala a schválila:
- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období;
- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2016;
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- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu,
- znění novelizovaných stanov svazu.
II. Schválila:
- rámcový rozpočet na rok 2017;
- účetní závěrku za rok 2015;
- zvýšení počtu členů výboru svazu na 17.
III. Bere na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu a dalších svazových ocenění, a to:
- zlatý otazník: Luděk Haupt, Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Miloš
Sedlák;
- stříbrný otazník: Jiří Autrata, MUDr. Benjamin Baťalík, CSc., Jaroslav Budík, Ing. František Dedera, Jana Jadlovská, František Křivánek, Ing. Jan Pavelka, Pavel Tučka, Vladimír Vacek, Dana Vagaiová, Dušan Vojník;
- bronzový otazník: manželé Iva a Zdeněk Böhmovi, Ing. Iveta
Dedková;
- čestné uznání pro jednotlivce: Jan Hošek, Ing. Bohdan Kousal,
Drahotín Lančarič, Ing. Ivan Růžička;
- čestné uznání pro kolektiv: nakladatelství NOVUM za 25 let spolupráce se svazem;
- pamětní list: Václav Fládr, Pavel Kalhous st.;
- pamětní plaketa: Ing. Dušan Karkuš, Mgr. Jaroslav Kolín;
- věcný dar: Zbyněk Grossmann;
- čestné členství ve výboru SČHAK: Drahotín Lančarič.
IV. Vyslovuje poděkování odstupujícímu výboru a revizní komisi SČHAK.
V. Ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků
o projednaných záležitostech.
VI. Volí:
- výbor SČHAK ve složení Ing. Zbyněk Grossmann, MUDr. Petr Haman,
Ing. Ivo Husar, RNDr. Zdeněk Chromý, Ing. Vladimír Jemelík, CSc.,
Ing. Dušan Karkuš, Ing. Jaroslav Karpíšek, Mgr. Alena Kolínová, Ing.
Bohdan Kousal, Mgr. Věra Kučavová, Ing. Jaroslav Kula, Mgr. Daniel
Marek, Mgr. Marian Mikuš, Ing. Ondřej Strejček, Ing. Stanislava Teichmanová, Mgr. Petr Vejchoda, Ing František Vokatý;
- revizní komisi SČHAK ve složení Mgr. Jaroslav Kolín, JUDr. Přemysl
Kubíček, Ing. Jaromír Kvíčala.
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VII. Zmocňuje předsednictvo SČHAK k drobným formálním úpravám stanov, jako jsou stylistické úpravy bez vlivu na věcnou stránku stanov, jazykové prohřešky, překlepy nebo prohřešky proti grafické úpravě. Rovněž
zmocňuje předsednictvo k úpravám a doplňkům, které vyplynou z případných požadavků, připomínek a doporučení rejstříkového soudu.
Za návrhovou komisi: JUDr. Přemysl Kubíček



Členové nově zvoleného výboru a revizní komise na valné hromadě 2016

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ SČHAK
za rok 2016 (v Kč)
Položka
Příjmy celkem
v tom:
sponzoři
příspěvky
úroky
Výdaje celkem
v tom:
činnost kroužků +
přebory
soutěže
svazové tisky
svazové orgány
hospodářsko-správní

Rozpočet
95 000

Skutečnost
170 164

%
179,1

15 000
75 000
5 000
95 000

76 000
92 972
1 192
107 932

506,7
124,0
23,8
113,6

44 000

41 202

93,4

7 000
19 000
16 000
9 000

2 858
33 207
9 926
20 739

40,8
174,8
62,0
230,4
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REKAPITULACE (v Kč)
Položka
Zůstatek k 1. 1. 2016
+ příjmy
- výdaje
Zůstatek k 31. 12. 2016

