
ČLENSKÝ ZPRAVODAJ  
SČHAK 2006 

 
__________________________________________________ 
 
Vážení přátelé,  
 
dostáváte Členský zpravodaj SČHAK pro rok 2006. V něm najdete zprávu před-
sednictva pro valnou hromadu SČHAK 2005, usnesení valné hromady SČHAK 
2005, záznam o kontrole hospodaření SČHAK za rok 2005, změnu přeborového 
řádu o účasti na vedlejších přeborech, seznam nových nositelů kvalifikačních 
tříd vyhlášených na CPK 2006, termíny schůzek některých kroužků a aktualizo-
vaný seznam opsaných chyb. 
Současně přikládáme poštovní poukázku k zaplacení členských příspěvků 
SČHAK ve výši 100 Kč na letošní rok, případně i léta další. Protože poplatky za 
poštovní poukázky činí 20 Kč, doporučujeme těm, kteří dosud poštovními pou-
kázkami platí, platbu za dva roky či více let najednou. Ušetří tak i svaz, který 
musí za každou jednotlivou platbu zaplatit rovněž poplatek – tentokráte České 
spořitelně. Jako variabilní symbol použijte své členské číslo SČHAK, které je 
uvedeno na štítku s vaší adresou. Jako nejvhodnější způsob úhrady doporuču-
jeme platbu převodem z účtu. Pro členy svazu SČHAK ze zahraničí poštovní 
poukázku nepřikládáme.  
Se všemi dotazy ohledně členství se obracejte na organizačního tajemníka 
SČHAK; v případě písemných dotazů na adresu: Prusíkova 2433/7, 155 00 
Praha 5, v případě elektronických dotazů na novou níže uvedenou e-mailovou 
adresu. 
 

Jiří Havlín,   
organizační tajemník SČHAK, 

telefon 251 627 651,  
e-mail havline@atlas.cz
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ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA 
PRO VALNOU HROMADU SČHAK 2005 

 
Činnost výboru,  předsednictva a revizní komise 
Na valné hromadě SČHAK, která se konala dne 4. prosince 2004, byl zvolen 
nový výbor SČHAK a nová revizní komise SČHAK. Oba tyto orgány zvolily na 
svých ustavujících schůzích téhož dne své předsedy. Novou předsedkyní svazu 
se stala Miroslava Marková a staronovým předsedou revizní komise Jaroslav 
Kolín. Výbor pak zvolil i předsednictvo SČHAK ve složení Miroslava Marková 
– předsedkyně svazu, Dušan Karkuš – místopředseda svazu, Vítězslav Koudelka 
–  místopředseda svazu, Jiří Havlín – organizační tajemník, Stanislava Teichma-
nová – hospodářka a František Vokatý – jednatel.  
V roce 2005 se pak konaly dvě schůze výboru SČHAK. Na schůzi dne 21. 
května 2005 v Zábřehu projednal výbor zprávu o činnosti předsednictva za 
uplynulé období a vzal na vědomí průběžné plnění rozpočtu do konce dubna. 
Výbor schválil nové Směrnice pro české slovní hádanky s platností od 1. 6. 2005 
a schválil rozpočet svazu na rok 2005. Dále se zabýval zajištěním účasti na le-
tošním mistrovství světa v řešení logických úloh, činností odborných komisí 
a průběhem svazových soutěží. Projednal a schválil program semináře, seznámil 
se s organizačním zajištěním CPK 2005 a CPJ 2005 v řešení logických úloh  
a schválil autory pro CPJ 2005 v řešení křížovek a hádanek. Výbor udělil zlatý 
otazník Kamile Zeyvalové a projednal návrhy na svazová ocenění za rok 2005. 
Na schůzi dne 3. prosince 2005 v Praze výbor projednal a schválil návrh zprávy 
předsednictva o činnosti svazu a jeho orgánů pro valnou hromadu, vzal na vě-
domí zprávu o mistrovství světa v řešení logických úloh 2005, které se konalo 
v Maďarsku. Dále výbor provedl kontrolu příprav valné hromady, projednal pl-
nění rozpočtu za období leden až listopad 2005 a návrh rámcového rozpočtu na 
rok 2006. Výbor schválil návrhy na udělení nových nositelů zlatých, stříbrných 
a bronzových otazníků a čestných uznání. Výbor rovněž projednal a schválil 
změnu přeborového řádu, která zmírňuje podmínky pro účast řešitelů ve vedlej-
ších přeborech, schválil autorské soutěže a termínovou listinu přeborů na rok 
2006 a odsouhlasil autory křížovek a hádanek pro celostátní přebory kroužků 
v roce 2006. V závěru jednání se výbor zabýval organizačním zajištěním dnešní 
valné hromady a celostátního přeboru jednotlivců v řešení křížovek a hádanek. 
Předsednictvo svazu se v uplynulém období sešlo na 10 řádných schůzích, kte-
rých se v průměru zúčastnilo 5 členů předsednictva; jednání se pravidelně účast-
nili také čestný předseda svazu dr. Josef Vinárek a předseda revizní komise Ja-
roslav Kolín. Na změny ve složení výboru, předsednictva a revizní komise svazu 
po volbách v loňském roce bylo nutné reagovat změnami ve složení dalších or-
gánů; nové složení svazových odborných komisí schválilo předsednictvo v prů-
běhu prvního pololetí letošního roku. Kromě toho se předsednictvo na svých 
schůzích zabývalo vyřizováním běžné svazové agendy; zajišťováním úkolů vy-
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plývajících ze schůzí výboru, přípravou materiálů pro jeho schůze, přípravou 
a hodnocením přeborů, soutěží a semináře, účastí našich reprezentantů na mis-
trovství světa a průběžnou kontrolou plnění rozpočtu.  
Revizní komise ověřila po ukončení hospodaření za rok 2004 stav na účtu i ho-
tovost v pokladně, pokladní doklady a operativní evidence a shledala, že veškeré 
finanční prostředky byly v roce 2004 vynaloženy účelně a v souladu se  schvá-
leným rozpočtem. Konstatovala však i některé přetrvávající nedostatky, pře-
vážně formálního charakteru. O výsledku provedené revize informovala výbor 
a předsednictvo svazu. Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2004 byla zveřej-
něna v členském zpravodaji SČHAK 2005. Obdobně bude revizní komise po-
stupovat i při ověření hospodaření za rok 2005. Předseda revizní komise prů-
běžně během roku provádí kontrolu veškerých výdajů a příjmů a dodržení věc-
ných i formálních náležitostí příslušných dokladů a evidencí; v případě potřeby 
operativně navrhuje opatření k nápravě. 
 
