
Vážení přátelé,

s určitým zpožděním, ale přece dostáváte Členský zpravodaj Svazu českých há-
dankářů a křížovkářů na rok 2010. Zpoždění vzniklo tím, že dosavadní editor Jiří 
Havlín koncem února náhle zemřel a bylo nutno za něj najít náhradu. To se nako-
nec aspoň pro tento rok podařilo.
V tomto zpravodaji najdete kromě tradičních svazových informací, jako je zpráva 
předsednictva  pro  valnou  hromadu  SČHAK  2009,  usnesení  valné  hromady 
SČHAK 2009, záznam o kontrole hospodaření svazu uskutečněné v roce 2009 a 
oznámení o vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd nově též rámcový návrh 
rozpočtu svazu na rok 2010 a přehled hospodaření za celý rok 2009, který byl 
zkontrolován revizní komisí v rámci revize provedené v roce 2010. Na počest ze-
snulého  přítele  Havlína  jsme  zařadili  několik  jeho  prací,  které  dosud  nebyly 
v tištěné podobě oficiálně publikovány.
Upozorňujeme, že funkci matrikářky převzala hospodářka svazu Ing. Stanislava 
Teichmanová, která i nadále vede evidenci členských příspěvků. Se všemi dota-
zy ohledně 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, 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 pově-
řenému členovi na některém přeboru. Peníze je možno zaslat též na bankovní 
účet  svazu  č.  192 287 5369/0800 vedený  u  České  spořitelny.  Jako  variabilní 
symbol uveďte své členské číslo a do zprávy pro příjemce své příjmení, jmé-
no a účel platby, abychom vás jako plátce mohli správně identifikovat.
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ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU 
SVAZU ČESKÝCH HÁDANKÁŘŮ A KŘÍŽOVKÁŘŮ