Rozpočet
800 000
95 000
95 000
800 000

Skutečnost
866 326
170 164
107 932
928 558

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 (v Kč)
PŘÍJMY celkem
v tom

103 000

sponzoři

25 000

příspěvky
úroky

75 000
3 000

REKAPITULACE:
Zůstatek k 1. 1. 2017

920 000

+ příjmy

103 000

- výdaje

103 000

Zůstatek k 31. 12. 2017

920 000

VÝDAJE celkem
103 000
v tom
činnost kroužků +
52 000
přebory
soutěže
7 000
svazové tisky
19 000
svazové orgány
16 000
hospodářsko9 000
správní
Poznámka: Rámcový rozpočet byl zpracován a schválen
valnou hromadou 26. listopadu
2016, takže zůstatek k 1. lednu 2017 je odhad z té doby.
Samotný rámcový rozpočet
příjmů a výdajů je vyrovnaný.
Ing. Stanislava Teichmanová


ZÁZNAM
o kontrole hospodaření ČSHAK
provedené dne 20. března 2017
Revizní komise: Jaroslav Kolín, Jaromír Kvíčala, Přemysl Kubíček
Hospodářka ČSHAK: Stanislava Teichmanová

Kontrolované období: Pokladna: 1. 4. 2016 – 20. 3. 2017
Bankovní účty: 1. 4. 2016 – 28. 2. 2017
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Program revize:
1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti
2. Kontrola pokladních dokladů
3. Kontrola operací s bankovními účty.
Výsledek revize:
ad 1.
Zjištěný stav pokladní hotovosti k 20. 3. 2017 ve výši 2 123 Kč souhlasí se
zůstatkem vykázaným v pokladní knize.
ad 2.
Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2016 od č. P4a do č. P11 a doklady za rok 2017 č. P1 a P2. Byly kontrolovány výdajové doklady za rok
2016 od č. V9 do č. V25 a za rok 2017 od č. V1 do č. V8.
Křížovou kontrolou byla ověřena správnost zaúčtování průběžných položek
(převody mezi bankovními účty a pokladnou).
Revizí nebyly zjištěny závady.
ad 3.
Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 2500341054/2010 vedeného
u FIO banky za období od 1. dubna 2016 do 28. února 2017. Nebyly
zjištěny závady. Zůstatek účtu k 28. únoru 2017 činil 936 574,25 Kč.
Běžný účet a spořicí účet, které byly vedeny u EQUA banky, byly
z rozhodnutí předsednictva zrušeny a celková částka zůstatku 31. lednu
2017 ve výši 877 996,85 Kč byla převedena na běžný účet
č. 2500341054/2010 vedený u Fio banky.
Revizí nebyly zjištěny závady.
Za revizní komisi: Jaroslav Kolín