Činnost kroužků 
Informace o své činnosti za období září 2004 až září 2005 (ač někdy neúplné, 
strohé a po častých urgencích) zaslalo celkem 35 hádankářsko-křížovkářských 
kroužků, mezi nimi i 6 kroužků slovenských. Je to poněkud více než minule a je 
potěšující, že se ozvaly po delší odmlce i kroužky Zálesáci z  Jeseníku a  Mara-
tónci z Košic. Ti se probudili z letargie a po 15 letech uspořádali 1. Matičný ce-
loslovenský turnaj v řešení křížovek a hádanek.  
Naopak nás mrzí fakt, že některé aktivní kroužky nejsou schopny přes několi-
keré urgence seznámit orgány a valnou hromadu svazu s tím, co jejich členové 
celý rok dělali a jak se prezentovali na veřejnosti.  
Jmenujme tedy ty kroužky (s počty členů v závorkách), které alespoň napsaly 
„Žiju, tedy jsem“: Argentum (4), Bečváci (12), Doubravák (7), Dumátori (8), 
Dunajci (16+2), Hanáci (27), Hradečtí votroci (11), Ječmínek (13), Ježci (8), 
Kabrňáci (26), Kladeňáci (7), Kokos (6), Komáři (7), Koumáci (3),  Kozáci (5), 
Krušnohor (10), Lázeňáci (10), Maratónci (11 + 1), Ostraváci (18), Pašáci (24), 
Permoníci (20), Pijaristé (7), Podskaláci (16), Přemyslovci (6), Příbramáci (12), 
Ruža (4), Severáci (6), Skaláci (4), Staré Hnízdo (?), Šíravan (7), Šohaji (7), 
Šumaváci (3), Trosky (2), Třebíčáci (6), Zálesáci (2),  a Žiaran (5).  
Doufáme, že za rok budeme moci při valné hromadě uvedený seznam kroužků 
rozšířit alespoň o některé z těch, které si letos na svou zprávu čas neudělaly. 
Vždyť mezi kroužky Bôbari, Budivoj, Gorali, Hutníček, Jarabáček, Jezevci, 
Leukaristos, Ogaři, Parobci, Pašeráci, Rychtáři, Torysek, Žilinci a dalšími na-
jdeme i kroužky podílející se aktivně na naší činnosti. 
Počty členů kroužků se příliš nemění, případně se mírně snižují. Bohužel se ve 
zprávách kroužků opakuje konstatování, že nás stále ubývá. Stárneme a mladé 
luštitelské krve je jako šafránu. Ve sledovaném období nás navždy opustili 
mimo jiné Pašák Ing. Josef Němec, Hanák MUDr. Oldřich Doubrava, Pašerák 
RNDr. Bohdan Zelinka a Severák Miroslav Tomek. Některé kroužky si stěžují, 
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že část jejich dříve aktivních členů vlivem různých okolností upadá do pasivity 
nebo s nimi kroužek ztratil pravidelný kontakt. Úbytek činorodých lidí je samo-
zřejmě na činnosti kroužků znát. Velikost kroužků však není příliš důležitá, or-
ganizace činnosti většinou stejně závisí jen na několika málo aktivních jedin-
cích.   
Činnost kroužků však nezávisí pouze na vůli, chuti, pracovitosti a píli svých 
členů. Stejně důležité je i finanční zázemí kroužků. Je potěšitelné, že řadě 
kroužků se podařilo navázat dobré styky s obecními či městskými úřady. Tak 
například MÚ v Chotěboři hradí kroužku Doubravák nájem v místním domě 
kultury a umožňuje tím pořádání přeboru, MÚ v Prostějově poměrně široce 
podporuje činnost kroužku Hanáci, MÚ Králova Pole je finančním partnerem 
kroužku Kabrňáci, MÚ v Klášterci nad Ohří přispívá finančně na činnost 
kroužku Krušnohor. Dobré vztahy mají některé kroužky i ke kulturním zaříze-
ním či institucím; Bečváci mají k dispozici klubovnu MDDM v Hranicích, Du-
najcům poskytuje v Bratislavě zdarma svou klubovnu Dom kultúry Ružinov, 
Ostraváci platí za využití Centra volného času v Ostravě pololetně symbolickou 
korunu. Za přízeň musejí kroužky na oplátku poskytnout nějaké protislužby. 
Většinou se jedná o dodávku křížovek a hádanek, ale třeba Kabrňáci si troufli 
i na uspořádání velkého zábavného programu ke 100. výročí povýšení Králova 
Pole na město za účasti Vladimíra Hrona a skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou 
a s losováním výherců řešitelské křížovkářské soutěže, kde hlavní cenou byl 
osobní automobil Fiat. 
Finanční prostředky lze ovšem získat nejen od obecních a městských úřadů, ale 
také od redakcí a vydavatelů různých časopisů a publikací. Příkladem toho, že se 
nemusí jednat jen o malé částky, jsou Lázeňáci, kteří za své křížovky do týde-
níku Mariánskolázeňské listy získávají pro uspořádání Mariánskolázeňských 
slavností celé 4000 Kč. Při vyjmenovávání sponzorů a podporovatelů kroužků 
nemůžeme samozřejmě vynechat ani naše oficiální partnery. Naši slovenští přá-
telé z kroužku Dumátori využili v Trnavě k uspořádání  IX. májového turnaje 
prostředků od Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov a redakce časopisu 
Lišiak. Ceny na přebory v Hradci Králové a v Ostravě věnoval vydavatel časo-
pisu Křížovka. Kroužek Kabrňáci se může ve své činnosti a při pořádání celo-
státních přeborů v řešení logických úloh opřít o podporu brněnského vydavatel-
ství KIRA. Nejštědřejším podporovatelem kroužků a celé činnosti svazu je na-
kladatelství a vydavatelství NOVUM, které je se svazem propojeno pupeční 
šňůrou v podobě časopisu Křížovka a hádanka. Kroužky bez dostatečného fi-
nančního zázemí by neměly zapomínat na to, že si mohou na svou činnost nebo 
na ceny pro přebory přivydělat tím, že připraví řešitelské materiály (křížovky, 
hádanky, logické úlohy) pro stránku Luštěte s kroužkem právě na stránkách ča-
sopisu Křížovka a hádanka. 
Při jednání se svými sponzory, zejména s obecními či městskými úřady, mají 
občas kroužky problémy kvůli ne zcela jasnému pochopení postavení kroužků 
v rámci SČHAK. Některé kroužky se proto v uplynulých letech dožadovaly na-
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bytí alespoň omezené právní subjektivity. K tomu je třeba jednoznačně říci, že 
to v rámci svazu není možné. K překonání případných problémů pak existují dvě 
cesty. Buďto požádají představitelé kroužku o jednorázové, přesně vymezené 
zmocnění k jednání jménem svazu. Takové zmocnění nesmí být v žádném pří-
padě překročeno a zneužito k jednání v širším než vymezeném rozsahu. Druhá 
možnost je složitější a radikálnější a vyžaduje značnou aktivitu kroužku. Tuto 
možnost zatím využívají jen Kabrňáci. Jedná se o založení občanského sdružení. 
Toto sdružení má samozřejmě svou právní subjektivitu. Sdružení není organi-
zační součástí SČHAK, ale jeho členové mohou být současně členy sdružení 
i svazu. Je třeba si uvědomit, že stanovy SČHAK neznají a neumožňují kolek-
tivní členství, nýbrž pouze členství individuální.   
Pro existenci a činnost většiny kroužků jsou nesmírně důležité schůzky jejich 
členů. Nezáleží příliš na tom, zda se schůzky odehrávají v klubovnách kultur-
ních domů a center volného času, v restauracích a kavárnách, ve školách a kan-
celářích či v bytech. Důležitá je samotná možnost střetávat se a trávit společně 
čas s lidmi podobně naladěnými a, s prominutím, i postiženými. Většinu schů-
zek si členové kroužků zpestřují řešením nejrůznějších úloh. Zdaleka to nejsou 
jen křížovky, hádanky a logické úlohy. Velmi oblíbené jsou i kvizy a nápodoby 
televizních soutěží. Hrají se i různé deskové a karetní hry. Pravidelné schůzky 
umožňují některým kroužkům i pořádání celoročních vnitrokroužkových pře-
borů a soutěží. Pro zpříjemnění svých schůzek sahají kroužky i k poezii. Jak ji-
nak označit názvy dílčích soutěží Podskaláků - křížovky z Klosova bezedného 
šuplíku či Růžičkova záhonku, hádanky z pokladnice koudelníka Janků a kvizy 
z Kondelíkovy lučbozpytné laboratoře, dílčí soutěže Permoníků - Zedníčkův 
soubor ptáčkovin, popřípadě otevřené korespondenční soutěže Lázeňáků - Lá-
zeňské oříšky. 
Další možností k osobnímu setkávání našich členů jsou vedle schůzek kroužků 
také přebory. Je na místě ocenit všechny kroužky, které odpovědně a často se 
značným úsilím přebory každoročně připravují. Účastníci přeborů většinou vní-
mají jen samotný průběh přeboru a mnozí z nich ani netuší, kolik mravenčí 
práce přeborům předchází. Poděkování zaslouží zejména snaha kroužků o vy-
tvoření co nejpříjemnějšího prostředí, zajištění občerstvení a levného ubytování, 
za pořízení cen pro místní a vedlejší přebory, za hledání cest, jak snížit výdaje 
svazu na pořádání přeborů. Zajištění soutěžních prací pro místní a vedlejší pře-
bory, jakož i dodání řešitelských archů, popřípadě dalších pomůcek nezbytných 
k řešení a zajištění pořadatelské služby je považováno více méně za povinnost 
pořádajícího kroužku. Přesto pohostinnost při některých přeborech přesahuje 
obvyklou úroveň. Vyzdvihnout si asi zaslouží zejména Lázeňáci za tradiční po-
sezení u tenisových kurtů a za velmi hodnotné ceny pro úspěšné řešitele. 
Pravidelní účastníci přeborů velmi kladně hodnotí i určitá vybočení z normálu. 
Proto jsou na přeborech populární i takové soutěže, které nepředstavují neustá-
lou honbu za kvalifikačními body, ale jsou soutěžemi navýsost zábavnými a to-
liko prestižními. Sem patří všechna klání družstev. Vedle Aperitivu Středočechů 
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v Kladně, večera Pašáků v Mostě a Velké ceny v Ostravě je potřeba uvést i tra-
diční vánočně silvestrovské setkání kroužků z Vysočiny v Okříškách. Takovým 
vybočením z normálu, byť s přidělováním kvalifikačních bodů, je i popularitu si 
získávající Ostravská desítka. Ale abychom nebyli nespravedliví - každé 
i drobné zpestření přeborů je určitě vítané. 
Pozor však na zpestření a vybočení jiného druhu. Některé přebory (Mariánské 
Lázně, Prostějov) a schůzky kroužků (Kabrňáci) se konají jinde než v minulosti. 
Sledujte pozorně pozvánky na přebory a informace od kroužků, aby se Vám ne-
stalo, že přijdete k zamčeným dveřím či do prázdných sálů. 
Oblíbenými soutěžemi mezi členy SČHAK jsou nejen přebory, ale také kore-
spondenční soutěže. Členové kroužků mohou individuálně nebo společně vybí-
rat skutečně z bohaté nabídky křížovek, hádanek a úloh jiných typů v mnoha 
časopisech i publikacích. Výbor a předsednictvo svazu samozřejmě nejvíce těší 
účast v soutěžích pořádaných svazem, ve spolupráci s ním nebo z jeho pověření 
a zejména pak účast ve vytrvalostních řešitelských soutěžích. Ještě cennější je 
však účast v řešitelsko autorských nebo autorských soutěžích. 
V souvislosti s přebory a korespondenčními soutěžemi je vhodné ještě zmínit 
práci těch, kteří se, mnohdy dlouhodobě, obětovávají ve prospěch druhých 
a vzdávají se možnosti soutěžit o ceny a kvalifikační body. Nejde jen o autory 
soutěžních prací, ale také o konzultanty, porotce, vedoucí soutěží nebo jejich 
dílčích částí. Jim samozřejmě rovněž patří dík nás všech. 
Autorská činnost je základním předpokladem publikační činnosti. Přestože ze 
zpráv jednotlivých kroužků lze vyvodit závěr o určitém poklesu aktivity kroužků 
v tomto směru, je stále výčet časopisů, do nichž členové svazu přispívají, úcty-
hodný. Autoři z řad členů kroužků zásobují svými pracemi pořadatele svazo-
vých soutěží, vydavatele prestižních časopisů, ale také místní periodika a vyda-
vatele jednorázových publikací a tiskovin nejrůznějšího druhu. Pokud se jedná 
o práce kvalitní, tvořené v souladu s příslušnými směrnicemi, jde o dobrou pro-
pagaci svazu a celého hádankářského a křížovkářského hnutí. 
Propagovat svaz a jeho činnost lze ovšem i jinými formami. Příkladem v tomto 
směru může být kroužek Kabrňáci a osobně jeho předseda. Kabrňáci využívají 
jedenkrát měsíčně hodinový pořad v Českém rozhlase pro vyprávění a informo-
vání o našem hnutí. Přítel Koudelka kromě toho ve dvou pořadech na stanicích 
Radiožurnál a Vltava a ve dvou obsáhlých článcích v týdeníku Květy zmapoval 
historii i současnost SČHAK včetně úspěchů na mezinárodním poli.   
O propagaci našeho hnutí spojenou s náborem nových členů mezi mládeží se 
snaží kroužky Bečváci, Ježci a Permoníci. Přítel Grossmann pořádá v Hranicích 
pro mládež a příchozí soutěže v řešení křížovek a v deskových hrách, Ježek 
Zvolánek se spolu s dcerami již několik let angažuje při Luštitelských víkendech 
pro veřejnost v Obchodním centru Grand Pardubice a letos se zapojil i do akcí 
pořádaných souběžně s pardubickým mezinárodním šachovým turnajem Czech 
open; přítel Tadrala z Permoníků pokračuje v družebních akcích a organizuje 
soutěže i pro polsky hovořící spoluobčany.  
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Zástupci některých kroužků by si přáli obnovit v časopise Křížovka a hádanka 
rubriku Koutek pro mládež s cílem oslovit děti a mladou generaci vůbec a poku-
sit se získat z jejich řad nové členy. Zkušenosti redakce s touto rubrikou 
v minulosti jsou ovšem poněkud jiné. Řešení úloh z Koutku pro mládež posílali 
v drtivé většině dospělí, převážně důchodci; děti a mládež jen naprosto ojedi-
něle. Proto redakce zvolila a uplatňuje jinou taktiku a zveřejňuje v časopise 
lehké hádanky a lehčí křížovky nebo jiné typy úloh, aniž by je soustřeďovala do 
jedné rubriky.  
V průběhu roku 2005 oslavila celá řada kroužků kulaté či půlkulaté výročí svého 
založení. Mariánskolázeňští Lázeňáci, Bôbari z Prievidze a Parobci z Trebišova 
oslavili třicetiny, třicet pět let už víme o kolínském Jarabáčku a kláštereckém 
Krušnohoru, čtyřicet pět let pamatuje českobudějovický Budivoj. Rovné půlsto-
letí letos při svém přeboru slavili prostějovští Hanáci. Moravskobudějovičtí Ko-
záci našli zmínku o svém kroužku kdesi v análech roku 1945, a hlásí se tudíž 
k šedesátce. Nejvousatější mezi letošními oslavenci jsou Hradečtí votroci ne-
soucí na svých bedrech již osmdesát pět křížků. Výbor ocenil dlouholetou ak-
tivní činnost dvou z vyjmenovaných kroužků - Hanáky a Lázeňáky - čestným 
uznáním, které bude zástupcům těchto kroužků dnes předáno.  
 