konanou dne 5. prosince 2009
Z činnosti řídicích a kontrolních orgánů svazu
Členové volených orgánů Svazu českých hádankářů a křížovkářů mají za sebou 
druhý  rok  svého  volebního  období.  Činnost  výboru,  předsednictva  a  revizní 
komise  se  v  době  od  minulé  valné  hromady  pohybovala  převážně  v  rámci 
osvědčených postupů a zvyklostí; nicméně především u výboru a předsednictva 
byla  okořeněna  celou  řadou  podnětů,  ve  kterých  se  řadoví  členové  i  někteří 
funkcionáři snažili svou kritikou a náměty na zlepšení činnosti v dobrém vyvést 
svaz ze zajetých kolejí. 
Výbor  
V roce 2009 se konaly dvě schůze výboru SČHAK. Na schůzi  dne 23. května 
2009  v  Zábřehu  projednal  výbor  zprávu  o  činnosti  předsednictva  od  valné 
hromady v prosinci 2008, vzal na vědomí zprávu o kontrole hospodaření svazu za 
rok 2008 a průběžné plnění rozpočtu na rok 2009 za období do konce dubna 
a schválil položkový rozpočet na rok 2009. 
Výbor vzal na vědomí změnu ve vedení OHK, kterou místo př. Kolína povede př. 
Havlín, který současně odstoupil z funkce organizačního tajemníka. Většinu jeho 
povinností  v  rozsahu  stanoveném  předsednictvem  od  června  převzala  př. 
Kolínová.
Členové výboru rovněž vzali na vědomí zprávu předsedy komise pro mezinárodní 
styky  o  mistrovství  světa  v  sudoku,  které  se  konalo  na  Slovensku  a  po 
organizační stránce ani v kvalitě řešených úloh nebylo hodnoceno příliš pozitivně. 
Projednáno bylo i  zajištění  účasti  našich reprezentantů na letošním mistrovství 
světa v řešení logických úloh v turecké Antalyi. 
Výbor projednal problémy spojené s dlouhodobě nepřevzatými diplomy za získání 
kvalifikačních tříd a doporučil, aby seznam nepřevzatých diplomů s návodem, jak 
je získat, byl zveřejněn na svazovém webu.
Další  problémy,  na  které  upozornili  někteří  členové  výboru,  souvisejí 
s Přeborovým řádem, jehož některá ustanovení v praxi nevyhovují. Problematické 
jsou přebory v sudoku, zejména pokud jde o účast nečlenů svazu. Výbor proto 
ustanovil pracovní skupinu pro vypracování nového Přeborového řádu. 
Na  jednání  výboru  byl  projednán  program  zářijového  semináře  na  Šancích, 
organizační  zajištění  Mistrovství  republiky  kroužků  2009  v  řešení  křížovek  a 
hádanek a byli schváleni autoři pro Mistrovství republiky jednotlivců 2009 v řešení 
křížovek a hádanek. Projednán byl rovněž předběžný návrh na udělení otazníků 
zasloužilým členům svazu.
Na schůzi dne 5. prosince 2009 v Praze výbor projednal a schválil návrh zprávy 
předsednictva o činnosti svazu a jeho orgánů pro valnou hromadu, prověřil pří-
pravu valné hromady a organizační zajištění Mistrovství republiky jednotlivců v ře-
šení křížovek a hádanek. Dále projednal plnění rozpočtu za období leden až říjen 
2009 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2010.
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Výbor vzal na vědomí zprávu o úspěšné účasti našeho družstva na letošním mi-
strovství světa v řešení logických úloh v turecké Antalyi. Schválil návrhy na udě-
lení nových zlatých, stříbrných a bronzových otazníků a čestných uznání, termí-
novou listinu přeborů, autorské soutěže pro rok 2010 a autory křížovek a hádanek 
pro Mistrovství republiky kroužků v roce 2010. Výbor rovněž schválil návrh OKK 
na novou desetikolovou křížovkářskou soutěž v KaH pro nositele 3. kvalifikační 
třídy a řešitele bez třídy a přesmyčkovou kvalifikační soutěž Překvapka.
Na návrh předsednictva výbor jmenoval čestnými členy výboru bývalého dlouho-
letého předsedu Svazu Ladislava Majera a dlouholetého vedoucího Komise pro 
práci s kroužky Miroslava Kučavu, který se ze zdravotních důvodů vzdal funkce.
Dále výbor vzal na vědomí zprávy z komisí a informaci o práci na návrhu nového 
Přeborového řádu. Projednal rovněž připomínky a náměty členů k činnosti Svazu 
a předběžné zajištění semináře v r. 2010.
Předsednictvo
Předsednictvo se sešlo na 10 řádných schůzích; jednání se jako hosté účastnili 
předseda  revizní  komise  Jaroslav  Kolín,  šéfredaktor  časopisu  Křížovka  a 
Hádanka  Jaromír  Kvíčala  a  odstoupivší  organizační  tajemník  Jiří  Havlín. 
Předsednictvo  se  na  svých  schůzích  zabývalo  vyřizováním  běžné  svazové 
agendy: zajišťováním úkolů vyplývajících ze schůzí výboru, přípravou materiálů 
pro  jeho  schůze,  přípravou  a  hodnocením  přeborů,  soutěží  a  semináře, 
zajištěním  a  vyhodnocením  naší  účasti  na  mistrovstvích  světa  v  sudoku  a  v 
řešení  logických  úloh,  přípravou  Výročního  tisku  a  Členského  zpravodaje  a 
průběžnou kontrolou plnění rozpočtu. Projednalo a vyhodnotilo připomínky členů 
k  činnosti  Svazu,  průběžně  kontrolovalo  práce  na  doplnění  databáze  námětů 
hádanek a na Velkém křížovkářském slovníku a zabývalo se novými možnostmi 
propagace Svazu.
Revizní komise
Revizní komise provedla kontrolu hospodaření a vazeb na schválený rozpočet po 
uzavření  hospodaření  svazu  za  rok  2008.  V průběhu roku 2009 se předseda 
účastnil  schůzí  předsednictva  s  hlasem  poradním,  aby  se  mohl  operativně 
vyjadřovat  k  finančním  aspektům  činnosti  svazu.  Ze  stejných  důvodů  a  za 
stejných  podmínek  se  zúčastnili  všichni  členové  revizní  komise  výborových 
schůzí. 
Z činnosti odborných orgánů svazu
Komise pro zahraniční styky
Komise měla před sebou tradiční úkol – zabezpečit účast české reprezentace na 
mistrovství světa, a to jak v logice, tak v sudoku. Obou akcí se naši  řešitelé zú-
častnili, a nutno říci, že úspěšně. 
Na 4. mistrovství světa v sudoku v Žilině získali naši borci dvě medaile. Mistrov-
ství se zúčastnilo 128 luštitelů z 28 států. Každý stát mohl nominovat maximálně 
šest účastníků a dvě družstva. V soutěži jednotlivců zvítězil Jan Mrozowski z Pol-
ska, druhý byl Srb Branko Ćeranić, bronzovou medaili získal – k naší nemalé ra-
dosti - luštitelský pardál Robert Babilon. Další umístění našich: 11. Novotný, 14. 
Ondroušek, 21. Hrazdira, 27. Břízová, 39. Tylová. V družstvech zvítězili domácí 
Slováci,  náš tým A (Babilon,  Břízová,  Tylová)  skončil  druhý,  třetí  byli  Srbové. 
Druhý tým ČR (Hrazdira, Novotný, Ondroušek) skončil v neoficiální tabulce šestý. 
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Mistrovství  provázely  mnohé  organizační  nedokonalosti,  předkládaná  sudoku 
k luštění byla nepříznivě hodnocena. Příští mistrovství se koná v dubnu ve Phila-
delphii.
V atraktivním prostředí na turecké riviéře se konalo 18. mistrovství světa v luštění 
logických úloh. 
Mistrovství  se  zúčastnila  stovka  zástupců  z  28  států  celého  světa.  Po  dvou-
denním náročném klání a po finálovém play-off obhájil titul mistra světa německý 
fenomén Ulrich Voigt (celkově již posedmé). Skvělým výkonem ve finále potěšil 
slovenský student  Peter  Hudák,  který  získal  stříbrnou  medaili  před  tureckým 
Mehmetem Sevimem. Z našich byla nejlepší tradiční opora Jana Tylová, která si 
oproti loňsku polepšila o deset příček a skončila 16. Jan Krtek Novotný byl 18., 
Petr Nepovím 32., na 47. místě skončil Robert Babilon. V družstvech získal zlaté 
medaile  po suverénním výkonu omlazený  tým Německa,  druzí  skončili  repre-
zentanti  USA,  třetí  Japonci.  Našim  se  nepodařilo  zopakovat  loňské  bronzové 
umístění, medaile z letošního mistrovství je bramborová. Zápas o postup do bojů 
o medaile jsme s Japonci prohráli o pověstný chloupek. Barážový zápas skončil 
2:2, počet všech vyluštěných úloh byl také nerozhodný 12:12, a tak o vítězství 
asijských borců rozhodl lepší čas vyluštěných úloh. I tak lze čtvrté místo našich 
pokládat za velký úspěch a potvrzení faktu, že právem patříme ke světové hádan-
kářské špičce. Štěstíčko jsme si asi vybrali v základní části, kdy jsme Slovensko 
porazili o dva body a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy (my 9 212, Slováci 9 210). 
Příští mistrovství se koná ve Varšavě, za dva roky přivítá nejlepší hádankáře ma-
ďarský Debrecín. Zde se poprvé v historii budou obě mistrovství – logiků i sudo-
kářů – konat na jednom místě ve stejné době.
Členům komise (Koudelkovi a Riedrovi) se dařilo i na poli organizačním. Výrazně 
přispěli k propagaci nové luštitelské soutěže pro sudokáře Sudoku Cup, kterou 
organizují Kabrňáci, především zakladatel a spiritus rector Karel Tesař. Obě za-
tím proběhnuvší soutěže byly výrazně prezentovány na světovém fóru, což se od-
razilo ve velké účasti zahraničních luštitelů. V lednu příštího roku se uskuteční již 