Noví nositelé kvalifikačních tříd
a členové Klubu všestranných
vyhlášení na valné hromadě SČHAK 2016 a na mistrovství ČR kroužků
v řešení křížovek a hádanek 2017:
U každé osoby je uvedeno jméno, příjmení, členské číslo ČSHAK
(v závorce) a dosažená kvalifikační třída (3, 2, 1 nebo M čili mistrovská).
Pokud byla kvalifikační třída vyhlášena na valné hromadě, je v závorce
uvedena zkratka VH.
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Autoři křížovek:
Iveta Dedková (16833 - VH) 2, Miroslav Hájiček (12556 - VH) 3, Ivo
Husar (14908) 2, Bohumil Korčák (13922 - VH) M, Marie Švarcová
(5236 - VH) 3, Jiří Zvolánek (1065 - VH) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhli též Jiří Pavlík a Jana
Vacková, kteří nejsou členy ČSHAK.
Autoři hádanek:
Peter Bohuš (16947) 2, Helena Peldřimovská (10817 - VH) 3, Ivan Roemer (14845) 2, Petr Urbánek (15029) 2.
Autoři logických úloh:
Bohumil Brož (14695) 3, Imrich Cily (14966) 3, Jiří Hrdina (16723 - VH)
M, Jan Kadlec (11016) 3, Petr Kučírek (8620) 3, Ondřej Strejček (15487)
3, 2, Jiří Sýkora (15472) 3, Jiří Zvolánek (1065 - VH) 2.
Řešitelé křížovek:
Stanislav Drdel (15598) 2, Václav Fládr (14169) 2, Jiří Kobr (14773) 2,
Josef Konečný (16943) 3, Petr Landa (12489) 2, Vlastimil Láník (1866)
2, Daniel Lukovský (12514 - VH) 2, Pavel Macků (15315 - VH) 2, Jana
Marková (423) 3, Jindřich Novotný (15061) 2, Jan Onderek (16963) 3,
Václav Ota (1032 - VH) 3, Stanislav Pazdera (682) 1, Jaroslav Prošek
(16938) 1, Anna Průšová (16933) 3, 2, Karel Salavec (211) 2, Jaroslav
Sršeň (5456) 2, Miroslav Svoboda (7130) 1, Margit Urbánková (2989) 2,
Ladislav Valášek (16970) 3, Pavel Vybíhal (14038) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Ondřej Černý, Petr
Fussek, Svatava Kosková, Mojmíra Pacejková, Věra Pánková, Kateřina
Pejšová, Zdeňka Šlagorová a Antonín Šust a počtu bodů postačujících k
udělení 2. třídy dosáhl rovněž Marián Sklenka; nikdo z nich však není členem ČSHAK.
Řešitelé hádanek:
Marián Baťalík (10162) 1, Petr Bohatý (3539) 1, Karola Bradová (16939)
3, Vladimír Brajko (15675) 2, Drahomíra Brychtová (15660) 2, Jaroslav
Burda (2372) 2, Milan Černák (7148) 3, Zdeněk Feler (13753) 2, Alexej
Fojta (16832) 2, Jan Hes (16805 - VH) M, Irča Hulanová (14805) M, Jana
Járová (15611) M, Pavel Judas (15215) 1, Josef Konečný (16943) 3, Jiří
Kopřiva (15014) 2, František Luskač (15409) M, Jaroslav Mach (11301)
1, Antonín Malčík (60) 2, Jana Marková (15597) 1, Josef Minaříček
(16824) 1, Naděžda Mixová (9871) 1, Jiří Nepimach (15317) M, Josef
Nitra (16905) 2, Petr Olyšar (15165) 2, Václav Ota (1032) 3, Eduard
Pláňava (15688) M, Anna Průšová (16933 - VH) 3, Josef Růčka (15434)
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2, Dagmar Rusá (16921) 1, Pavel Rybář (7255) M, Anna Škvrnová
(3804) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli i Pavel Běhal, Jiří
Mazal, Pavel Polcar a Lucie Tomešová, kteří nejsou členy ČSHAK.
Řešitelé logických úloh:
Ján Čižmár (12482) 3, Jaromír Drápala (1468) M, Jiří Konečný (16725 VH) 1, František Luskač (15409) M, Jana Marková (15597) 1, Michal
Matyska (16846 - VH) 2, Jaromír Mráz (16804) 2, Eva Nettlová (15453)
M, Lubomír Pavelka (10766) M, Bohuslav Plachý (14938) M, Anna Průšová (16933) 3, Romana Seidlová (15616) 3, Stanislav Šebesta
(8050) 1.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli též Michaela Nová,
Lenka Nováková a Dan Říčař a počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy
dosáhli rovněž Otmar Carbol, Stano Krajči a Jan Strouhal; žádný z nich
není členem ČSHAK.
Noví nositelé kvalifikačních tříd, pokud jsou členy ČSHAK, obdrží příslušný
kvalifikační diplom. Noví nositelé 3. tříd dostanou s diplomem i kvalifikační
odznak.
Novými členy Klubu všestranných, tj. členů ČSHAK, kteří mají alespoň
jeden kvalifikační bod ve všech šesti sledovaných kategoriích, se stali Jiří
Ivánek (15396), Jan Kadlec (11016), Věra Kučavová (10926), Jiří Strejček (216), Jiří Sýkora (15472), Miroslav Turek (2831) a Jaroslav Valkus
(14414). Noví členové klubu obdrží příslušný certifikát při nejbližší valné
hromadě svazu.
František Vokatý, předseda kvalifikační komise