Korespondenční soutěže a přebory 
42. ročníku Mezikroužkové luštitelské soutěže v řešení hádanek, jehož vý-
sledky byly zveřejněny v lednu 2005, se zúčastnilo 37 kroužků. Zvítězili v něm 
překvapivě Permoníci  před Příbramáky a Maratónci. Do ročníku 2005 se zatím 
zapojilo 34 kroužků a zvítězili v něm košičtí Maratónci. 
Mezikroužkovou luštitelskou soutěž křížovkářů zajišťoval v roce 2004 autor-
sky kroužek Ječmínek, jmenovitě Karel Wiedermann a Břetislav Sýkora. Do 
soutěže zasáhlo 11 kroužků, ale dokončilo ji jen 9 z nich. Bez ztrátových bodů 
celou soutěží prošly a o vítězství se podělili Kabrňáci a Permoníci. Autorem kří-
žovek pro ročník 2005 je Miloš Sedlák. Do řešení se v roce zapojilo 23 kroužků 
a na prvním místě jich skončilo společně osm.  
V Hádankářské lize kroužků bylo v ročníku 2004/05 z 8 zúčastnivších se 
kroužků nejlepší Staré hnízdo před Krušnohorem a Podskaláky. Mezi jednotlivci 
byl nejúspěšnější Petr Šimek před Jaromírem Kvíčalou a Miroslavou Schmido-
vou. Do 30. jubilejního ročníku vstoupila HLK s novým vedoucím Ladislavem 
Majerem. Do soutěže se přihlásilo jen 6 kroužků.  
Do 52. ročníku Mezikroužkové autorské soutěže, ročníku 2004/05, poslalo své 
práce 75 autorů v rámci 15 družstev. Organizační trio v čele s Jaroslavem Ku-
lou, podporované dvěma pětičlennými porotami, úspěšně zvládlo všechna tři 
kola i závěrečné vyhodnocení. Bohdan Kousal měl v I. třídě na starost 7 druž-
stev, Jan Hošek ve II. třídě 8 družstev. V prestižní I. třídě zvítězilo po tuhém 
boji družstvo kroužku Staré hnízdo před Ostraváky I a Pašáky, v jednotlivcích 
pak Jaromír Kvíčala, před Gustavem Kujalem a Břetislavem Bastou. II. třídu 
vyhráli v družstvech Pijaristé a mezi jednotlivci Jiří Novák. Do 53. ročníku do 
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soutěže se přihlásilo 16 družstev, která zápolí ve dvou třídách.   
Ve 34. ročníku České křížovkářské ligy bojovalo v šesti skupinách 52 soutěží-
cích. Vítězem skupiny A a tím i celkovým vítězem se stal Karel Formánek před 
Marianem Mikušem a Jiřím Valentou. V roce 2005 byl zahájen již 35. ročník 
této autorsko-řešitelské soutěže. 
V letošním 30. ročníku České hádankářské ligy soutěžilo 26 hádankářů. Cel-
kový vítězem se stal Drahotín Lančarič před Vladimírem Jemelíkem a Pavlem 
Streitem. Ve skupinách B zvítězili Petr Vejchoda a Kamila Zeyvalová. 
Křížovky Petra Blažka a Jaromíra Drápaly se v Nolčově křížovkářské maturitě 
2004 ukázaly většinu účastníků příliš obtížné. Soutěž sice zahájilo 46 řešitelů, 
ale do cíle jich dorazilo jen 13. Přesto se dvěma řešitelům podařilo zdolat 
všechny nástrahy autorů bez chyby. O první místo se tak podělili Jaroslav Jaroš 
a Lubomír Pavelka. Nový ročník NKM se zdá být řešitelsky přijatelnější, když 
do soutěže tentokrát vstoupilo 53 borců. 
Pomyslnou cílovou pásku 13. ročníku Poháru KIRA protrhlo celkem 47 řeši-
telů. Dvěma se to podařilo bez jediné chybičky. První místo společně obsadili 
Vladimír Jemelík a Ondřej Strejček. 
Ve vyhlášených výsledcích dalšího ročníku Kros-cupu se o prvenství v nejvyšší 
skupině KM podělili a celkovými vítězi stali Jaroslav Jaroš a Marian Mikuš. 
Pro křížovkářskou kvalifikační soutěž v roce 2004 připravil křížovky Marian 
Mikuš. Prvé kolo obeslalo 90 řešitelů, poslední kolo zvládlo 65 řešitelů. Bez 
ztrátových bodů prošel soutěží jedině Miroslav Pazdera, ale palmu vítězství si 
nakonec s 1 ztrátovým bodem odnesla čtveřice Vilém Elefant, Milan Kastner, 
Miroslav Konečný a Ivona Kovářová, která na rozdíl od něj i na konci soutěže 
splňovala vyhlášené podmínky. V dalším ročníku zahájilo řešení křížovek 
Zdeňka Chromého 108 řešitelů. 
Na startu 55. ročníku Bystřiny se sešlo 105 soutěžících, po 13. kole jich 
v tabulce zůstalo 97. Vítězem se stal s náskokem dvou vyřešených hádanek Ja-
roslav Kula, před Marií Červeňákovou a Miroslavem Radoušem. Do nového 
letošního 56. ročníku odstartovalo 140 řešitelů a zvítězil v něm Bohdan Kousal, 
před Jaroslavem Kulou a Jaroslavem Rambouskem.  
Hádankářská kvalifikační soutěž Louskárna je svazovou soutěží s největším 
počtem účastníků. V ročníku 2004 obeslalo 1. kolo 221 soutěžících a řešení po-
sledního kola zaslalo stále ještě úctyhodných 208 řešitelů. Nejvíce hádanek vy-
řešila dvojice Miroslav Radouš a František Střasák. Další ročník zahájilo 253 
soutěžících a zvítězil v něm trojice Ivona Kovářová, Anna Moskalová a Petr 
Štefek.  
Zlatá sfinga 2004 měla velmi těžké první kolo. Proto se ho zúčastnilo jen 35 
příznivců logických úloh. Skoro všichni však vydrželi až do konce - stav účast-
níků na konci soutěže byl 33. Vítězem se stal Dušan Líška před Alešem Hlav-
sou. Ročník 2005 zahájilo 75 řešitelů. 
Na startu kvalifikační soutěže v řešení logických úloh se v roce 2004 objevilo 
31 účastníků, v cíli jich bylo 32. Tyto neobvyklé počty svědčí o snaze vedoucího 

 8



soutěže Petra Hamana poprat se vhodnou volbou úloh o vyšší účast. Ročník 
2004 vyhrála Jana Tylová před Milanem Prágerem a Danielem Markem. Další 
ročník uvítal na startu 39 řešitelů a celkově opět vyhrála Jana Tylová před Kar-
lem Bolem a Ivo Husarem. 
V roce 2005 bylo na přeborech uspořádáno celkem 86 jednotlivých řešitel-
ských soutěží. Z toho bylo 8 soutěží v rámci celostátních přeborů kroužků a jed-
notlivců, 47 soutěží v rámci hlavních přeborů, 26 soutěží jako vedlejší přebory, 
3 soutěže družstev, 1 nominační turnaj kandidátů na reprezentaci pro mistrovství 
světa a 1 místní přebor.  
Do 31. ročníku Grand Prix bylo zařazeno v řešení křížovek a hádanek po 12 
soutěžích (z toho 11 hlavních přeborů regionů a měst a 1 celostátní přebor jed-
notlivců) a  v řešení logických úloh 9 soutěží (z toho 8 hlavních přeborů regionů 
a měst a 1 celostátní přebor jednotlivců).  30. ročník Grand Prix v roce 2004 vy-
hráli Petr Vejchoda v křížovkách i hádankách a Jana Tylová v řešení logických 
úloh.   
V roce 2005 bylo stejně jako v loňském roce vypsáno 13 soutěží pro autory, 
a to 7 soutěží na tvorbu hádanek a 6 soutěží na tvorbu křížovek. Přestože byla 
zatím vyhodnocena jen část soutěží, lze konstatovat, že účast v soutěžích (ovšem 
s výjimkou těch, které byly vyhlášeny jako kvalifikační) byla slušná a v někte-
rých hádankářských soutěžích dokonce bohatší než v posledních letech. Autor-
ská soutěž na tvorbu logických úloh nebyla bohužel vyhlášena žádná, a to již 
několik let. 
 