třetí kolo této soutěže. Členům komise se podařilo zajistit vynikající autorské ob-
sazení, úlohy připraví dvojnásobný mistr světa a skvělý autor Thomas Snyder. Už 
teď se sudokáři z celého světa těší na zajímavý turnaj.
Komise pro činnost kroužků
Členové komise v průběhu roku dbali v roli přeborových komisařů na regulérnost 
pořádaných  soutěží,  její  předseda  pak  připravil  pro  dnešní  valnou  hromadu 
zprávu  o  činnosti  kroužků  a  podílel  se  na  návrzích  kroužků  a  jednotlivců  ke 
svazovým oceněním. 
Podklady  pro  zprávu  o  činnosti  kroužků  v  podobě  někdy  stručných,  jindy 
obšírných informací o svém bytí a nebytí zaslalo celkem 27 hádankářsko-křížov-
kářských kroužků, mezi nimi i 5 kroužků ze Slovenska a obrodivší se Jarabáček z 
Kolína.  Aktivních  kroužků  je  samozřejmě  víc,  stačí  se  podívat  na  příslušnou 
stránku na internetové adrese www.e-rebus.cz nebo do výsledků přeborů či ko-
respondenčních soutěží. Některé kroužky se však, ke své škodě, odmítají o své 
zkušenosti a úspěchy podělit.
Mezi podmínkami a rozsahem činnosti jednotlivých kroužků jsou značné rozdíly. 
Ty se projevují v počtu členů (máme kroužky s pouhými 2 – Budivoj či 4 členy – 
Třebíčáci  až po kroužky relativně  velké  s  22  – Ostraváci,  28  –  Hanáci  nebo 
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dokonce  37  členy  –  Kabrňáci),  v  ekonomickém  a  materiálním  zajištění  (jsou 
kroužky, které díky přízni městských a obecních zastupitelstev nebo díky své ši-
kovnosti a aktivitě mají zajištěnu nejen příjemnou schůzovní místnost, ale třeba i 
plnou či částečnou úhradu cestovních nákladů na přebory a seženou hodnotné 
ceny pro účastníky jimi pořádaného přeboru; a jsou jiné kroužky, kde si členové 
svého koníčka musí zaplatit zcela sami a mají problém se sehnáním vhodného 
místa pro schůzky) i v aktivitách jejich členů.
Aktivity kroužků lze rozdělit do několika oblastí. Velmi cennou je publikační, pro-
pagační a náborová činnost, na kterou, byť řídce, navazuje péče o děti a mládež. 
Základní činností kroužků jsou schůzky členů, které mohou mít charakter jen ne-
závazného setkání spřízněných duší, ale mohou mít i  propracovanou strukturu 
vnitrokroužkových soutěží. Další důležitou součástí aktivit kroužků je účast v sou-
těžích kroužků, družstev i jednotlivců, a to jak v soutěžích, tak i v soutěžích pře-
borového typu. A aby tyto soutěže mohly proběhnout, musí se najít kroužky nebo 
někde alespoň jednotlivci, kteří jsou ochotni organizačně, finančně, ale také au-
torsky a porotenskou nebo konzultační činností takové soutěže pro ostatní při-
pravit.
Množství tiskovin, ve kterých se můžeme setkat s křížovkami, hádankami nebo 
logickými úlohami členů našich kroužků, je opravdu velké. Není divu, vždyť se 
naši přátelé nezdráhají publikovat ani v nevýznamných plátcích nebo dokonce na 
reklamních tiscích; ovšem jejich práce jsou také v renomovaných časopisech a 
novinách s regionální nebo celostátní působností. Naopak v minulosti oblíbené 
„listovky“ – jednotlivými kroužky vydávané časopisy s řešitelskými úlohami – po-
stupně téměř vymizely a dnes už zůstávají jen Lázeňské oříšky vydávané, kým ji-
ným, Lázeňáky z Mariánských Lázní.
V propagační činnosti je z jednotlivců nejaktivnější člen kroužku Ježci Jiří Zvo-
lánek, který se svými rodinnými příslušníky několikrát ročně pořádá v Pardubicích 
a Přelouči akce pro děti, mládež a příchozí. Z kroužků jsou nejaktivnější a nej-
vynalézavější Kabrňáci. Ti se nebojí proniknout ani do rozhlasu a televize a v po-
slední době navázali velmi zajímavou a nadějnou spolupráci se známou pelhři-
movskou  Agenturou  Dobrý  den,  která  registruje  české  rekordy  a  kuriozity.  V 
květnu byly  v rámci brněnských přeborů za  osobní  účasti  prezidenta  agentury 
pana Miroslava Marka ustaveny české rekordy v rychlosti řešení švédských kří-
žovek a v tvorbě křížovek. V červnu pak Kabrňáci za přispění redakce Křížovky a 
hádanky uspořádali velkou propagační akci v sídelním městě agentury – v Pelhři-
mově. Jedním z výsledků jejich snažení jsou dvě stránky v nedávno vyšlé České 
knize rekordů III, které jsou věnovány SČHAK a je na nich i odkaz na interne-
tovou stránku e-rebus.cz.
Dostáváme se k přeborům, které jsou často pro většinu našich členů jedinou 
možností k osobnímu setkání a jejichž úspěšnému průběhu předchází množství 
neviditelné  mravenčí  práce  zapálených  organizátorů.  Zdaleka nejde  jen  o  za-
jištění místnosti pro přebor, soutěžní materiály a řešitelské archy. Většinou je tře-
ba zajistit ubytování a občerstvení pro účastníky, vždy však součinnost při řízení 
a organizaci přeboru, při hodnocení odevzdaných řešení; vítané jsou samozřejmě 
ceny pro úspěšné řešitele. A když se to vše podaří zčásti nebo zcela finančně za-
jistit ze zdrojů mimo svaz, je zásluha kroužku o to větší. 
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Od minulé valné hromady svazu se na pořádání přeborů podílely kroužky  Třebí-
čáci, Staré hnízdo, Hanáci, Doubravák, Bečváci, dvakrát Ježci, dvakrát Kabrňáci, 
Koumáci, Lázeňáci, Ostraváci, Hutníček, Rychtáři, Pijaristé a Pašáci.  Grand Prix 
řešitelů hádanek a křížovek pak vyvrcholí jako každý rok dnešním Mistrovstvím 
republiky jednotlivců pod záštitou Starého hnízda. Logici už Grand Prix ukončili 
a sudokáře čeká ještě Zlatá Praha. Drtivá většina přeborů proběhla úspěšně; jen 
v Mostu se přesun řešení křížovek a hádanek na sobotní ráno projevil značným 
úbytkem účastníků.
V souvislosti s přebory je na místě poděkovat Koumákovi Drahotínu Lančaričovi, 
jemuž se díky velkému osobnímu nasazení a obětavosti jeho blízkých dařilo po 
několik let, pro svaz velmi výhodně, zajišťovat Celostátní přebory či Mistrovství 
republiky kroužků v řešení křížovek a hádanek. Určitě budeme na příjemné chvíle 
strávené  v  Zábřehu  ještě  dlouho  vzpomínat.  Pro  rok  2010  se  pokusí  převzít 
úspěšnou štafetu pořádání mistrovství republiky kroužek Jarabáček a mistrovství 
bude v Kolíně.
Odborná komise pro logiku
Přestože se komise sešla v roce 2009 stejně jako loni jen jednou, a to opět na se-
mináři na Šancích, rozsah úkolů, s nimiž se komise potýkala, byl značný. Časově 
nejnáročnější byly určitě závěrečné práce na výročním tisku SČHAK, který má být 
celý věnován logickým úlohám. Zajištění autorů a konzultantů pro přebory už je i 
pro tuto odbornou komisi jen rutinou a přípravu reprezentantů na mistrovství svě-
ta také zvládá na výbornou. A tak největším úkolem a výzvou pro komisi je a v 
blízké budoucnosti bude co nejlepší začlenění příznivců sudoku do činnosti sva-
zu. 
Je nutné si přiznat, že vzájemná komunikace a součinnost zatím poněkud vázne. 
Změna k lepšímu je určitě žádoucí. Bude třeba spojit síly řídících orgánů svazu, 
odborné komise i samotných sudokářů. Ti začali zkoušet svou účast v přeborech 
v řešení logických úloh;  podobně jako před lety opatrně a ostýchavě pronikali 
„ryzí“ logikové do tajů křížovek a hádanek. Nepochybně si zapojení sudokářů do 
činnosti svazu ještě vyžádá spoustu úsilí, ale nejen úsilí, také taktu a pochopení 
na obou stranách pomyslné barikády. 
Odborná hádankářská komise
Vedoucím komise se v průběhu roku 2009 stal přítel Jiří Havlín. Ten připravil pro 
jediné přímé setkání členů OHK na semináři v penzionu Šance (OHK jinak řeší 
vše s využitím elektronické pošty) rekapitulaci dlouhodobých i opakujících se úko-
lů a optimisticky svou rekapitulaci zakončil tvrzením, že OHK nemá vůči autorům 
a řešitelům hádanek žádné resty. Takové tvrzení však bylo až příliš optimistické. 
Hádankáři,  hlavně autoři  a porotci,  čekají  již léta na dokončení a hlavně zpří-
stupnění  databáze  hádanek.  Je  třeba  zpracovat  nové  soutěžní  podmínky pro 
Českou  hádankářskou ligu,  uvést  soutěžní  podmínky  Mezikroužkové  autorské 
soutěže do souladu s dalšími dokumenty svazu a pokračovat v precizaci a vy-
světlování stále ještě čerstvých hádankářských směrnic. To všechno jsou ale spí-
še než resty výzvy, které na komisi pod novým vedením čekají. Start byl určitě 
dobrý, neboť se komisi podařilo zvládnout všechny „rutinní“ práce, tj. příprava a 
vypsání nových ročníků všech autorských a autorsko-řešitelských soutěží, aktua-
lizace  konzultantů  hádanek  pro  přebory  i  doplňování  námětů  čerstvě  publi-
kovaných hádanek do databáze. 
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Odborná křížovkářská komise 
V roce 2009 se OKK sešla dvakrát. Na zimním zasedání  schválila nove-