STANOVY
ČESKÉHO SVAZU HÁDANKÁŘŮ A KŘÍŽOVKÁŘŮ, Z. S.
Článek 1
Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s. (dále jen "svaz"), dříve Svaz českých hádankářů a křížovkářů, je spolek podle §§ 214 a násl. občanského
zákoníku, působící na území České republiky. Zkráceným názvem svazu je
Český svaz hádankářů a křížovkářů nebo ČSHAK. Sídlem svazu je Praha.
Článek 2
Cíl činnosti:
(1) Cílem činnosti svazu je
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a) udržovat a rozšiřovat tradici českých hádanek (slovních, logických
a dalších řešitelských úloh) a křížovek jako významné součásti kulturního
dědictví českého národa, tj. šířit zájem o ně a pečovat o jejich zdokonalení
a další rozvoj, zejména po stránce kulturní úrovně, jazykové správnosti
a jednotnosti názvosloví;
b) sdružovat hádankáře a křížovkáře, pomáhat jim po stránce odborné,
organizační a materiální a působit na rozvoj jejich činnosti.
(2) K tomu svaz
a) vydává samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty odborné a propagační časopisy a publikace s hádankářskou a křížovkářskou tematikou,
popř. s jinými řešitelskými úlohami;
b) vypisuje a organizuje autorské a řešitelské soutěže a náborové akce pro
veřejnost;
c) organizuje odborné akce;
d) navazuje a udržuje styky se zahraničními hádankáři a křížovkáři a s jejich organizacemi.
Členství ve svazu
Článek 3
(1) Členem svazu se může stát každý zájemce, a to na základě přihlášky
a po zaplacení stanoveného členského příspěvku. Osoba nezletilá se může
stát členem jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
(2) Svaz vede úplný seznam členů, v němž je u každého člena uvedeno
jeho jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, úplná poštovní
adresa, údaje o zaplacení členských příspěvků, údaje o členství v kroužku,
popřípadě i adresa elektronické pošty a kontaktní telefon.
(3) Úplný seznam členů je veden v elektronické podobě ve formě databáze
a není veřejně přístupný. Zápisy a výmazy provádí pověřený člen svazu na
základě údajů uvedených v přihlášce člena nebo skutečností uvedených
v článku 4; změnu údajů pak na základě oznámení člena.
Článek 4
Členství ve svazu zaniká
a) vystoupením na základě písemného oznámení;
b) nezaplacením členských příspěvků po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních let; členství se může zaplacením členského příspěvku znovu obnovit;
c) úmrtím člena.
d) zánikem svazu.
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Práva a povinnosti členů
Článek 5
Každému členu přísluší stejná práva a povinnosti.
Článek 6
(1) Člen má právo
a) zúčastňovat se valné hromady s hlasem rozhodujícím, tj. hlasovat
a rozhodovat na ní o záležitostech svazu, podávat na ní připomínky a návrhy k těmto záležitostem nebo vznášet dotazy;
b) volit a být volen do orgánů svazu;
c) obracet se na ostatní orgány svazu s návrhy nebo dotazy týkajícími se
činnosti svazu;
d) být navrhován na svazová vyznamenání a dostávat je;
e) dostávat odborné a propagační publikace vydávané svazem;
f) nosit členský odznak;
g) využívat dalších výhod schválených výborem svazu;
h) zúčastňovat se autorských, řešitelských a dalších soutěží pořádaných
svazem nebo organizovaných jiným subjektem ve spolupráci se svazem,
jsou-li zařazeny do akcí svazu, získávat kvalifikační body, výkonnostní třídy
a věcné či finanční odměny, jsou-li udělovány.
(2) Práva uvedená pod písmeny a) až g) odst. 1 může člen uplatňovat pouze tehdy, má-li zaplacen členský příspěvek za daný kalendářní rok.
(3) Právo uvedené pod písmenem h) odst. 1 může člen uplatňovat vždy,
s výjimkou nároku na věcnou nebo finanční odměnu poskytovanou
z prostředků svazu, který může uplatňovat pouze tehdy, má-li zaplacen
členský příspěvek na daný kalendářní rok.
(4) Členové svazu se mohou sdružovat do hádankářských a křížovkářských kroužků, klubů, spolků, sdružení apod. (dále jen „kroužek“), které
jsou organizačními jednotkami svazu a mohou jednat svým jménem za
podmínky, že se budou řídit Zásadami pro činnost kroužků, schválenými
valnou hromadou nebo výborem svazu.
Článek 7
Člen je povinen
a) propagovat cíle svazu;
b) platit členský příspěvek ve stanovené výši;
c) řídit se stanovami, dalšími svazovými dokumenty a usneseními orgánů
svazu.
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Článek 8
Orgány svazu
(1) Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada.
(2) Svaz má tyto volené orgány:
a) výbor svazu;
b) předsedu svazu;
c) předsednictvo svazu;
d) revizní komisi.