Činnost odborných komisí 
Členové komise pro činnost kroužků se každoročně podílejí na sestavení ka-
lendáře přeborů a v průběhu roku se účastní všech řešitelských akcí přeborového 
typu, dohlížejí na regulérnost soutěží a na dodržování přeborového řádu. Pro 
tyto účely vytvořili a aktualizují seznamy řešitelů, kteří nemohou soutěžit ve 
vedlejších přeborech s nárokem na přidělení kvalifikačních bodů, a řešitelů, jimž 
toto nebezpečí z důvodů více vítězství ve vedlejších přeborech hrozí.  
Komise shromažďuje zprávy o činnosti kroužků, o jejich členské základně a re-
aguje na návrhy, podněty a požadavky kroužků. Z těchto podkladů pak sestavuje 
dílčí zprávu pro valnou hromadu svazu a pracovní podklady pro činnost před-
sednictva, výboru a případně jiných odborných komisí. V letošním roce na zá-
kladě poznatků z přeborů připravila spolu s kvalifikační komisí návrh na úpravu 
přeborového řádu, který má umožnit nositelům druhých, prvních a mistrovských 
kvalifikačních tříd širší účast ve vedlejších přeborech než dosud, byť se bude 
jednat o účast bez nároku na kvalifikační body. Výbor dnes tento návrh schválil. 
Kvalifikační komise ve spolupráci s komisí pro činnost kroužků, s příslušnými 
redakcemi a s vedoucími jednotlivých soutěží zpracovala a zaevidovala vý-
sledky všech přeborů a všech autorských a řešitelských korespondenčních sou-
těží za období do konce roku 2004. Na základě takto zpracovaných podkladů 
bylo u příležitosti konání celostátních přeborů kroužků v řešení křížovek a há-
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danek v Zábřehu vyhlášeno 73 nových nositelů kvalifikačních tříd. Jejich se-
znam byl zveřejněn v Členském zpravodaji SČHAK 2005. 
K hlavním úkolům komise pro zahraniční styky, vedené Vítězslavem Koudel-
kou, patřilo již tradičně zajištění podmínek pro účast reprezentace svazu na mis-
trovství světa. Letošní rok byl díky místu konání MS opět méně finančně ná-
ročný, a tak již druhý rok po sobě, po mnoha letech, kdy tomu tak nebylo, měli 
reprezentanti účast na MS plně hrazenou; a to díky svazu, nakladatelství a vyda-
vatelství Novum, vydavatelství KIRA a dalším sponzorům.  
Ve dnech 8. - 15. října 2005 se v maďarském Egeru uskutečnilo 14. mistrovství 
světa v řešení logických úloh. Účast byla rekordní - 153 jednotlivců a 38 čtyř-
členných družstev. Česká republika vyslala do boje dvě družstva. Reprezentační 
"áčko" potvrdilo svou třídu a skončilo stejně jako loni sedmé; "béčko" potěšilo 
svým 23. místem. Soutěž družstev vyhráli Němci před USA a Japonci. V soutěži 
jednotlivců zvítězil po dramatickém boji Němec Ulrich Voigt, před Wei-Hua 
Hwangem z USA a předchozím mistrem světa Nizozemcem Nielsem Roestem. 
Z našich si nejlépe vedli Jana Tylová (18.) a Robert Babilon (21.); další členové 
"áčka" skončili na 38. (Petr Nepovím) a 53. (Pavel Kalhous) místě. Členové 
"béčka" obsadili příčky ve druhé polovině startovního pole: 82. Tomáš Hanžl, 
87. Zdeněk Vodička, 94. Jiří Hrdina a 130. Roman Čejka. Pěkné je umístění Da-
niela Marka (70.), který soutěžil za tým OSN. V rámci MS se konal ještě řešitel-
ský 24-hodinový maratón. I ten vyhrál Voigt před Roestem. Naše Jana Tylová 
byla na krásném 10. místě, Jiří Hrdina byl 48. a Zdeněk Vodička 56. 
Před mistrovstvím světa se konal v České republice tradiční nominační turnaj. 
Jeho pořádání považuje komise za přínosné a chválí si i spolupráci s odbornou 
komisí pro logické úlohy. 
Kongres WPF přijal osm nových členů, potvrdil konání MS v roce 2006 
v Bulharsku a nově schválil jako pořadatele MS 2007 Brazílii. Jeden z nových 
členských států - Itálie - se hned aktivně zapojil do činnosti federace a bude 
v březnu 2006 pořádat mistrovství světa v řešení sudoku. 
Česká republika a SČHAK se mohou radovat z toho, že předseda komise Vítěz-
slav Koudelka byl opětovně zvolen do čela Světové hádankářské federace 
(WPF). 
Odborná křížovkářská komise (OKK) se v roce 2005 sešla na dvou jednáních. 
Při nich stanovila, popřípadě ověřila autorské zajištění korespondenčních řešitel-
ských soutěží (MLSK, NKM, kvalifikační soutěž), vybrala druhy křížovek pro 
autorské soutěže v roce 2006, aktualizovala seznam opsaných chyb a rozhodla 
ve prospěch řešitele jedno odvolání, které se týkalo NKM. Na semináři se OKK 
zabývala problematikou ČKL, pramenů, římských číslic, legendy k výrazům 
vpisovaným do jednoho koridoru a tajenkami tvořenými obrazcem.  
Největším počinem Odborné hádankářské  komise (OHK) v letošním roce je 
dokončení směrnic pro tvorbu a hodnocení českých slovních hádanek. Nové 
směrnice schválil letos v květnu výbor SČHAK a jsou od 1. 6. 2005 platné. 
Praxe zatím potvrzuje jejich životaschopnost; bude však třeba metodicky zpřes-
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nit a "zjemnit" kritéria pro hodnocení hádanek. OHK se kromě toho zabývala 
standardními záležitostmi, tj. zejména výběrem druhů hádanek pro MAS a au-
torské soutěže a průběhem korespondenčních soutěží HLK, MAS a ČHL. 
Odborná komise pro logické úlohy se sešla na jediném jednání v rámci semi-
náře na semináři v Šancích. Byly diskutovány otázky autorského zajištění sou-
těží a obtížnosti řešených úloh a další aktuální problémy v oblasti logických 
úloh. Byla ustavena neformální pracovní skupina, která se pokusí systematicky 
roztřídit logické úlohy a alespoň u části těchto úloh definovat jednotlivé typy 
a druhy úloh podobně, jako je tomu u křížovek a hádanek.  
 
Ediční činnost 
V roce 2005 vydán a v říjnu rozeslán Členský zpravodaj SČHAK 2005, se kte-
rým byly rozeslány poštovní poukázky na zaplacení členských příspěvků. Těsně 
před dokončením je výroční tisk 2004/5, jehož hlavním tématem jsou návody 
k řešení hádanek. Distribuce výročního tisku se předpokládá v průběhu 1. čtvrt-
letí 2006. 
 
Stav členské základny 
K  1. prosinci 2005 má svaz  932 členů. V průběhu  roku 2005 vstoupilo do 
svazu 21 nových členů, čtyři bývalí členové pak obnovili členství. Zaznamenali 
jsme opět několik úmrtí a ukončení členství oznámením nebo nezaplacením 
členských příspěvků.  

 
Usnesení 

z valné hromady SČHAK, konané dne 3. prosince 2005 v Praze 
 

Valná hromada 
I. projednala a schválila 
- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období  
II. schválila 
- rámcový rozpočet SČHAK na rok 2006 
III. vzala na vědomí 
- zprávu o plnění rozpočtu SČHAK za část roku 2005 
- rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání: 
a. zlatý otazník: Karel Bol, Kamila Zeyvalová 
b. stříbrný otazník: Luděk Haupt, Drahoslav Šobora 
c. bronzový otazník: Miroslav Maršál 
d. čestná uznání pro kroužky: Hanáci, Lázeňáci 
IV. ukládá  
- účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projedna-
ných záležitostech 
- revizní komisi zveřejnit zprávu o revizi hospodaření za rok 2005 v Členském 
zpravodaji a informovat výbor na schůzi v Zábřehu. 
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ZÁZNAM 

o kontrole hospodaření SČHAK, 
provedené dne 20. dubna 2006 

 
Revizní komise: Jaroslav Kolín, Jaromír Kvíčala, Přemysl Kubíček 
Hospodářka SČHAK: Stanislava Teichmanová 
 
Kontrolované období:   
Pokladna: 1. 1. 2005 – 19. 4. 2006 
Běžný účet: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005 
    
Program revize: 
1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti 
2. Kontrola pokladních dokladů 
3. Kontrola operací s běžným účtem 
4. Kontrola operací s termínovým účtem 
 