lizované znění materiálu Metodika porotování křížovek v soutěžích SČHAK. OKK 
v průběhu roku 2009 úspěšně završila mnohaleté,  mnohdy zdánlivě již  bezna-
dějné  úsilí  o  vypracování  přijatelných  Zásad hodnocení  správnosti  řešení  kří-
žovek v soutěžích SČHAK. A nejen to: sepsala k nim i rozsáhlý a na příklady bo-
hatý  Komentář a  odvozenou  Metodiku hodnocení pro mistrovské a přeborové 
soutěže, která byla úspěšně prověřena již na mistrovství republiky kroužků v Zá-
břehu.

Z dalších činností OKK lze jmenovat zejména přípravu autorských a řešitel-
ských soutěží, změny propozic ČKL (zejména snížení počtu soutěžících ve skupi-
nách a tím také lepší možnosti pro získání kvalifikačních bodů) a diskuse kolem 
nových soutěží určených začínajícím a méně zkušeným řešitelům (Křížovkářský 
desetiboj). Další debaty se vedly kolem témat, která se překrývala s obecnými té-
maty  Svazu.  Šlo  zejména  o  rankingové  žebříčky  SČHAK,  které  budou  dále 
zkonkretizovány, o novou podobu webových stránek a zejména o nový Soutěžní  
řád SČHAK. 
Kvalifikační komise
Vedoucí komise spolupracoval v průběhu roku s komisí pro činnost kroužků a ak-
tualizací listiny vítězů vedlejších soutěží a tzv. černé listiny pomáhal přeborovým 
komisařům kontrolovat dodržování přeborového řádu. U korespondenčních sou-
těží,  kde je účast omezena jen na držitele nižších kvalifikačních tříd nebo kde 
jsou přidělovány kvalifikační body v závislosti na dosažené kvalifikační třídě nebo 
dosažení určitého věku, pomáhal vedoucí komise jednotlivým vedoucím těchto 
soutěží ověřovat dodržování vypsaných soutěžních podmínek. 
Komise stejně jako v  předchozích  letech shromáždila  veškeré podklady a vý-
sledky ze soutěží za rok 2008, aktualizovala svazové kvalifikační statistiky ke dni 
31. 12. 2008 a na základě těchto statistik vyhlásila, tradičně v květnu při MRK 
v Brně a v Zábřehu, nové nositele kvalifikačních tříd. V šesti sledovaných katego-
riích jich letos bylo celkem 78. Za úspěchy v roce 2008 byl připsán alespoň jeden 
kvalifikační bod více než čtyřem stovkám našich členů, což dosvědčuje jejich ak-
tivitu a soutěživost.
Po dohodě s předsednictvem byla na webovou stránku e-rebus.cz umístěna po-
slední  z  dosud  nepublikovaných  dílčích  kvalifikačních  statistik,  která  slouží 
k evidenci  podílu jednotlivých autorů na zajištění  svazových soutěží.  Nyní  jsou 
tedy k dispozici a pod veřejnou kontrolou veškeré kvalifikační evidence. Jedinou 
nevýhodou tak zůstává pouze periodicita jejich aktualizace – 1 x ročně se stavem 
k 31. 12. předchozího roku.
Komise zajišťuje každoročně vyhotovení diplomů pro nové nositele kvalifikačních 
tříd, ale také diplomů a čestných uznání předávaných úspěšným nebo oceněným 
autorům, řešitelům a organizátorům na valné hromadě svazu. Tohoto úkolu se již 
řadu let úspěšně zhošťuje přítel Jiří Chudoba.
Korespondenční soutěže a přebory
Soutěže,  ať už korespondenční nebo přeborového typu,  jsou kořením činnosti 
svazu.  Na jejich přípravě,  průběhu a  následném vyhodnocení  mají  svůj  podíl 
všechny  ve  zprávě  dosud  zmíněné  komise.  Jistě  neuškodí  připomenout  si 
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úspěšné  účastníky  již  proběhlých  ročníků  i  průběžný  stav  soutěží  dosud 
neukončených.
Ve 46. ročníku Mezikroužkové luštitelské soutěže v řešení hádanek (MLS) se o 
prvenství podělilo 5 kroužků – Doubravák, Hradečtí votroci, Jarabáček, Rychtáři 
a Staré hnízdo. Letos soutěž zahájilo 34 kroužků a po 5. kole vede Ječmínek, na 
druhém místě jsou společně Hanáci a Valaši.
Vítězem Bystřiny  2008 se  stal  po úspěšném dodatečném „rozstřelu“  Jaroslav 
Karpíšek; méně šťastným byl druhý František Střasák. Letos bylo na startu 126 
řešitelů a po 11. kole je na čele čtyřčlenná skupina.
V Louskárně 2008 vyřešil  všechny hádanky jediný Bohdan Kousal. Kvalifikační 
body však získalo úctyhodných 193 řešitelů. Letos se na startu objevilo 237 lušti-
telů a opět velká většina z nich má šanci získat jeden nebo několik kvalifikačních 
bodů. 
Soutěž  o  mistra  přesmyček,  která  od  příštího  roku  bude  kvalifikační,  vyhrála 
v roce 2008 přítelkyně Bařinová, která měla z 12členné vedoucí skupiny nejvíce 
pomocných bodů. Letos je po 11. kole na čele 6 soutěžících, na pomocné body 
vede Petr Štefek.
V 57. ročníku MAS bylo třináct družstev rozděleno do dvou tříd. Vítězem I. třídy 
a tudíž i celkovým vítězem se stalo Staré hnízdo a v jednotlivcích Dušan Karkuš. 
Ročník 2009/2010 má za sebou první dvoukolo; soutěže se účastní dvanáct druž-
stev.
Hádankářská liga kroužků má jen jednu skupinu. Ve 33. ročníku byli mezi šesti 
kroužky nejlepší Kabrňáci. Nejlepším autorem se opět stal Podskalák Petr Šimek. 
Na startu 34. ročníku se letos sešlo sedm kroužků, které mají za sebou řešení 
prvních čtyř souborů hádanek.
34. ročník České hádankářské ligy absolvovalo 21 hádankářů, kteří byli rozděleni 
do jedné skupiny A a dvou skupin B. Vítězem skupiny A a celkovým vítězem ČHL 
2008/2009 se opět stal Drahotín Lančarič. Letošní 35. ročník začíná právě v těch-