(3) Svaz může k plnění svých cílů zřizovat další trvalé nebo dočasné orgány, zejména odborné komise, redakční rady a pracovní skupiny.
Článek 9
Valná hromada
(1) Valná hromada se koná nejméně jednou do roka. Svolává ji předseda
svazu na základě usnesení výboru včasným písemným oznámením.
O svolání valné hromady mohou písemně požádat členové svazu, a to
přímo nebo prostřednictvím svých kroužků. V žádosti, kterou podává alespoň jedna třetina členů svazu, musí být uveden důvod svolání valné hromady.
(2) Jednání valné hromady řídí zpravidla předseda svazu.
(3) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů svazu. Nesejde-li se dostatečný počet členů svazu ve stanovený čas,
koná se po uplynutí dalších 15 minut náhradní valná hromada, což musí
být oznámeno již v pozvánce na řádnou valnou hromadu.
(4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů.
(5) Valná hromada zejména
a) schvaluje
- stanovy svazu a jejich změny;
- zásady hospodaření svazu a jejich změny;
- jednací, hlasovací a volební řád svazu a jeho změny;
- zásady činnosti kroužků a jejich změny;
- zprávu o činnosti svazu včetně zprávy o hospodaření a plán činnosti na
další období;
- zprávu revizní komise;
- rámcový rozpočet svazu;
- výši členského příspěvku;
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b) volí a odvolává členy výboru svazu a členy revizní komise.
c) rozhoduje o návrzích a stížnostech členů podle článku 6 odst. 1 písm. a).
Článek 10
Výbor svazu
(1) Výbor svazu řídí činnost svazu v době mezi valnými hromadami. Řídí se
při tom stanovami a usneseními valné hromady a předsednictva svazu.
(2) Funkční období výboru je pětileté. Výbor má nejméně 11 členů.
(3) V případě, že počet členů výboru poklesne pod 11, má výbor právo
kooptovat z řad členů svazu další členy. Toto právo má výbor i tehdy, jestliže počet členů výboru není dostatečný k řízení práce svazu. Kooptace
podléhá dodatečnému schválení nejbližší valnou hromadou.
(4) Ustavující schůze výboru se koná bezprostředně po skončení valné
hromady. Na ustavující schůzi zvolí výbor ze svého středu předsedu svazu
a členy předsednictva svazu.
(5) Výbor svazu se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka.
Jednání výboru svolává předsednictvo svazu z vlastní iniciativy nebo na
písemnou žádost revizní komise nebo nejméně jedné třetiny členů výboru.
(6) Výbor je způsobilý se usnášet, je-li při jednání fyzicky přítomna nebo se
korespondenčního hlasování zúčastní nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů členů výboru zapsaných v prezenční listině nebo se účastnících korespondenčního
hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
(7) Výbor schvaluje zásadní dokumenty týkající se činnosti svazu
s výjimkou dokumentů, jejichž schvalování přináleží valné hromadě (viz
článek 9 odst. 5 písm. a).
(8) Výbor zejména
a) schvaluje směrnice pro tvorbu, řešení a hodnocení hádanek a křížovek
a další odborné publikace a dokumenty svazu, nespadající do přímé působnosti valné hromady nebo některé ze stálých odborných komisí (viz
článek 8 odst. 3);
b) uzavírá dohody o spolupráci s jinými subjekty podobného zaměření
a smlouvy se sponzory;
c) projednává připomínky, návrhy, dotazy a případné stížnosti členů svazu
vznesené mimo valnou hromadu a rozhoduje o nich;
d) dbá na dodržování platných právních předpisů, stanov a obecných dokumentů svazu, informuje členy o činnosti svazu; odpovídá za jeho řádné
hospodaření a vedení účetnictví v souladu s obecně závaznými právními
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předpisy, projednává zprávy předsednictva a revizní komise, schvaluje
opatření k odstranění nedostatků, schvaluje vyznamenání členů svazu,
kroužků i nečlenů svazu a řeší aktuální problémy svazu.
Článek 11
Předseda svazu
(1) Předseda svazu je statutárním orgánem svazu a zastupuje svaz navenek.
(2) Předseda svazu může jednáním za svaz pověřit i jiné členy svazu (dále
jen „pověřené osoby“). Pokud pověření předsedy k jednání za svaz není
učiněno na valné hromadě, na schůzi výboru nebo schůzi předsednictva,
musí mít písemnou formu. Pověřené osoby mohou udělit plnou moc
k zastupování svazu další osobě (dále jen „zplnomocněná osoba“).
(3) Předseda svazu i další osoby pověřené nebo zplnomocněné jednat
jménem svazu jsou při takovém jednání vázáni stanovami, usneseními
a rozhodnutími orgánů svazu.
(4) Předseda svazu podepisuje dokumenty a jiné písemnosti svazu sám
nebo s dalšími členy předsednictva. Svazové písemnosti, zejména dokumenty odborných svazových orgánů a dopisy mohou podepisovat i pověřené a zplnomocněné osoby.