Výsledek revize: 

ad 1. 
Zjištěný stav pokladní hotovosti k 19. 4. 2006 ve výši 4 976,50 Kč souhlasí se 
zůstatkem vykázaným v pokladním deníku. 
ad 2. 
Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2005 od č. P1 do č. P17 a za rok 
2006 od č. P1 do č. P7. Byly kontrolovány výdajové doklady za rok 2005 od 
č. V1 do č. V42 a za rok 2006 od č. V1 do č. V12. 
Nebyly zjištěny podstatné závady. Revizní komise s uspokojením konstatuje, že 
již byl zaveden formulář pro výplatu cen na přeborech. 
ad 3. 
Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 1922875369/0800 vedeného 
u České spořitelny, a to za rok 2005 č. 1 – 11 (výpis za srpen vzhledem 
k žádnému pohybu nebyl zaslán). Zůstatek účtu k 31. prosinci 2005 činil 
364 501,33 Kč. 
ad 4. 
Byly kontrolovány výpisy z termínového účtu č. 155666245/5100 vedeného 
u ČSOB. Zůstatek k 3. červnu 2005 ve výši 255 272,59 Kč byl podle rozhodnutí 
předsednictva převeden na běžný účet a termínovaný účet byl zrušen. 
V kontrolovaném období nebyly na účtu realizovány žádné pohyby s výjimkou 
připsání úroků a odvodu příslušné daně z příjmů. 
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ZMĚNA PŘEBOROVÉHO ŘÁDU  
schválená výborem SČHAK, dne 3. prosince 2005 s platností od 1. ledna 2006  

Nové znění druhého odstavce bodu 4. v části I. písmeno B:  
"CPJ, hlavních přeborů regionů a měst a ostatních přeborů jednotlivců se může 
zúčastnit, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, kterýkoli člen nebo ne-
člen SČHAK. Vedlejšího přeboru s nárokem na zisk kvalifikačních bodů se mo-
hou zúčastnit pouze řešitelé, kteří v příslušné kategorii (řešení křížovek, háda-
nek, logických úloh) dosud nejsou nositeli II., I. nebo mistrovské kvalifikační 
třídy, nevyhráli ani jednou CPJ nebo některý z hlavních přeborů regionů a měst 
a vyhráli méně než pět vedlejších přeborů; toto omezení neplatí pro řešitele 
starší 70 let, kteří se po dosažení této věkové hranice mohou účastnit vedlejších 
přeborů bez ohledu na dosaženou kvalifikaci a dosažený počet vítězství v přebo-
rech. Za nositele II., I. nebo mistrovské třídy jsou z hlediska posuzování opráv-
něnosti startu ve vedlejším přeboru považováni i řešitelé, u nichž je některá 
z těchto tříd pouze evidována a kteří se nestali nositeli kvalifikační třídy pouze 
proto, že nejsou či nebyli členy SČHAK. Bez nároku na zisk kvalifikačních 
bodů (ale s nárokem na případnou cenu či odměnu) se mohou vedlejšího přeboru 
zúčastnit nositelé II. kvalifikační třídy do 70 let věku včetně a nositelé I. nebo 
mistrovské kvalifikační třídy starší 65 let, kteří dosud nepřekročili hranici 70 let. 
Pro přidělení kvalifikačních bodů bude používáno redukované pořadí, tj. pořadí 
sestavené pouze z účastníků, kteří soutěžili s nárokem na kvalifikační body." 
 
 

NOVÍ NOSITELÉ KVALIFIKAČNÍCH TŘÍD 
vyhlášení na CPK 2006 v Brně a v Zábřehu 

 
U každé osoby je uvedeno jméno, příjmení, členské číslo SČHAK (v závorce) 
a dosažená kvalifikační třída (3, 2, 1 nebo M čili mistrovská). 
 
Autoři křížovek 
Zbyněk Grossmann (15088) 2; Vítězslav Koudelka (4466) M; Daniel Marek 
(15520) 3; Pavel Tučka (11222) 1;  Miroslav Turek (2831) M; Jana Vá-
genknechtová (15625) 3; Petr Vejchoda (15415) 1. 
Autoři hádanek 
Luboš Brabenetz (15578) 3; Vladislav Hronovský (16706) 3; Miloslav Kole-
natý (15475) 2; Jaroslav Kula (14886) M; František Luskač (15409) 2; Josef  
Němec (8346) 2; Eva Nettlová (15453) M; Milan Práger (15456) 2; Marie 
Rousová (15464) 3; Petr Vejchoda (15415) 1, 2. 
Autoři logických úloh 
Karel Bezděk (10064) 2; Petr Haman (12578) M; Ivo Husar (14908) 3; Jiří 
Janatka (7168) 1; Vladimír Jemelík (9359) M; Vítězslav Koudelka (4466) 
M. 
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Řešitelé křížovek 
Jan Cenek (8248) M; Roman Čejka (14623) M; František Dedera (6357) 2; 
Pavol Gašparín (14711) 2; Petr Haralík (16710) 2; Josef Hlavatý (14561) M; 
Pavlína Horáčková (14107) 2; Ladislava Houšková (15488) 2;  Pavel Judas 
(15215) 1; Jiří Kopřiva (15014) 2; Milan Kožušník (11211) 3; Josef Malý 
(14313) 2; Daniel Marek (15520) 1; Petr Nack  (6619) M; František Pech 
(13656) 1; Milan Petras (7180) 2; Milan Práger (15456) 2; Břetislav Sebera 
(596) 2; Zdeněk Sedláček (15684) 3; Dana Sodomková (16714) 3; Břetislav 
Sýkora (13771) M; Petr Štefek (15677) 2; Jana Tylová (15503) 2; Pavol Vy-
chovalý (12165) 3. Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli i Miloš 
Hruška, Iveta Vidláková a Ludmila Hrudková, kteří nejsou členy SČHAK. 
Řešitelé hádanek 
Pavel Bobek (14919) 3; Luboš Brabenetz (15578) 2; Roman Čejka (14623) 1; 
Jan Dvořák (16722) 2; Květoslav Hloušek  (640) 3; Pavel Judas (15215) 2; 
Stanislav Kočí (16733) 3; Ladislav Kuruc (13776) 2; Miloš Lněnička (5104) 
2; Ján Makovník (14177) 2; Milan Málek (15624) 3; Josef Malý (14313) 3; 
Rudolf Malý (3282) 1; Zdeněk Mančař (1270) 2; Daniel Marek (15520) 1; 
Stanislav Marhoul (15292) 3; Miroslav Maršál (1189) 2; Petr Mikšík 
(11640) 2; Miroslav Mojžíš  (15123) 1; Jiří Nepimach (15317) 2; Ivan Noskaj 
(456) 1; Robert Novák (1420) M; Jaroslav Rambousek (12577) M; Jaroslav 
Ryška (15015) 3; František Střasák (9386) M; Olga Trnečková (16720) 3; 
Jana Tylová (15503) 1; Dana Vagaiová (15236) 2; Boleslav Valkus (15092) 
1; Štefan Varšaník (10190) 2; Vladimír Veyr (12191) 2; Jindřich Vrtěna 
(11230) 2; František Zügler (16729) 3.  
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli i Ilona Gregorová, Miloš 
Hruška, Jana Kuklová, Josef Minaříček a Gabriela Vráblová, kteří nejsou členy 
SČHAK. 
Řešitelé logických úloh 
Pavel Bobek (14919) 3; Karel Bol (224) 2; Jiří Hrdina (16723) 1, 2; Ivo Hu-
sar (14908) 1; Jiří Konečný (16725) 3; Ivona Kovářová (15653) 2; Petr Mik-
šík (11640) 2; Eva Nettlová (15453) 2; Helena Peldřimovská (10817) 2; Bo-
huslav Seďa  (7071) 2; Pavla Sedláčková (15441) 2; Ondřej Strejček (15487) 
1; Jiří Sýkora (15472) 1.   
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli i František Bečka, Radmila 
Grusová, Lenka Karasová, Miroslav Kováčik, Zuzana Kuklová, Michal 
Schwager a Petr Vachovec, počtu bodů postačujících k udělení 1. třídy dosáhl i 
Dušan Líška; nikdo z nich však není členem SČHAK. 
Podrobné informace o získaných kvalifikačních třídách a o přidělených kvalifi-
kačních bodech najdete na webové stránce www.e-rebus.cz. 
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PŘEHLED TERMÍNŮ SCHŮZEK NĚKTERÝCH KROUŽKŮ 
BEČVÁCI Hranice - každých 14 dní v pondělí od 16.30 v Městském domě dětí 
a mládeže - kontakt: Marie Fraisová - telefon 581 625 409; mobil 737 908 290 
BÔBARI Prievidza - každé dva týdny v restauraci - kontakt: Milan Chudý – 
e-mail relax@trian.sk, web www.trian.sk 
DOUBRAVÁK Havlíčkův Brod a Chotěboř  
DOUBRAVÁK Havlíčkův Brod a Chotěboř  