to dnech.
V 37. ročníku České křížovkářské ligy soutěžilo 48 křížovkářů, rozdělených do 
šesti skupin. Celkovým vítězem ČKL 2008/9 se stal vítěz skupiny A Vladimír Je-
melík.
V loňské křížovkářské kvalifikační soutěži byla nejúspěšnější trojice Marie Rou-
sová, Miroslav Svoboda a Jiří Vlášek, která získala po 5 kvalifikačních bodech 
a jednom prvním místě. Na startu letošního ročníku se objevilo 85 luštitelů.
Nolčova křížovkářská maturita měla v roce 2008 dva vítěze,  kterými byli  Karel 
Formánek a Vladimír Páč. Letošní ročník zahájilo 60 řešitelů.
Mezikroužkovou luštitelskou soutěž v řešení křížovek vyhráli loni Hradečtí votroci. 
Letos soutěží 16 kroužků a po 4. kole jich je na čele bez ztrátových bodů osm.
Soutěž v řešení logických úloh na stránkách časopisu Křížovka a hádanka vyhrál 
v roce 2008 Vladimír Brajko. Na startu letošního ročníku se sešlo 60 soutěžících; 
zvýšit jejich počet v porovnání s předchozími ročníky se podařilo díky rozšíření 
možnosti získat kvalifikační body. Po 5. kole vede přítel Jiří Sýkora. 
Letos  byla  poprvé  vypsána  pětikolová  kombinovaná  kvalifikační  soutěž 
Jemelíkova luštitelská akademie, kterou připravuje a vede Vladimír Jemelík. První 
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kolo obeslalo 152 řešitelů. Po 4. kole jsou v čele 3 křížovkáři bez ztráty bodu, v 
hádankách vede Jaroslav  Karpíšek  a  logické  úlohy  nejlépe  zvládla  přítelkyně 
Jana Tylová.
V roce 2008 OHK vypsala opět sedm autorských soutěží. Dvě soutěže se dále 
členily na více kategorií,  takže celkový počet  dílčích soutěží  byl  deset,  z toho 
jedna  kvalifikační.  Letos  byl  namísto  loňského  pětiboje  vypsán  trojboj.  OKK 
vypsala loni i letos šest autorských soutěží, z toho jednu kvalifikační. Autorská 
soutěž na logické úlohy už nebyla vypsána několik let.  
V roce 2009 bylo nebo ještě bude uskutečněno celkem 95 přeborových soutěží, 
z toho  4  mistrovství  republiky  jednotlivců,  3  mistrovství  republiky  kroužků, 
54 hlavních a 34 (samostatných)  vedlejších přeborů.  Do řešitelské Grand Prix 
bylo  zařazeno  11  křížovkářských  a  11   hádankářských  přeborů,  7  přeborů  v 
řešení logických úloh a 9 přeborů v řešení sudoku. 
V křížovkách a hádankách se pokouší obhájit své loňské prvenství v Grand Prix 
Petr Vejchoda; v hádankách už se mu to dokonce podařilo, ale v křížovkách bude 
ještě muset  svést  boj  s  Ondřejem Strejčkem. Jan Novotný po svém loňském 
vítězství  v  sudoku  ovládl  kategorii  logických  úloh  a  vystřídal  tak  na  trůnu 
dosavadní královnu Janu Tylovou; bez šancí není ani na obhajobu prvního místa 
v řešení sudoku.
Ediční činnost
V září  byl  vydán  Členský zpravodaj  SČHAK 2009,  který  byl  rozeslán  členům 
svazu. Těsně před valnou hromadou byl vydán Výroční tisk SČHAK 2008-2009, 
věnovaný logickým úlohám. Dostali  jej  všichni  účastníci dnešní valné hromady 
a ostatním bude rozeslán do konce roku. O jejich vytištění se opětovně zasloužil 
Zbyněk Grossmann.
Soudobá kronika
V roce 2009 pokračovaly práce na doplnění soudobé kroniky a jejího opětného 
uvedení do aktuálního stavu. Postupně se doplňovaly výsledky přeborů a soutěží. 
Dokončené přehledy byly umístěny na webové stránce www.e-rebus.cz.
Matrika svazu
SČHAK  má  k  1.  prosinci  2009  celkem  638  členů.  I  když  nových  členů  a 
obnovených členství  přibývá (letos jich bylo  23),  úbytek  z  důvodu úmrtí  nebo 
ukončení  členství  je  o  něco  vyšší.  V  letošním  roce  nás  opustili  mj.  Ing.  Jiří 
Prostředník, Antonín Patka,  Kateřina Oherová, Ing.  Rostislav Chalský, Zdenka 
Vrbová, Všemil Bušek, Jaroslav Pachta, Zbyněk Krystýnek a další.
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USNESENÍ
VALNÉ HROMADY SČHAK

konané dne 5. prosince 2009 v Praze
Valná hromada 

I. Projednala a schválila
• zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období 

II. Schválila 
• rámcový rozpočet na r. 2010

III. Vzala na vědomí 
a) rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání sva-

zu: 

• zlatý otazník: Ing. Jaromír Drápala, CSc., Ing. Stanislava Teichmanová, 
Jaroslav Uher, Karel Zuska

• stříbrný otazník: Josef Jirků, Bohumil Korčák, Alois Štěpáník

• bronzový  otazník:  Ing.  František  Dedera,  Alois  Heikenwälder,  Jiří 
Hendrych,  Ing.  Miroslav  Janků,  Zdeněk  Jenerál,  Stanislav  Kočí,  Ing. 
František  Kos,  Miloslav Kudrnáč,  Zdeněk  Littmann,  Anna Moskalová, 
Eva Nettlová, Eduard Pláňava, Milan Petras, RNDr. Milan Práger, Ger-
truda Samuelová, Pavol Vychovalý, Václav Zíta

• čestná uznání pro kroužky:  Staré hnízdo (100 let),  Dunajci  (50 let), 
Žilinci (50 let), Bečváci (10 let)

b) plnění rozpočtu za období leden – říjen 2009;
c) odstoupení př. Miroslava Kučavy ze všech svazových funkcí a nastoupení  do-

savadního  náhradníka  ing.  Vladimíra  Jemelíka  jako  nového  člena  výboru, 
současně zvolila jako nového náhradníka př. Karla Tesaře (Kabrňáci); sou-
časně VH děkuje př. Kučavovi za jeho dosavadní činnost pro svaz.