Článek 12
Předsednictvo svazu
(1) Předsednictvo plní úkoly výboru v době mezi jeho zasedáními. Má
nejméně pět členů. Kromě předsedy musí mít alespoň jednoho místopředsedu, jednatele, hospodáře a zapisovatele, který pořizuje zápisy z jednání
výboru a předsednictva svazu. Funkce zapisovatele nemusí být samostatná, může ji vykonávat kterýkoli z členů předsednictva.
(2) Poklesne-li počet členů předsednictva pod pět, má předsednictvo právo
kooptovat z řad členů výboru dalšího člena (členy) do stanoveného minimálního počtu. Kooptace podléhá dodatečnému schválení na nejbližším
jednání výboru svazu, popřípadě může být dodatečně schválena korespondenčním hlasováním.
(3) Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však pětkrát ročně.
(4) Pro platnost rozhodnutí a způsob hlasování předsednictva platí obdobně ustanovení článku 10 odst. 6.
(5) Rozhodnutí předsednictva o zásadních otázkách musí potvrdit výbor na
nejbližším zasedání. Ustanovení článku 10 odst. 3 tím není dotčeno.
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Článek 13
Revizní komise
(1) Úkolem revizní komise je kontrolovat činnost a hospodaření svazu
a jeho orgánů a podávat o tom zprávu valné hromadě a vyjadřovat se
k případným podnětům a stížnostem členů svazu nesouhlasících
s rozhodnutím výboru a předsednictva svazu. Revizní komise předkládá
výboru svazu závazná doporučení k odstranění zjištěných závad
v hospodaření.
(2) Revizní komise má nejméně tři členy. Její funkční období je pětileté.
Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
(3) První zasedání revizní komise, na kterém si současně zvolí ze svého
středu předsedu, se koná bezprostředně po skončení valné hromady.
(4) V případě, že počet členů komise poklesne pod tři, má revizní komise
právo kooptovat z řad členů svazu dalšího člena do stanoveného minimálního počtu. Kooptace podléhá dodatečnému schválení nejbližší valnou
hromadou.
(5) Pro platnost rozhodnutí a způsob hlasování revizní komise platí obdobně ustanovení článku 10 odst. 6.
(6) Členové revizní komise mají právo zúčastňovat se jednání výboru, její
předseda nebo jím pověřený člen i jednání předsednictva svazu. Na těchto
jednáních mají právo vyjadřovat se ke všem projednávaným otázkám,
vznášet dotazy a připomínky a podávat pozměňovací návrhy, nemají však
hlasovací právo.
Článek 14
Společné ustanovení k článkům 9 až 13
Podrobnosti o jednání, hlasování a volbách upravuje Jednací, hlasovací
a volební řád svazu, který je přílohou č. 1 těchto stanov, tvořící jejich nedílnou součást.
Článek 15
Hospodaření svazu
Hospodaření svazu upravují Zásady hospodaření Českého svazu hádankářů a křížovkářů, které jsou přílohou č. 2 těchto stanov, tvořící jejich nedílnou součást.
Článek 16
Svazové odznaky a vyznamenání
(1) Vyobrazení členského odznaku a loga svazu je uvedeno v příloze č. 3
těchto stanov, která tvoří jejich nedílnou součást. Jejich změny nebo novou
podobu schvaluje na návrh výboru svazu valná hromada.
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(2) Svaz může svým členům udělit za jejich činnost svazová vyznamenání,
kterými jsou bronzový, stříbrný a zlatý otazník, čestné členství ve výboru
svazu, čestná uznání, diplom, pamětní plaketa, pamětní list a jiné obdobné
odměny. Bronzový otazník, čestné uznání nebo diplom může svaz udělit za
podporu křížovkářského a hádankářského hnutí i nečlenům svazu. Udělení
svazových vyznamenání schvaluje na návrh kroužků, odborných svazových orgánů nebo členů svazu výbor svazu.
(3) Čestní členové výboru mají právo zúčastňovat se jednání výboru svazu,
a to za stejných podmínek jako členové revizní komise svazu.
Článek 17
Zánik svazu
(1) Svaz může zaniknout způsobem uvedeným v obecně závazných právních předpisech.
(2) V případě zániku svazu bude s majetkem naloženo podle rozhodnutí
valné hromady. Jednotlivé kroužky nemají právní nárok na podíl na majetku zaniklého svazu.
Článek 18
Přechodné ustanovení
Členské odznaky, svazová vyznamenání, diplomy a podobné předměty
opatřené původním názvem svazu, jeho zkratkou SČHAK nebo logem mohou být používány do vyčerpání zásob.
Článek 19
Účinnost
(1) Tyto stanovy včetně příloh nabývají účinnosti dnem 26. listopadu 2016
s výjimkou ustanovení týkajících se změny názvu svazu, která nabývají
účinnosti dnem zapsání svazu do spolkového rejstříku.
(2) Dnem nabytí účinnosti těchto stanov pozbývá účinnosti předchozí znění
stanov a jejich příloh s výjimkami stanovenými v předchozím odstavci
a v článku 18.