DOUBRAVÁK  Havlíčkův Brod a Chotěboř - střídavě s Ježky každou středu po 
vyjití KaH od 14.00 v restauraci U Švejka - kontakt: Miroslav Radouš - mobil 
732 364 023 
DUNAJCI Bratislava - každou druhou středu v měsíci v Kulturním domě Ruži-
nov - kontakt: MUDr. Stanislav Strmeň – mobil 0904 571 776 
HANÁCI Prostějov - každé úterý od 19.00 v restauraci U tří bříz, Dolní 3 - 
kontakt: ing. Bohdan Kousal - mobil: 602 232 878 
HUTNÍČEK Třinec a Český Těšín - každé sudé pondělí od 16.00 v Kulturním 
a společenském středisku Český Těšín - kontakt: Evžen Bužek - mobil 776 080 
889 
JEČMÍNEK Olomouc - každou lichou středu od 17.30 v restauraci Sokolka, 
Rooseveltova ul., Olomouc – Nové Sady - kontakt: ing. Marie Švarcová - tele-
fon 585 315 527; mobil 737 626 765 
JEŽCI Jihlava - střídavě s Doubravákem každou středu po vyjití KaH v 15.00 
ve Smíchovské restauraci, Jihlava - kontakt: Jindřich Vrtěna – mobil 728 424 
315 
KABRŇÁCI Brno - každé první a třetí úterý v 18.30 v restauraci Plzeňský 
dvůr, Šumavská 29a, Brno - lontakt: PhDr. Vítězslav Koudelka - telefon 546 
210 175; mobil 724 859 006 
KOKOS Ostrov nad Ohří - každých 14 dní v pondělí v budově Střední prů-
myslové školy - kontakt: mgr. Marie Červeňáková - telefon 353 216 283; mobil 
775 121 140 
KRUŠNOHOR Klášterec nad Ohří - každý pátek v restauraci Satanka – Koliba, 
Klášterec nad Ohří - kontakt: Antonín Říha - mobil 605 566 865 nebo ing. Vlas-
timil Babka - mobil 603 107 764 
LÁZEŇÁCI Mariánské Lázně - každé sudé pondělí od 19.00 v Základní škole 
Sever, Ruská ulice - kontakt: mgr. Věra Kučavová - telefon 354 602 190; mobil 
737 439 355 
MARATÓNCI Košice - každý druhý čtvrtek od 18.00 v restauraci - kontakt: 
Ivan Rias – telefon (00421) 907 851 188 
OSTRAVÁCI Ostrava - každý druhý čtvrtek od 17.00 v Centru volného času 
v Ostravě – Porubě u Kauflandu - kontakt: ing. Jaroslav Kula - mobil 606 760 
469 
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PAŠÁCI Most - každé sudé úterý od 16.30 v Centru volného času v Mostě - 
Kontakt: ing. Jaroslav Turek - telefon 476 102 206 nebo Pavel Auterský – tele-
fon 476 442 005; mobil 606 298 784 
PAŠERÁCI  Liberec - každé sudé pondělí v 16.30 v budově Střední zdravotní 
školy, Kostelní 8/9 - kontakt: ing. Karel Salavec – telefon 485 150 997; mobil 
723 039 065 nebo mgr. Marian Mikuš – mobil 723 405 538 
PERMONÍCI Havířov a Orlová - každé druhé pondělí po vyjití KaH od 17 hod 
v Klubu důchodců dolu Fučík v Orlové - kontakt: Josef Tadrala - telefon 596 
516 019 
PIJARISTÉ ZE Z PLZNĚ - každou středu po vyjití KaH v 18.00 v restauraci 
Grill, Klatovská třída 32 - kontakt: ing. Karel Bezděk - telefon 377 447 931 
PODSKALÁCI Praha - každý první pátek v měsíci v zasedací místnosti č. 19 
Městského úřadu Praha 6, Čs. armády 23/601 - kontakt: ing. Petr Šimek – tele-
fon zaměstnání 224 412 992   
PŘEMYSLOVCI Znojmo - každé sudé úterý v 17.00 v restauraci Victoria 
u zimního stadionu - kontakt: Rostislav Jalůvka - telefon 515 228 207; mobil 
715 558 126 
RYCHTÁŘI Hlinsko - každé 4 týdny v Městském klubu Hlinsko - kontakt: Li-
bor Knotek - mobil 728 268 408 
STARÉ HNÍZDO  Praha - každé sudé pondělí od 18.30 v zasedací místnosti 
firmy Oracle ve Škrétově ulici - kontakt: ing. Jaromír Kvíčala - mobil 607 693 
554 
ŠOHAJI Uherské Hradiště - každou první středu v měsíci po dohodě - kontakt: 
ing. Pavel Měhýž - telefon 572 551 328; mobil 736 102 199 
TŘEBÍČÁCI Třebíč - podle potřeby 3-4-krát ročně - kontakt: Hynek Pavlů - 
telefon 568 845 549 nebo Milan Fišbach - mobil 603 757 162 
ŽILINCI Žilina - každé první pondělí v měsíci - kontakt: Peter Paďour – telefon 
(00421) 907 750 770 
Další údaje o všech hádankářských a křížovkářských kroužcích, registrovaných 
SČHAK, najdete na webové stránce www.e-rebus.cz, kde jsou uvedeny kon-
taktní adresy, e-mailová spojení a seznamy členů jednotlivých kroužků. 
Současně tímto žádáme, aby veškeré změny byly průběžně oznamovány 
organizačnímu tajemníkovi SČHAK. 

 16

http://www.e-rebus.cz/


SEZNAM OPSANÝCH CHYB  
V příloze ke Směrnicím pro tvorbu křížovek je uveden výčet opsaných chyb, 
který je sestavitelům Směrnic a členům OKK znám. Omyly byly shromážděny 
od aktivních členů SČHAK a aktualizovány v září 2002. Výčet má zamezit opa-
kovanému výskytu omylů v křížovkách, a to z hlediska věcné a jazykové správ-
nosti. Výskyt uvedených chyb v křížovkách nebude tolerován. Seznam bude 
průběžně doplňován. Tento seznam ruší a nahrazuje seznamy dříve vydané. 

Použité zkratky pramenů: 
ASCS – Akademický slovník cizích slov 
AŽ – Malý encyklopedický slovník AŽ 
CJC – Co je co? (Reisenauer a kol.) (odkazy na 2. vydání) 
ČSBS – Československý biografický slovník 
ČSVS – Český slovník věcný a synonymický 
D 4 – Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Diderot) 
D 8 – Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (Diderot) 
D 20 – Velká všeobecná encyklopedie ve dvaceti svazcích (Diderot, vyšlé 
svazky) 
ESGV – Encyklopedický slovník geologických věd 
FHS – M. Fikejs: Filmoví herci současnosti, Cinema, Knižní klub 1996 
HSPK 1, 2 – J. Vysloužil: Hudební slovník pro každého I, II (I – 1995, II – 
19XX) 
IES – Ilustrovaný encyklopedický slovník 
KKKS – V. Koudelka – M. Káňa, Křížovkářský slovník (1. vydání) 
KNAP 1, 2 – Knappová: Jak se bude jmenovat? Academia, 1. vyd. 1978, 2. vyd. 
1985 
KNAP 3 – Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? 
KSCS – Klimeš, Slovník cizích slov 
LČF – V. Březina: Lexikon českého filmu, Cinema 1996 
MČSE – Malá československá encyklopedie 
MIE AŽ – Malá ilustrovaná encyklopedie AŽ 
MO – Malý Ottův slovník naučný 
PSCS – Pech, Velký slovník cizích slov 
PSJČ – Příruční slovník jazyka českého 
PSN – Příruční slovník naučný 
RSCS – Rejman, Slovník cizích slov 
SAK – Slovník antické kultury 
SCSED – Slovník cizích slov (Encyklopedický dům) 
SKK – V. Kramář – Z. Jelínek, Slovník křížovkářům do kapsy 
SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého 
SZ 1–12 – Svět zvířat 1–12, Albatros 1997 – 2001 
SZED – Slovník zkratek (Encyklopedický dům) 
U 4 – Universum 
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U 10 – Universum, Všeobecná encyklopedie 
VSN – Velký slovník naučný (Diderot, dvoudílný, textově shodný s D 8) 
VSZEU – J. Elman: Velký slovník zkratek Evropské unie (Praha 2000) 
VT – Výroční tisk SČHAK 
 
1. Chyby věcné 
allit (RSCS) – nespr. nerost, spr. hornina 
apobat (KKKS/334) – nespr. závozník, spr. starořecký závodník na vozíku 
barakuda (SCSED) – nespr. říční ryba, spr. mořská ryba 
Balzac (D 8, D 20, VSN) – nespr. narozen 1789, spr. narozen 1799 
Beethoven (MEH) – nespr. narozen 1780, spr. narozen 1770 
Bráf Antonín (U 10) – celé heslo škrtnout pro zmatečné údaje, promíchané 

s heslem Bráf Albín 
Donovan Bob (U 4, U 10) – škrtnout Bob (záměna s jiným zpěvákem) 
Donovan Jason (D 4, D 8, VSN) – škrtnout Jason (záměna s jiným zpěvákem) 
Edvinus (KNAP 3/86) – nespr. polsky Edvin (Edvín), spr. latinsky Edvin (Ed-

vín) 
Eisenhower (D 4, D 8, VSN) – nespr. zvítězil v prezidentských volbách 1952 a 

1960, spr. zvítězil v prezidentských volbách 1952 a 1956 
Eliseus (KNAP 3/86) – nespr. polsky Elizej (Elizeus), spr. latinsky Elizej (Eli-
zeus) 
foton (SSJČ) – nespr. atom zářivé energie, spr. elementární částice, kvantum 

zářivé energie, kvantum elektromagnetického pole 
heliofobní (ASCS, heslo sciofobní) – spr. heliofilní, světlomilný 
helion (ASCS) – nespr. jádra helia…, spr. jádro helia… 
hyena (RSCS) – nespr. psovitá šelma, spr. šelma, africká šelma, hyenovitá 

šelma apod. 
chiméra (ČSVS 1/280) – nespr. ryba, spr. paryba 
ichneumon (ASCS) – nespr. posvátná lasička, spr. (posvátná) cibetkovitá šelma, 

druh promyky 
kaloň (SSJČ) – nespr. velký plodožravý netopýr, spr. létající savec 
kel (křížovkářský přežitek, nesprávná interpretace výkladu v SSJČ) – nespr. 

sloní špičák, spr. sloní řezák, sloní zub 
koala (řada pramenů a křížovkářský přežitek) – nespr. australský medvídek, spr. 

australský vačnatec 
králík (SSJČ, CJC 1/394 aj.) – nespr. hlodavec, spr. savec příbuzný zajíci (z 

řádu zajíců ap.) 
kvesal (SSJČ, KSCS, ASCS aj.) – nespr. jihoamerický pták, spr. středoamerický 

pták, mexický pták 
lemur (ASCS) – nespr. madagaskarská opice, spr. madagaskarská poloopice 
mihule (ČSVS 1/277) – nespr. ryba, spr. kruhoústý obratlovec, vodní živočich, 

předchůdce ryb ap. 
mond (D 8) – nespr. nejvyšší tarok, spr. nejvyšší číslovaný tarok, druhý nejvyšší 
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tarok 
Omaha (D 4, D 8) – nespr. hlavní město Nebrasky, spr. město v Nebrasce 