IV. ukládá:
1. účastníkům  valné  hromady  informovat  členy  svých  kroužků  o 

projednaných záležitostech;
2. předsednictvu SČHAK: zpracovat a schválit definitivní rozpočet na rok 

2010;

Návrhová komise: JUDr. Přemysl Kubíček, Ing. Jaroslav Karpíšek, Jiří Adamčík 
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Z Á Z N A M
o kontrole hospodaření SČHAK,
provedené dne 12. března 2009

Revizní komise: Jaroslav Kolín, Jaromír Kvíčala, Přemysl Kubíček
Hospodářka SČHAK: Stanislava Teichmanová
Kontrolované období: pokladna od 6. 3. 2008 do 10. 3. 2009

běžný účet od 1. 10. 2007 do 31. 12 . 2008
Program kontroly:
1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti.
2. Kontrola pokladních dokladů.
3. Kontrola operací na běžném účtu.

Výsledek kontroly:
ad 1.
Zjištěný stav pokladní hotovosti k 10. 3. 2009 ve výši 6 296 Kč souhlasí se zů-
statkem vykázaným v pokladním deníku.
ad 2.
Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2008 od č. P3 do č. P18 a za rok 2009 
od č. P1 do č. P5. Byly kontrolovány výdajové doklady za rok 2008 od č. V6 do 
č. V43 a za rok 2009 od č. V1 do č. V8.
Nebyly  zjištěny žádné závažné závady.  Revizní  komise konstatuje,  že závady 
nalezené při revizi v roce 2008 byly odstraněny.
ad 3.
Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 1922875369/0800 vedeného u České 
spořitelny, a to za rok 2007 č. 10 – 12 a za celý rok 2008 č. 1 - 11. Zůstatek účtu 
k 31. prosinci 2008 činil 409 315,01 Kč. 

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010 (v Kč)

PŘÍJMY celkem 65 200 VÝDAJE celkem 92 050
v tom v tom
sponzoři 0 přebory 32 150
příspěvky 65 000 soutěže 7 000
úroky 200 výroční tisk 0
REKAPITULACE svazové orgány 20 000
Zůstatek k 1.1.2010 *) 349 800 hospodářsko-správní 10 400
 + příjmy 65 200 rezerva 10 000
 - výdaje 92 050 WPF 12 500
Zůstatek k 31. 12. 2010 322 950
*) Odhad v době sestavování rámcového rozpočtu
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 (v Kč)

Položka Rozpočet Skutečnost %
Příjmy celkem 85 500 55 942,03 65,4
v tom:
sponzoři 15 000 0,00 0,0
příspěvky členů 70 000 55 748,00 79,6
různé 0 0,00 0,0
úroky z depozit 500 194,03 38,8
Výdaje celkem 135 200 78 093,12 57,8
v tom:
přebory 37 200 23 137,00 62,2
soutěže 12 000 5 126,00 42,7
výroční tisk 8 000 0,00 0,0
svazové orgány 31 000 14 072,00 45,4
hospodářsko-správní 20 000 16 286,00 81,4
rezerva 2 000 0,00 0,0
WPF 25 000 19 472,12 77,9

REKAPITULACE

Položka Rozpočet Skutečnost

Zůstatek k 1.1.2009 399 500*) 412 030,01

+ příjmy 85 500 55 942,03

- výdaje 135 200 78 093,12

Zůstatek k 31.12.2009 349 800 389 878,92
*) Odhad v době sestavování rámcového rozpočtu

Ing. Stanislava Teichmanová, hospodářka SČHAK



NOVÍ NOSITELÉ KVALIFIKAČNÍCH TŘÍD

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: 
Jiří Bísek (13739) 2, Libor Knotek(12469) 2, Jaromír Kvíčala (8244)  1,  Anto-
nín Patka (11203) 2, Milan Práger (15456) 2, Jana Vágenknechtová (15625) 1.
Autoři hádanek:
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Jan Hes (16805) 3, František Hrdlička (15064) 2, Stanislav Kočí (16733) 2, Ja-
roslav Kodym (11385) M, Marian Mikuš (10815) 3.
Autoři logických úloh:
Zbyněk  Grossmann  (15088) 2,  Jakub  Hrazdira  (16797) 3,  Raul  Kačírek 
(16791) 3,  Jaroslav Kodym  (11385) 3,  Jan Novotný  (16789)  3,  Karel Tesař 
(16844) 3, Petr Vejchoda (15415) 1. 
Řešitelé křížovek:
František  Dedera  (6357) 1,  Lucián  Gonda  (16802) 3,  Zbyněk  Grossmann 
(15088) 2, Miroslav Hájiček (12556) 2, Karel Klokočník (5830) 1, Jaromír Ko-
lář  (15289) 2,  Josef  Kubát  (10796)  2,  Petr Kučírek  (8620) 3,  Pavel  Měhýž 
(7121) 1,  Kristina Smigová (2510) 2,  Milan Tomsa (14161) M,  Milan Wasser-
burger (15678) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhl i Radoslav Žačok, který není 
členem SČHAK.
Řešitelé hádanek:
Robert Babilon (14637) 2, Jaroslav Bezpalec (14894) 2, Pavel Bobek (14919) 
2, Milan Fišbach (14848) M, Jan Hes (16805) 2, Josef Hrbáček (15443) 1, Eva 
Hugová (15284) 2,  Jaroslav Jablonský (16707) 2,  Pavel Kalhous (14217) M, 
Libor Knotek (12469) 1, Martin Kokeš (15471) 2, František Konečný (8264) 2, 
Jozef Kubove (10821) 3,  Roman Kunst (15623) 3,  Jaroslav Kyncl  (16806) 3, 
Miloslava Lajksnerová (4840) 3, Anna Lišková (15277) 1, Antonín Malčík (60) 
3, Jarmila Mlsová (16837) 3, Anna Moskalová (8456) 1, Jiří Navrátil (7515) 3, 
Stanislava Pechánková (15649) 2, Jiří Pivoňka (172) 1, Milan Práger (15456) 
1, Zdeněk Sedlatý (12385) 3, Pavel Šatura (15357) 2, Jana Štěrbová (1187) 2, 
Stanislav  Švub  (15622) 2, Stanislava  Teichmanová  (7982) 2, Ján  Turek 
(14194) 3, Aleš Vacek (11015) 2, Květa Valentová (16709) 2, Jaroslav Valkus 
(14414) M, Pavel Vybíhal (14038) 2, Václav Zíta (10207) 1.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhly i Sylva Kurečková, Eva Ram-
bousková a Emília Rigdová, které nejsou členkami SČHAK.
Řešitelé logických úloh:
Jiří Bednarski  (26045) 3, Jana Břízová (16850) 3, Jaromír Drápala  (1468) 3, 
Jakub Hrazdira (16797) 1, Ivo Husar (14908) M, Vladislav Charouz (15449) 2, 
Jaroslava Jáčová (16849) 3, Raul Kačírek (16791) 3, Pavel Kadlečík (15504) 
3, Stanislav Kočí (16733) 3, Martin Koller (16847) 3, Tomáš Mareš (1824) 3, 
Michal Matyska  (16846) 3, Jaromír Mráz  (16804) 3, Eva Nettlová  (15453) 1, 
Markéta  Novotná  (16901) 3, Jakub  Ondroušek  (16843) 2,  Igor  Platzner 
(11484) 3, Milan Práger  (15456) 1, Bohuslav Seďa  (7071) 1, Michaela Shej-
balová  (16845) 3, Vlastimil Skoupý  (15590) 3, Jiří Spáčil  (15665) 3, Ondřej 
Suchý (16795) 3, Petr Šimek (11612) 3.  
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Přemysl Bělaška, Josef 
Bělík, Pavel Bogdan, Otmar Carbol, Martin Gregor, Lenka Horálková, Vladimír  
Krejčí, Blanka Lehotská, Petr Lichý, Veronika Malá, Josef Mareček a Filip Šimek  
a počtu bodů postačujících k udělení 1. třídy dosáhl i Štefan Gašpár, kteří nejsou 
členy SČHAK.