Redakční sdělení
Vzhledem k omezenému rozsahu Zpravodaje otiskujeme pouze samotné
stanovy, přílohy č. 1 – 3 najdete na našich webových stránkách.
Valná hromada svazu dne 26. listopadu 2016 rozhodla v rámci změny stanov také o změně názvu svazu na Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s. Nový název byl do veřejného rejstříku zapsán k 17. únoru 2017.
V souvislosti s tím se mění svazová doména na www.cshak.cz, na což
budou návštěvníci původní svazové domény zhruba půl roku na webu upo- 26 -

zorňováni a bude jim nabídnut vstup na novou doménu. Nějaký čas také
potrvá grafická úprava dat na nové doméně, ale věříme, že uvítáte větší
písmo, upozorňování na aktuální akce, fulltextové vyhledávání a další vylepšení.


Památce Jiřího Pivoňky
Dne 25. prosince 2016 zemřel po dlouhé nemoci ve
věku 78 let Ing. Jiří Pivoňka ze Sezimova Ústí, dlouholetý člen kroužku Jihočech, bývalý člen výboru svazu
a předseda Odborné křížovkářské komise, nositel zlatého otazníku a držitel mistrovské třídy v tvorbě a řešení
křížovek a 1. třídy v řešení hádanek. Vzpomeňme na něj
a vyluštěme si jeho křížovku, kterou připravil pro Mistrovství republiky kroužků 2010 v Kolíně.
Vítejte v Kolíně!
Nesouměrně figurální polomozaiková dokreslovka
??? - významné osobnosti se vztahem k městu
Dva ??? výrazy (oba 5 5) jsou skryté.
VODOROVNĚ: A. Paralela; zřasení látky; způsobit
bolest; zkratka pražské školy. – B. Malířský přípravek; jednotka látkového množství; činitel; 3. díl tajenky; ochranný násep. – C. Vřesovec; pouliční prodavač novin; vejce (v esperantu); části domu; okolo;
vynikající jedinci (slovensky). – D. Český politik; druh
paliva; Evropan; deska s fotografiemi maturantů;
ukazovací zájmeno. – E. Český herec; opuchlina; typ
nákladního automobilu (slangově); škraboška.
F. Litera starogermánského písma; mužské jméno
hebrejského původu; a ještě; část lesa k chovu zvěře.
– G. Úřední spisy; turistické přístřeší; šok; marod. – H. Patřící českému
písničkáři; radioaktivní prvek; hudební skladba; srbské město. – I. Někam;
anglicky „kyselý“; kočkovitá šelma; prodejna; krajíc chleba. – J. Ozdoby
zavěšované k lustrům; kanadská provincie; SPZ Domažlic; zkratka strojírenského podniku; druh egyptské bavlny; korejská automobilka. – K. Ústrojí
hmyzu; rýnský člun; chlívek pro drůbež; 4. díl tajenky; otýpka slámy (nářečně). – L. Stateční; nuže; druh lnice; pomůcka pro písemku. – M. Ukládat
se. – N. Pravý; Sarmati; manilské konopí; polynéský nápoj. – O. Plynné
skupenství; neúčastniti se chatu; česká řeka. – P. Ruské město; pokojová