(hlavním městem je Lincoln) 
ovoid (RSCS) – nespr. křivka vejčitého tvaru, spr. rotační těleso 
pika (CJC 1/394 aj.) – nespr. hlodavec; spr. cizí savec z řádu zajíců, druh pišťu-
chy 
piston (KKKS) – nespr. část klarinetu, spr. část kornetu, ventil, píst hudebního 

nástroje 
pišťucha (SSJČ, CJC 1/394 aj.) – nespr. hlodavec; spr. cizí savec z řádu zajíců 
poona (ASCS, D 8 aj.) – nespr. indiánská hra, spr. indická hra 
poto (ASCS) – nespr. africká opice, spr. africká poloopice (outloň poto)  
Ra (křížovkářský přežitek) – nespr. Heyerdahlův vor, spr. Heyerdahlův člun, 

Heyerdahlovo plavidlo 
rejnok (SSJČ aj.) – nespr. ryba, spr. paryba (platí o všech druzích rejnoků) 
Šmíd Zdeněk – heslo v ČSBS (str. 702): od konce 3. řádku zdola počínaje tex-

tem „(ční a herec …" přísluší text hesle osobnosti Šmída Bohumil, nar. 
16. 1. 1914 Praha … atd. až do konce. 

takar, takaru, takarú (starší prameny, PSCS, PSJČ, KKKS/231) – ve starších 
pramenech nesprávně uváděn jako chudozubý savec, spr. africký hrabáč, 
africký savec apod. 

tana (řada pramenů) – nespr. savec z řádu hmyzožravců, rod hmyzožravců, po-
loopice, spr. asijský savec, hmyzožravý savec (jde o zástupce samostat-
ného řádu); lze tolerovat legendu hmyzožravec, protože v jednom 
z významů nemusí jít pouze o zástupce řádu hmyzožravců, ale podle 
SSJČ je hmyzožravec také každý živočich živící se hmyzem, což tana je. 

tanu (CJC 1/395) – škrtnout výraz (nesprávný přepis slova v pádě z Brehmova 
Života zvířat) 

Tesla Nikola (heslo v MIE AŽ) – nespr. americký elektrotechnik srbského pů-
vodu, spr. americký elektrotechnik chorvatského původu 

tolaj (CJC 1/395) – nespr. hlodavec, spr. savec z řádu zajíců 
trias (ASCS, ESGV) – nespr. nejmladší útvar druhohor (mezozoika), spr. nej-

starší útvar druhohor (mezozoika) 
vybočení (kosti) – (RSCS, heslo valgozita) – spr. vbočení (opak vybočení = 

varozita); vybočený (RSCS, heslo valgózní) – spr. vbočený, ohnutý do 
tvaru písmene X 

vychuchol (SSJČ) – nespr. hlodavec, spr. hmyzožravec 
Winter Zikmund (ČSBS) – český spisovatel, nespr. narozen 1864, spr. narozen 
1846 
zajíc (SSJČ, CJC 1/395 aj.) – nespr. hlodavec; nejde o hlodavce, zajíci jsou 

představiteli samostatného řádu, spr. např. polní savec, polní zvíře ap. 
žralok (ČSVS 1/280 aj.) – nespr. ryba, spr. paryba (platí o všech druzích žra-
loků) 
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2. Chyby jazykové 
abiogeneza (RSCS) – spr. abiogeneze, samoplození; teorie o vzniku organizmů 

z neživé přírody 
Agl (D 8, VSN – heslo Orel) – spr. Aql, zkratka souhvězdí Orel 
Aguila (D 8, VSN – heslo Orel) – spr. Aquila, souhvězdí, latinský název sou-

hvězdí Orel 
Aguriga (D8, VSN – heslo Vozka) – spr. Auriga, souhvězdí, latinský název sou-

hvězdí Vozka 
ainalid (ASCS, ESGV) – spr. ainalit, nerost, odrůda cínovce (kasiteritu), kasi-

terit s příměsí tantalu 
Akilina (KNAP 1/189) – spr. Akulina, ruské ženské jméno 
aktion (KSCS, CJC 1/239) – spr. aktinon, izotop radonu 
Antillo (CJC 2/842) – spr. Anfillo, africký kmen, Mao 
aperativ (SSJČ, některá vydání) – spr. aperitiv, alkoholický nápoj podávaný 

před jídlem 
Apologia Aokratus (D 4, D 8, VSN – heslo Eben, Petr) – spr. Apologia Sokra-

tus, dílo Petra Ebena 
Argo (D8, heslo Guthrie) – spr. Arlo, jméno zpěváka Guthrieho (nar. 1947) 
Artman (MČSE 5/248) – spr. Artmann, rakouský spisovatel 
astrilol (ASCS) – spr. astrild, klecní snovačovitý pták 
ateletist (ASCS) – spr. atelestit, nerost 
ateletistový (ASCS) – spr. atelestitový, vztahující se k nerostu atelestitu 
Atraxerxés I., II. (U 10 1/298) – spr. Artaxerxés I., II., perský král 
aximatický systém (U 4, U 10 1/368) – spr. axiomatický systém 
bD (HSPK 1/60) – spr. dB, značka decibelu 
bibly (SZ, Savci 1/30) – spr. bilby, vačnatec, bandikut králíkovitý 
brhoslav (CJC 1, 1. vydání/308) – spr. brkoslav, pták 
Brussica napus (U 10 1/685) – spr. Brassica napus, brukev řepka 
bulovec (Hanzák, Veselovský: Světem zvířat I, Savci, SNDK 1960, s. 459) – 

spr. buvolec, antilopa 
Butenand (IES 1/309) – spr. Butenandt, německý biochemik 
cívka (SCSED 1996, heslo katétr) – spr. cévka, katétr 
Cranivora (U 10 3/666 u obrázku k heslu hyenovití) – spr. Carnivora, šelmy, 

řád savců 
čepobytí (HSPK 1/55, 310) – spr. čepobití, večerka 
Destinová (IES aj.) – spr. Destinnová, česká operní pěvkyně (Ema) 
diatroma (ASCS) – spr. diatrema, diatréma, sopečný útvar (tvar) vzniklý ex-

plozí plynů; sopouch vyplněný sopečnou brekcií 
dírkonožci (SSJČ, U 4, U 10 aj.) – spr. dírkonošci, prvoci s vápenitou skořáp-

kou; dírkovci 
drůza (IES, též U 4 a U 10 – hesla ametyst, geoda, sekrece, zkřemenění) – spr. 

drúza, shluk srostlých krystalů 
Egu (D8, VSN – heslo Koníček) – spr. Equ, zkratka souhvězdí Koníček 

 20



elivar (MČE 2/417) – spr. elinvar, slitina 
elter (D 8 2/361; VSN 1/377) – spr. elster, nejstarší glaciál soustavy severoev-

ropského zalednění staršího pleistocénu (podle řeky Elster) 
encefalom (CJC 1/360) – spr. encefalon, encephalon, mozek 
Enekl Vladimír (ČSBS) – spr. Enenkl Vladimír, český technik zabývající se 

termomechanikou, člen korespondent ČSAV 
Eustasch (KNAP 3/141, heslo Ostap) – spr. Eustach, mužské jméno 
fenatren (ASCS) – spr. fenantren, fenanthren, aromatický uhlovodík 
feronomy (RSCS) – spr. feromony, zvláštní látky, kterými na sebe působí je-

dinci téhož druhu; vnitrodruhové komunikační prostředky živých orga-
nismů 

flegmóma (CJC 3/305) – spr. flegmóna, flegmona, prudký zánět v podkožní 
nebo podslizniční tkáni, neohraničený hnisavý zánět 

Formax (D 8, VSN – heslo Pec) – spr. Fornax, souhvězdí, latinský název sou-
hvězdí Pec 

Frano I. J. (MČSE 6/368) – spr. Franko I. J. (Ivan Jakovyč), ukrajinský spi-
sovatel (1865 – 1916) 

gagán (RSCS, heslo jet, jett) – nespr. ozdobný předmět nebo klenot z gagánu, 
spr. … z gagátu 

gazotrom (RSCS) – spr. gazotron, plynová (výbojová) dioda se žhavou katodou 
graser (KKKS/298) – spr. gaser, zařízení zesilující vlnění a záření, kvantový 

zesilovač 
hehero (MČSE 3/177) – spr. herero, africký jazyk ze skupiny benue-kongo 
Hikedi (D 4, D 8, VSN – heslo Tódžó Hikedi) – spr. Hideki, jméno japonského 

generála a politika Tódžóa (předsedy vlády 1941/44) 
hnida (ASCS, heslo nematocysta) – spr. knida, vejčitý útvar s vymrštitelným 

vláknem v žahavých buňkách žahavců 
hoboe (KKKS/133, PSCS) – spr. jen hoboj, oboe, dechový hudební nástroj 
Hook Robert (F. Jílek a kol: Světové vynálezy v datech, MF 1977, s. 274) – 

spr. Hooke Robert, anglický přírodovědec 
hydroxilapatity (ESGV/78, heslo apatit, srvn. hesla hydroxyapatit, hydroxyla-

patit) – spr. hydroxylapatit(y), odrůdy apatitu 
chrousnatka (SSJČ, za heslem chroustí) – spr. chroustnatka, mořský měkkýš 
impromtu (SSJČ) – spr. impromptu, improvizace; hudební skladba mající ráz 

improvizace 
IRL (SZED/115) – spr. ISL, mezinárodní kód Islandu 
jěštěrka (SZ 7/124, 127, rejstřík) – spr. ještěrka, plaz 
kahan (MO) – spr. kahau, (nosatá) opice 
Kalora (VT 1977–78/str. 39) – spr. Kolora, podnik v Semilech 
kapyraba (PSCS) – spr. kapybara, velký jihoamerický hlodavec 
karay (CJC 1/394) – spr. karaya, caraya, vřešťan černý 
kastety (MČSE 5/174) – spr. kaskety, přilby, přilbové klobouky 
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katavothon (CJC 2/17) – spr. katavothron, katavotron, propadání krasových 
vod, krasový ponor 

Khon Theodor (MČSE 1/216) – spr. Kohn Theodor, olomoucký arcibiskup 
kolotitr (ASCS) – spr. kolititr, číselná charakteristika fekálního znečištění vody 
Króner (AŽ) – spr. Kroner, slovenský herec (Jozef) 
krouťoučce (SSJČ) – spr. kroťoučce, velmi krotce 
kryokoniora (RSCS) – spr. kryokomora, zařízení na zkoumání účinků nízkých 

teplot na materiály a přístroje 
Lachnut (MO) – spr. Lachnus, rod mšic, medovnice (dř. medořitka) 
Langr M. (CJC 1/480) – spr. Langer M. (Miroslav), český klavírista (nar. 