Ing. František Vokatý, předseda kvalifikační komise
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POSLEDNÍ ČLENSKÝ ZPRAVODAJ JIRKY HAVLÍNA

19.9.1943 – 24.2.2010

Až smrt se na nás zašklebí, requiem ať nikdo nezpívá,
sejdem se všichni na nebi zase u piva…

Jiří Havlín

Když jsme se v předsednictvu svazu dozvěděli, že náš kamarád Jirka Havlín ode-
šel z ničeho nic do věčných pivišť, museli jsme se podělit o jeho pozůstalost, jíž je 
třeba rozumět činnosti, které až dosud vykonával. Teprve při tom jsme si uvědo-
mili, co všechno pro náš svaz dělal a udělal.
Jednou  z Jirkových  již  léta  vykonávaných  činností  byla  příprava  a  vydávání 
členského zpravodaje SČHAK. Pro letošní rok tím pověřili mě s tím, že ve zpravo-
daji  je  třeba  vzpomenout  Jirkových  zásluh.  Odmítl  jsem  psát  nějaký  oficiální 
nekrolog velebící osobu zesnulého a vypočítávající jeho přečetné důležité funkce. 
Dohodli jsme se, že místo toho zveřejníme dosud neotištěné Jirkovy práce.
Dobře vymyšleno, ale hůře proveditelno. Jirka sice napsal spoustu pěkných věcí, 
kterými nás bavil na našich před- i popřeborových a seminářových posezeních, 
ale dochovalo se jich pramálo. Měl totiž ten neblahý zvyk, že např. své populární 
povídky si psal do různých malých sešitků, a ještě hůř nakládal s hádankami, kte-
ré nejraději vymýšlel ve vaně. Nic z toho jsme v jeho písemnostech ani v počítači 
nenašli.
Zjistili  jsme však, že část Jirkova díla se přece jen zachovala.  Našly se dobré 
duše, kterým je půjčil, a ty si je opsaly. Z jeho povídek proto můžeme otisknout 
„Můj první přebor“ a „Můj poslední přebor“, které se ještě nikde neobjevily. Až si 
je přečtete, pochopíte, proč.
Jirko, nezapomeneme na tebe ani na tvůj podíl na tomhle členském zpravodaji, 
ač už touhle dobou sedíš u nebeského piva a píšeš si na tácek své božské po-
vídky a pekelně těžké taje, kterými nás počastuješ, až se tam s tebou někdy v bu-
doucnu sejdem.

Za papaláše i řadové členy SČHAK
Jarda Kolín
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Můj poslední přebor
Vážení sešlí přátelé, jejich souchoti, družky, soudružky a ostatní pozůstalí!
Jistě skoro všichni (asi až na Jemelíka) moc dobře víte, že jsem vám při někte-
rých přeborech už před drahnou řadou let s chutí sobě vlastní činil mnohá potě-
šení. Mám na mysli potěšení toliko vašeho duchovna.
Dávno, dávno již tomu, co jsem napsal svou první povídku s názvem Můj první 
přebor. Četl jsem ji tehdá u Bobínky ve Fučíkově ulici, sedě na bubínku (bubínek 
– to bývala špatně topící kamna na pevná paliva, tekutým palivem se nyní rozumí 
např.  rum,  myslivec  nebo  okena).  Párátkem  jsem  si  ukazoval  na  jednotlivá 
slůvka, abych je nepřeskočil, a občas jsem si s ním zarejdil  i mezi zuby,  které 
jsem tehdy ještě měl. Všichni se tehdá moc a moc smáli. A víte proč? Byli totiž 
skoro všichni ještě na živu.
Pak jsem tuto povídku četl ještě před několika lety zde na semenáři v Šancích. To 
už  si  skoro  všichni  (až  na  Jemelíka)  pamatujete.  Nejvíce  se  smáli  pamětníci 
(např.  Vokatý,  ale  i  Chromý Koudelka).  Ostatní  také,  ale  až po naučném ko-
mentáři a vysvětlivkách některých pamětníků. Až tuto povídku budu číst příště, 
dejme tomu po dvaceti letech, bude se smát už jen Kvíčala. Pokud ovšem bude 
ještě na živu. O ostatních dosti pochybuji – však ona vám ta unie dá ještě pěkně 
zabrat.
Kvíčala je člověk, kterému když se řekne, že bude baven, hodí všechny starosti, 
dokonce i vilné choutky,  za  hlavu,  uvolní  se na  těle  i  na duchu,  usadí  se  se 
vstřícným  náznakem  úsměvu,  a  když  se  humor  spustí,  směje  se  na  všech 
správných místech. To dokáže málokdo. Ani jednou jsem Kvíčalu nepřistihl, že by 
se smál na místě nesprávném, jako třeba Babilon.
Jak mi a hlavně vám léta přibývala, stával se ze mne stále menší a menší hádan-
kářský řešitel, o hřešitelovi ani nemluvě. Kromě toho, že se postupem času ze 
mne stal chrlič přeborových hádanek, člověk by řekl s bavičem Novotným – kom-
bajn na taje, dal jsem se na dráhu papalášskou. Jak všichni z vás dobře víte, je 
teď ze mne svazový dezorganizační tajemník, který stále mění adresy svého byd-
liště. Papaláši mne dokonce důvěrně oslovují slovy: drahý potemníku.
A tak se v současné době pro mne stává každý přebor, pro nějž chystám há-
danky a posléze i ty přebory břídím, doslova a do písmene štvanicí na důchodce. 
Posuďte sami. 
Jel jsem do Zábřehu na celostátní přebor kroužků už v pátek. Očekával jsem, že 
dorazí drazí Gorali, zajdeme do krčmy na Šeráka (v horším případě na Holbu), 
popovídáme si česko-slovensky a já si je budu dobírat kvůli jejich fotbalu. Gorali 
nepřijeli, a tak jsem šel s Drahošem na Kovárnu, kde měli aspoň litovelské. Jedno 
jsem následkem své gestikulace převrhnul a polil si celou Bystřinu. Pan vrchní mi 
ji sice utřel, ale současně mi utřel i všechny vyřešené hádanky.
Ráno jsem dorazil na místo konání přeboru včas a už mi tam mnozí členovci vnu-
covali  svazácké příspěvky.  Já na to,  že je namísto Stáni,  která je pro změnu 
v Bangladéši,  bude  vybírat  A  Ká,  která  je  se  souchotěm  v cukrárně  na  kávě 
a zmrzlinovém poháru, ale až po schůzi OHK. Té schůze jsem se zúčastnil i já. 
Tam mne vyhledal Sedláček, abych zajistil  odvoz Broukovského z nádraží, aby 
se tam s Uhrem příliš nepřetankovali. Kvíčala slíbil, že jej přiveze, akorát neví, 
kde je nádraží a jak vypadá ten Broukovský. Mezitím mi Sedláček oznámil, že 
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Broukovského přiveze Jalůvka. Schůze OHK byla v plném proudu a já na ní ob-
čas i hovořil (lépe řečeno, byl jsem nucen vysvětlovat těm, kteří nikdy nic neděla-
jí, kdy už to udělám, hlavně pak, kdy budou směrnice, na kterých nedělám).
Došel jsem si dolů pro občerstvení, a narazil jsem na Karkuše, kterému jsem dal 
k proplacení  fakturu od Lančariče za místní  sál.  Zároveň mi Karkuš sdělil,  že 
peníze, které mi veze na zaplacení sálu v Litvínovicích, který jsem platil ze svého, 
asi ztratil. Dal mi je tedy ze svého. Také mi dal seznam lidí na semenář, abych se 
ptal dalších lidí, jestli pojedou. Ten seznam jsem vzápětí někde ztratil zase já. Po-
tkal jsem Jalůvku, který pro Broukovského nejel, protože žádného Sedláčka ne-
zná. 
Hledal jsem aspoň Lančariče, ale u baru mi řekli, že jel někam pro Broukovského. 
U baru mne též vyhledal Kujal, který měl pro mne hádanky pro přebor i s diske-
tou. Třikrát mi vysvětloval, že si ty hádanky mohu přehrát z diskety, abych je ne-
musel znova přepisovat. 
Pak mne prosil Karpíšek, zda mi nemůže poslat Louskárnu o týden později, pro-
tože bude na Maltě. Řekl jsem, že může. 
Pak mne potkal Kalhous a prosil mne, zda mi nemůže poslat Louskárnu o týden 
později, protože bude na Mallorce. Řekl jsem, že může.
Pak mne potkal Jemelík a prosil mne, zda mi nemůže poslat Louskárnu o týden 
později, protože zase bude na Kajmanských ostrovech. Řekl jsem mu, že může. 
Jem tam vozí vyprat stokoruny a domů zase vozí vyprat ženským prádlo. Je to 
jeho hobby. 
Po návratu na schůzi OHK mne žádal Kolín, zda mi MLS nemůže poslat o den 
později, protože bude v Ženevě. Řekl jsem, že může, ale vzápětí na to zapomněl. 
Musel jsem znovu dolů, kde mne potkal Kubíček, aby mi dal fakturu za sál v Lit-
vínovicích, na které mi podepsal převzetí mých peněz, abych měl doklad, že to 
bylo zaplaceno a že na peníze, které mi ze svého dal Karkuš, mám nárok. Kubí-
ček mi navíc předal vytištěnou logiku z Lajtnovic i s disketou, kterou mi nakonec 
sice  ponechal,  ale  papíry  si  zase  vzal  zpět.  Možná,  že  i  s tou  fakturou 
z lajtnovické hospody U soupravy, protože jsem ji už nikdy nenašel.
Mezitím mne opět vyhledal  Kujal  a říkal,  že si  jeho hádanky mohu vytisknout 
z diskety. Mezitím mi Koudelka předal dva obrazce křížovek MLSK k uveřejnění 
na webu, což se mi nepovedlo, a také hádanky pro GP v Brně. Hádanky mi ale 
zase sebral s tím, že mi je pošle e-mailem. Mezitím mi Karkuš sdělil, že ty peníze 
pro mne, které ztratil, už našel, tak abych mu ty jeho vrátil, on že mi dá konečně 
ty, které mi náležejí. Také mi dal nalezený seznam lidí na semenář, který našel 
u baru, když tam byl zase na becherovce. Mezitím skončila OHK, na které jsem 
dostal  nejvíce úkolů,  přivezli  Broukovského a dole  mne čekala řada lidí,  kteří 
se mnou chtěli mluvit. Zajímaly je především věci naprosto nezajímavé.
Potom jsem s A Ká začali vybírat peníze na svazácké příspěvky, hlavně od slo-
venských súdruhů (takový Tibenský má už zaplaceno do roku 2010 a to už budou 
určitě členské příspěvky v eurech, takže vlastně dluží).
Většina českých papalášů, častých hostů přeborů, sběratelů kvalifikačních bodů 
a odnašečů finančních odměn z prostředků SČHAK má své příspěvky zaplaceny 
toliko do roku 2000, jak už je v naší tunelové kotlině zvykem.
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Loni se mi stalo, že k výběrčímu stolu dorazil bod-
rý přítel Zedníček zvaný Murárik ze Spermoníků, 
který omlouval neúčast Broukovského, že má prů-
jem a v Zábřehu by na záchod nedoběhl. Já s ním 
hojně hovořil  o hádankách a hádankářích, mezi-
tím  chodili  další  svazovci  a  já  je  vítal  jménem. 
Akorát  o tom Zedníčkovi  se mi v hlavě neustále 
honily myšlenky: který pak on to vlastně je? Poz-
ději  mi volal  Broukovský, že Zedníček byl  mnou 
doslova  nadšen,  protože  znám  všechny  hádan-
káře  jménem.  Letos  koukám  –  Zedníček  zvaný 
Murárik  je  tady  zase!  A  tak  zase  s ním  vesele 
hovořím o všem možném, o Spermonících a tak, 
Zedníček ale házel spíše nezájem a hned si šel 
vyřídit své dloužky s A Ká. Pak mi povídá věčně 
rozepnutý Gusta Ambrož zvaný Holub (tím mám 
na  mysli  jen  jeho  rozevlátou  košili,  košili, 
vy chlípníci !), že Zedníček Murárik letos nepřije-
de,  protože  má průjem.  Takže on ten  Zedníček 
nakonec byl  šuhaj Měkýš ze Šohajů. Zdál se mi 
letos nějaký větší.
PS
Tu ztracenou fakturu od Kubíčka našel nakonec doma Karkuš, který jinak ztratí 
úplně všechno. Měl i tu fakturu od Lančariče, kterou jsem ale neztratil.