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květina; mořský pták; síť na chytání ptáků. – Q. Příbuzný (zastarale); součást košile; předpona vyjadřující opakování; druh lihoviny; vzdělávací instituce. – R. Cíle (slovensky); finské jezero; myč; tenké štípané dřevo; strojní
součást. – S. Pádová otázka; bojová chemická látka; nabídka v tisku; vytrvalá jarní bylina. – T. Ochrana zboží; taninová sůl; zahrazovat průchod;
výztužná prkna. – U. Tříště; okolí českého města; německy „beránek“; kód
letiště Kirundo; radní. – V. Nachýlení; komíhat (zastarale); jazykový jev
v ruštině a běloruštině; asijský stát; souhlas. – W. Mužské jméno hebrejského původu; smyčky; majitel nosiče břemen; slovensky „sklenář“; domácky Anna. – X. Historie afrického státu; neodstranit motykou; mužské
jméno. - Y. Skutečnost; město na Vltavě; kanaánská bohyně; plánek.
SVISLE: 1. Anglicky „vrtat“; žlutozelená bylina; paže; polské město; běh
života; rozsáhlá báseň; zkratka Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje;
základ mužstva. – 2. Heslo se vztahem k tajence; 1. díl tajenky. 3. Druh
pryskyřice; současný český spisovatel; mužské jméno; syčivé zvuky; rytmické celky; domácky Oleg; světle modrá. – 4. Končina; noční pták; chyba.
– 5. Pták z řádu kukaček; uvést; brazilská řeka; druh klobouku. – 6. Šalba;
starořecká filozofická škola; jihoasijská aromatická rostlina; kód letiště Barcelona; nápěv. – 7. Voloušek; neděsit; předložka; dánský loket; švédský
historik; jméno fenky; plemeno slepic bojovnic; ženské jméno. 8. Citoslovce
štěknutí; vězení (slangově); zkratka vědeckotechnické revoluce; 5. díl tajenky. – 9. Smlouva; město v Ugandě; ruský souhlas; první latinsky psaná
bible; druh nerostu ortitu; milostně toužit; části textů. – 10. Otáčet se; italské mužské jméno; vojenská hodnost; značka tesly; a sice; španělsky
„termoska“; Evropanka; Chaplinova manželka. – 11. Zkratka oddělení nemocnic; 1. část neskrytého ???; zkratka berkovce; rod statných cizokrajných bylin; 2. díl tajenky. – 12. Druh papouška; souvislý proud vozidel;
osekat dlátem; končit se zvoněním; písmeno; anglicky „nějaká zadní část“;
moji; počítat (nář.). – 13. Osten; slovenský deník; slovenská řeka; noviny.
14. Domácky Ulrika; pobřežní písčina u moře; přepjaté uctívání; cíl cvičné
střelby. – 15. Nápoj; stupeň pliocénu; jméno básníka de Otero; ves u Temelína. – 16. Protelefonovat; hliníková fólie; výkon parašutisty; váha; vytvrzovat; citoslovce konejšení; cizí automobilka; odborník na stavbu těla.
17 Mužské jméno německého původu; 2. část neskrytého ???; citoslovce
plašení ptactva; 6. díl tajenky; pražský ostrov. – 18. Nevelké snížení ceny;
turecká hora; letec; Ptáci (v zoologii); nenasycené uhlovodíky; jméno zpěvačky Machálkové; souhvězdí zvířetníku.
Pomůcka: bore, Lamm, Uica.


- 28 -