1945) 
lenghorka (D 4) – spr. leghornka, plemeno slepic 
lese (KKKS/201) – spr. lése, léze, poškození, porucha (lék.) 
lipofluscin (ASCS) – spr. lipofuscin, žlutohnědé barvivo, pigment 

z opotřebování organismu 
magus (ASCS, u hesla mág) – spr. mágus (odkaz mágus tamtéž, dále SSJČ, 

KSCS), staroperský kněz, kouzelník, čaroděj, mág (řidčeji) 
mama (ASCS) – spr. mamma, prs, prsní žláza (anatomicky) 
matrimonum (RSCS) – spr. matrimonium, manželství 
Matuštík Ivan (MČSE 4/138) – spr. Matušík Ivan, slovenský architekt (nar. 

1930) 
Miłosłav (KNAP 3/132) – Miłosław, polské mužské jméno (Miloslav) 
membráma (D 4, D 8, VSN – heslo mitochondrie) – spr. membrána, součást 

buňky 
Merli (CJC 1/475) – spr. Merlin, Goldmarkova opera 
mícha (KKKS/256) – spr. míza, svěžest 
Miller Zdeněk (ČSBS) – spr. Miler Zdeněk, český výtvarník a režisér animo-

vaných filmů o krtkovi 
Miruka (KNAP 1/258, 2/267) – spr. Miruna (viz KNAP 3), domácky Miro-
slava 
mony (MČSE 3/240, heslo juliánská reforma) – spr. nony, dny starořímského 

kalendáře 
muldo (KKKS/149) – spr. muido, opice (kočkodan modrohubý) 
mundur (SSJČ, u hesla montur) – spr. mundúr, uniforma (viz heslo) 
Myrrä (Jonni) (ME atletiky, Olympia 1990, s. 358) – spr. Myyrä, bývalý finský 

oštěpař (olympijský vítěz 1920 a 1924) 
nuncialita (ASCS) – spr. nupcialita, poměrný počet svateb na určitém území, 

sňatečnost 
ódonaxin (CJC 1/269) – spr. donaxin, alkaloid ječmene 
odsorbční látka (CJC 1/299) –  spr. adsorpční látka, spódium, kostní uhlí 
omniózní (ASCS) – spr. ominózní, neblahý, osudný, zlověstný, povážlivý 
Onasis (D 4, D 8, VSN) – spr. Onassis, řecký rejdař, manžel J. Kennedyové 
Opolín (CJC 1/540) – spr. Orolín, náš horolezec (Michael) 
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orein (MO II/332) – spr. orcin, rostlinné barvivo 
ostrokožec (ASCS, heslo krinoid) – spr. ostnokožec 
Ozosma (MČSE 5/412) – spr. Onosma, ruměnice (botanický rod) 
pamuchlice (CJC 1/385) – spr. pamuchnice, dvoukřídlý hmyz 
Panopala (CJC 1, obě vydání) – spr. Panopaea, planetka 
Pantart (KKKS/142) – spr. Pantar, značka objektivu 
Parsk (CJC 1/559) – spr. Parks, bývalý americký běžec (OH 1978) 
peignor (RSCS) – spr. peignoir, dámský ranní plášť, dámský koupací plášť 
permitiva (RSCS) – spr. permitivita, veličina charakterizující dielektrické 

vlastnosti látek 
pirimidin (ASCS/640) – spr. pyrimidin, surovina pro výrobu léčiv; heterocy-

klická dusíkatá sloučenina 
playbeck (HSPK 1/226) – spr. playback, způsob hudebního záznamu 
plenktron, (lat. plenctrum) (HSPK 1/226) – spr. plektron, (lat. plectrum), 

plektrum, tepátko, trsátko 
plícnatí (CJC 1/377) – spr. plicnatí, podtřída plžů (Pulmonata) 
Pokr (MČSE 5/886, heslo Storniová) – spr. Okr, dílo argentinské básnířky 

Storniové (Ocre) 
porop (KKKS/138) – spr. pyrop, nerost 
prskač (KKKS/131) – spr. prskař, nářečně vymetač ohnišť kamen, kamnář 
Ranáta (KNAP 3/284) – spr. Renáta, slov., maď. Renata 
RCF (SZED) – spr. RFC, MPZ motorových vozidel Kamerunu 
rudohřev (KSCS, heslo koka) – spr. rudodřev, jihoamerický keř 
rutil (SKK/169) – spr. rutina, dovednost, obratnost, zručnost 
Sabaru (CJC 3/158, KKKS/14) – spr. Subaru, značka japonských automobilů 
Sarahara (CJC 1/706) – spr. Sasahara, japonský zápasník (volnostylař) pérové 

váhy (OH 1956) 
Saranks (MČSE 5/521) – spr. Saransk, ruské město, hl. m. Mordvinska 
Sates (KKKS/181) – spr. Satet (řecky Satis), bohyně nilských kataraktů 
Shellak (CJC 1/208) – spr. Sheliak, hvězda v souhvězdí Lyry 
skůtr (RSCS, u odkazového hesla skooter) – spr. skútr, karosované jednostopé 

motorové vozidlo 
sokodu (Pech) – spr. sodoku, choroba po kousnutí krysy 
Stanella (CJC 1/477) – spr. Satanella, Rozkošného opera 
steeloskon (ASCS) – spr. steeloskop, spektrální přístroj ke zjišťování složení 

oceli 
švačinář(ka) (ČSVaS II, 2057.2) – spr. svačinář(ka), donášeč(ka) svačiny 
Tacca pinatifida (MČSE, 1/242 a 6/115) – spr. Tacca pinnatifida, druh rost-

liny taka 
tača, tačka (KKKS/338) – spr. stača, stačka, známka ve škole, dostatečná 
taraku (PSCS, KKKS/231) – spr. takaru, takarú, takar, africký hrabáč, hra-

báč kapský 
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thyreoglubulin (CJC 1/285) – spr. thyreoglobulin, glykoprotein tvořený štítnou 
žlázou, tyreoglobulin 

Topkaki (D 2, D 8 – heslo Alekan) – spr. Topkapi, film režiséra Dassina Tr-
hovice (CJC 2/92) – spr. Trhonice, sídlo v okrese Žďár nad Sázavou 

trichromizmus (ASCS) – spr. trichroizmus, trichroismus, trojbarevnost 
trojlísky (MČSE 3/330, popisek u symbolu trefy, Klaveren) – spr. trojlístky 
trotl (ASCS) – spr. trot, trott – chůze (klus) koně 
Tryton (ESGV 2/28) – spr. Triton, měsíc planety Neptun 
UMP (SZED) – spr. UPM, Uměleckoprůmyslové muzeum (viz též heslo UPM, 

internet) 
Úprka (IES, Kočí/450, 1826, 2013, MO II/999) – spr. Uprka, český sochař 

(František nebo Franta), český malíř (Joža) 
úsus (ASCS, Pravopisná poznámka, str. 8) – spr. úzus, usus, zvyklost, zvyk, 

obyčej 
ušňěrovati (SSJČ) – spr. ušněrovati, šněrováním stáhnouti 
uyan fa (KKKS/162) – spr. yuan fa, čínské platidlo 
Vajra (ČSBS, heslo Jerneková Klára) – spr. Varja, postava z Čechovova Viš-

ňového sadu; role Kláry Jernekové 
vamlum (ASCS) – spr. vampum, indiánská ozdoba z mušliček 
vamlumový (ASCS) – spr. vampumový, týkající se vampumu 
Vašáryová Emília i Magda (MČSE, IES, ČSBS aj.) – spr. Vášáryová, sloven-

ská herečka 
Vatoz (CJC 2, Čs. voj. atlas, křížovkářské slovníky) – spr. Vatoa, ostrov ve 
Fidži 
watwer-closet (D 8, VSN – heslo WC) – spr. water-closet, splachovací záchod 

(anglicky) 
xolol (KKKS/226) – spr. xylol, rozpouštědlo 
Yowa (FHS/430, heslo Nolte) – spr. Iowa, stát USA 
Yt (VSZEU) – spr. Y, chemická značka yttria 
zahora (SSJČ) – spr. záhora, kraj za horami, záhoří 
zemjlanka (SCSED) – spr. zemljanka, úkryt vybudovaný v zemi 
zona (CJC 3/250) – spr. zóna, pás, pásek (viz tamtéž str. 384 a jiné prameny) 
Aktualizace k 20. září 2005. Tento seznam ruší a nahrazuje všechny dosud 
vydané seznamy Přílohy I a jejich doplňky. 
 

******* 
KOUZLO NECHTĚNÉHO 
Ahoj Jirko! Tak jsme dostali výroční tisk, ale kde jsou slibované směrnice??? 
Několikaletá příprava přišla vniveč. Směrnice vydané na internetu jsou, podle 
mne, zmatené a vůbec nic, až na výjimky, tam není nové. Mé úsilí o prosazení 
slova "musí být jiné" vyznělo naprázdno. Chytají mě až křeče, když v posunce 
se nic nezměnilo! Ale škoda se rozčilovat!  

Dr. Holub 19. 2. 2006 
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