Můj první přebor
Když jsem ukončil  svůj  první  poměr – řídě se lidovou pranostikou, která říká: 
Komu se nelení, tomu se zelená – začal jsem hledat nějaké opravdu vzrušující 
hobby.
Tehdá ale nebylo z čeho vybírat. Gorodkové kluby byly přeplněny, pro vstup do 
Svazu přátel jsem nesehnal potřebný počet ručitelů a chytání ryb mi taky nevoně-
lo, poněvadž jsou cítit jako některé soudružky.
Pak zasáhla náhoda. Chtěje si ukrátit dlouhou chvíli při čekání na devizový příslib 
do Smrdák, koupil  jsem si  v trafice bohatě ilustrovaný časopis Křížovka a há-
danka.
Po vyluštění několika veskrze nudných křížovek jsem pozvolna, avšak důkladně 
propadal hádankářské vášni. Luštil jsem bez ustání ta pikantní říkadla, magické 
kosočtverce  a  erotické  perokresby  s tajnosnubnými  názvy.  Nad  pivními  tácky 
jsem dělal čárkovky, na pisoárech záhadné nápisy a čtvercovky, na klozetech vý-
lučky a zvratky. S ráčky jsem měl zprvu velkou potíž, leč i na ty jsem nakonec vy-
zrál. Nově poznaná intelektuální neřest veskrze prostoupila mé duchovno, veške-
ré údy i  žlázy s vnitřní sekrecí. V příručkách a slovnících jsem objevoval nová 
slova a podstatně jsem si rozšířil – tu – honem – slovní zásobu. Postupně jsem si 
vyhledal všechna neslušná slova jako klematis, vakcína, sifaka, šoufek, organis-
mus, klaustrofobie a sekretářka. To jsem ale prase, viďte.
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Zatoužil jsem po světské slávě jako koza po petrželi. Rozhodl jsem se po dohodě 
s maminou, že navštívím i celonárodní přebor hádankářů. Mamina mi zaštepova-
la sváteční podkolenky, v kastrolu mi vyvařila brýle a do kapsy mi tajně podstrčila 
třicetikorunu na přilepšenou. Já si pak do podšívky saka zašil osm tisíc, kdyby se 
pak někam šlo. Vyrazil jsem do slavnostně vyzdobených ulic velkoměsta.
Ulice, třídy a bulvární plácky byly vyzdobeny nápisy: Ať žije Kčs, naše podvyživi-
telka! V oknech domů, školních jídelen a nouzových ubytoven se skvěly kvetoucí 
tradeskancie, vilné otazníky a půlené kosočtverce, symbol sekty mozaikových kří-
žovkářů.
Plakátovací plochy byly zaplněny záhadnými nápisy jako Beethoven, Za Prahu 
hroznější, Jsme vedeni stranou, Servít je světec, Jděte si bodnout a podobně.
Celonárodní přebor se konal ve sjezdové hale hlavního nádraží. Minul jsem tříki-
lometrovou frontu u šatny a posléze vstoupil do nekonečna.
První známou tváří byl  komerční inženýr Vitouš z Pelechu rozkoše v tradičním 
šachovém pulovru. Hele, pocem, pojď se mi na něco mrknout! A už mi trhal rukáv 
i s podšívkou, ručně malované šle i nátělník a vlekl mě ke svému stolu. Měl na 
něm rozloženy dva proutěné cestovní koše řešitelských materiálů jako Čtyřlístek 
a Magazín Co vás nezajímá a nemohl ani hnouti se záhadným nápisem:
Nesnáším, děvče, letiště,
Pojď si hrát radši na hřiště.
Byl jsem ve formě. Ale to je přece – Žere mě, děvo, Šeremetěvo. Dočista jsem ho 
uzemnil. Než se stačil vzpamatovat, byl jsem ten tam. Z dálky na mne pak ještě 
halekal: Pocem, hele, nemá tam být sere?
Asi v polovině nekonečna jsem spatřil sedět známou tvář architekta Dohnala, ble-
dou jako splavená křída. Tak jsem tady, pravil jsem, máte zde volno? Sundal ze 
stolu ceduli s nápisem ZAMOŘENO, smetl na zem kůstky z uzenáče a řekl: Jen 
si sedněte.
Zaujala mne vysoká a důstojná postava. Ukázal jsem na ni párátkem. Architekt 
Dohnal mi odvětil: Ale, to je slavný RNDr. Ramon Eisenhauer, autor světově pro-
slulé encyklopedie Was is das! Zpestří náš celonárodní přebor a o poločase před-
vede se svými cvičenými mažoretkami na zdejší mozaikové podlaze živou švéd-
skou křížovku. Každá mažoretka má na prdelce vytetovaný shluk a my je tady bu-
deme podle legendy křížit.
U kolemjdoucího  pikolíka si  architekt  Dohnal  objednal  šest  tuplovaných  turků. 
Poté  mi  nenuceně  napěchoval  dvanáct  sáčků  cukru  do  všech  kapsiček  saka 
i jinam. Prý nesladí.  Pak naráz vyzuňkl  první  šálek turka a o poznání  zhnědl. 
Kouříte?, zeptal se a vytáhl ze své řešitelské mošny šest balíčků cigaret Super 
Ligueros Forte. Mně zapálil jednu, sobě tři najednou. Dal jsem si prvního páva…
Když jsem se vrátil z kabinky, byl na stole opět nápis ZAMOŘENO. Architekt Do-
hnal byl o poznání hnědší a právě načínal třetí krabičku cigaret.
Potom vše zapil turkem a zase o poznání zhnědl.
Z koncentrace na blížící se přebor mne vyrušil prasečí kvikot. Kolem nedalekého 
stolu pobíhalo podsvinče s růžovou mašlí. Na zádech mělo dečku s ručně vyšitý-
mi nápisy: Pro štěstí! Lehko v učení, těžko v boji! a Morho!
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To je talisman akademika Holubinky, komentoval to architekt Dohnal. Většinou 
mu ho někdo ještě před přeborem sežere, pravil zasvěceně, vyzuňkl dalšího turka 
a o poznání zhnědl.
Do haly hlavního nádraží náhle vjela lokomotiva řady BoBo. Krátký kotel, vysoký 
tendr, brilianty zdobené reflektory, náhradní ozubení zavěšeno na předprsni. Zdá-
li vznešeně klnula davům v ústrety. Davy i architekt Dohnal šíleli.
Vyrušil jsem architekta Dohnala z posvátného vytržení slovy: Kdo to je?
Ale to je přece Pipina Sametová, zvaná královna včíl. Náčelnice kroužku Hambá-
ků ze Sprosťákova. Národ ji miluje víc než rodnou stranu. Pojďte a pohleďte, jak 
vroucně celuje její ušlechtilé šlápoty!
Lokomotiva BoBo přibrzdila u našeho stolu. Vytáhla ze záňadří láhev s nápisem 
Šaněl nómer pjať a pak spustila:
Tóž, vítaj meze náme synku,
a považuj mě za tetinku.
Be se nebel smotné, hochu,
naleju ti režné trochu.
Architekt Dohnal si ťukl také, pak vyzuňkl dalšího turka a o poznání zhnědl.
Ani jsme pořádně nedopili a už nás od předsednických hodovních tabulí začali bi-
čišti a karabáči nahánět k zahájení řešení. V ten ráz vjelo do haly 36 listonošů na 
kolečkových bruslích a každému podstrčili jakousi navštívenku.
Máte všichni? zazněl skřehotavý hlas. Řešte! Vytáhl jsem z mošny kudličku-rybku 
a začal navštívenku pracně pižlat.
Najednou se ozvalo dunění, supění, celá hala se chvěla, jakoby přijížděl těžkoto-
nážní vlak plně naložený naším havraním stříbrem. Začaly mi drkotat zuby a ně-
které další volněji ložené kosti a chrupavky. Najednou exploze – výbuch vulkán: 
Holubinka! Ruka s navštívenkou nahoře a pak dlouhý a táhlý výfuk…
Listonoši  se vrhli  po lístečku a ujížděli  s ním o sto sedm k hodovním tabulím. 
Stop! Správně řešil akademik Holubinka za tři vteřiny. Řešení zní: Tradeskancie.
Další hádanku vyřešil za dvě vteřiny inženýr Bobule. Řešení bylo: Tradeskancie.
Posléze jsem zabral i já. Tužtička kmitala po navštívence, nátělník ani nestačil vy-
sát můj znoj a nervy tekly, kudy to jen šlo. Tedy i dolem. Konečně ruka nahoře, 
listonoš o jedné brusli  klopýtal  zvolna k hodovní tabuli  a já tepal  rozechvěním 
v rytmu lipsi.
Samolibě jsem si opakoval řešení“Sérum na desce, sérum na desce, a s vnitřním 
uspokojením jsem přezíravě přehlížel  tu tisícihlavou masu upachtěných a upo-
cených tupých řešitelů.
Neúplné! Zmrazil mou nadutou pýchu křaplavý hlas z dáli. A vzápětí na to: Stop! 
Správně řešila Sametová za šest vteřin. Řešení zní: Seru vám na tradeskancie.
Hambáci  hýkali  nadšením,  vyhazovali  nohy nad  hlavu,  s hořícími  ubrusy jako 
s fakulemi běhali po hale a jeden mne v extázi kousal do ucha. Po orgiastické 
křeči museli Pipině provést intenzivní masáž v krajině prdelní. Z Pipininých úst vy-
cházely srdcervoucí skřeky:  Trepanace, trepanace!  Proboha, pravil  jsem vydě-
šeně architektu Dohnalovi, je tu záchranka nebo alespoň sanitka? Buďte klidný, 
odvětil mi. Pipina jen požaduje šest panáků.
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Architekt Dohnal Pipině blahopřál, vyzuňkl dalšího turka a o poznání zhnědl.
Málem jsem se z tohoto prvního životního neúspěchu nevzpamatoval. Když se 
přebor choulil k závěru, přišla přece jen i má chvilka. Vzrušeně jsem maloval na 
lísteček slůvka háčkovky.
Sou, Řek, milí zeti, selanka – šourek mi líže tiše laňka.
Přeci  jen jsem si  nakonec bodnul.  Do 
bronzova  opálený  architekt  Dohnal 
(nula  bodů)  jen  závistivě  pokýval 
hlavou, suše polkl klk a nenápadně sto-
čil oči pod stůl. Laňka tam ještě byla.
Obsadil jsem 36. místo.
V řešení  českých  hádanek  zvítězil  a 
celonárodním přeborníkem se  stal  Im-
rich  Földvári-Malokarpatský  z  kroužku 
Drotári  Slovnaft  se třemi  body.  Dostal 
za  odměnu  ručně  vyšívaný  diplom, 
ručně tepanou medaili a ručníky.
Já  jsem si  pak  domů v  upomínku  na 
svůj  první  přebor  odnášel  pestroba-
revný  menstruační  kalendář  do  roku 
2000.

Poslední Jirkovy taje…
Přebor Českomoravské vysočiny 2009

HÁČKOVKA
Nech pletiva kriminálnic
na zemi při stavbě dálnic.
Hetéra má prázdnou hlavu,
vytekla jí blízko splavu.

PŘÍSUVKA
Hudba ta má rytmus ryzí,
na strom čůrá ovčák cizí.
Táta dával dřevině
močovinu v Jičíně.

ZÁMĚNKA
Stříška chrání dveře domu,
cizina se diví tomu.
Ženy cemr trpí pólem,
nazývá mne proto volem.

SHODOVKA
Vnada je, když paní jistá 
nádobek pár z města chystá.
Soptila má živnostnice,
když jsem stiskl její plíce.
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