Váţení přátelé,
Letošní členský zpravodaj se nám podařilo vydat podstatně dříve, neţ tomu bylo
loni. Jako obvykle přináší základní svazové informace, jako je zpráva předsednictva
pro valnou hromadu SČHAK 2010, zápis a usnesení valné hromady SČHAK 2010,
záznam o kontrole hospodaření svazu uskutečněné v roce 2011, oznámení o vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd, rámcový návrh rozpočtu svazu na rok
2011 a přehled hospodaření za celý rok 2010, který byl zkontrolován revizní komisí
v rámci revize provedené v březnu 2011.
Valná hromada konaná 4. prosince 2010 zvolila na další tři roky výbor svazu
a revizní komisi. Svaz má nyní nového předsedu – Ing. Vladimíra Jemelíka, CSc.
z Brna a změny doznalo i sloţení předsednictva. V průběhu února poţádala navíc
př. Mirka Marková o uvolnění z výboru a výbor v březnu hlasováním per rollam
jednomyslně rozhodl, ţe novou členkou předsednictva se stane a ve funkci jednatelky a zapisovatelky ji nahradí Mgr. Alena Kolínová.
Funkci matrikářky vykonává i nadále hospodářka svazu Ing. Stanislava Teichmanová, která rovněţ vede evidenci členských příspěvků. Se všemi dotazy 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. Upozorňujeme, ţe valná hromada jako nejvyšší orgán
schválila výklad stanov svazu v části upravující zánik členství a práva členů. Doporučujeme se s ním seznámit, najdete jej v usnesení valné hromady.
Připomínáme, ţe jiţ počínaje rokem 2010 byla upravena roční výše členských příspěvků na 200 Kč. Pokud můţete, zaplaťte je Ing. Teichmanové nebo jí pověřenému členovi na některém přeboru. Peníze je moţno zaslat téţ 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, jméno a účel
platby, abychom vás jako plátce mohli správně identifikovat.
Předsednictvo SČHAK
Vydalo vydavatelství NOVUM, spol. s r. o., Brigádníků 2929/39, 100 00 Praha 10, zdarma
pro členy Svazu českých hádankářů a kříţovkářů. E-mail novum-kah@volny.cz, telefon
222 960 360. Odpovídá Jaroslav Kolín, uzávěrka 17. dubna 2011.

Váţené přítelkyně, váţení přátelé,
čas nezastavíme, měří všem stejně,
ale přece některým dovolí luštit déle a
některým kratší dobu. Do loňského
Členského zpravodaje jsme zařadili
medailonek zesnulého Jirky Havlína
a mysleli jsme si, ţe na čas podobný
obsah náš zpravodaj mít nebude. A
bác! Mezi kamarády tam někam do
hádankářské věčnosti se odebral i
Mirek Kučava. A to se Karim k naší
radosti právě chystal do vedení svazové kroniky. Tak na jeho počest zařazujeme medailonek i dnes.
Čas nezastavíme, ještě před několika
lety jsme si neuměli představit, ţe bychom řešení kříţovek v korespondenčních soutěţích posílali jinak neţ v dopise. A najednou mailem zasílané naskenované vyplněné obrazce vytlačují
dopisy, u řešení hádanek a logických úloh tím spíše. Internet se stal neodmyslitelným pomocníkem řešitelů i autorů a dalším médiem pro zadávání
soutěţí. Stal se informačním a propagačním zdrojem první velikosti.
V letošním roce nás čeká zavedení nových svazových webových stránek
www.schak.cz. Webové stránky www.e-rebus.cz se staly stránkami vydavatelství Novum a některá data budeme hostům stránek sdělovat souběţně.
Čas nezastavíme, jsme tu jen na poměrně nedlouhé návštěvě a všechny
nás baví tvořit nebo řešit kříţovky, hádanky, logické úlohy či sudoku. Nebo
tvořit i řešit. A někoho baví připravovat a organizovat pro druhé soutěţe.
Tak si prosím uţívejme ve vzájemné součinnosti a ohleduplnosti našeho
duševního sportu, ctěme dohodnutá pravidla a normy, propagujme společně naše hnutí a bavme se naším koníčkem.

-2-

ZPRÁVA O ČINNOSTI
Svazu českých hádankářů a kříţovkářů
za období prosinec 2009 aţ listopad 2010
Úvod
Rok 2010 je posledním rokem daného volebního období orgánů SČHAK,
a proto je na místě malé ohlédnutí nejen za jiţ téměř uplynulým rokem
2010, ale i za celým tříletým obdobím.
SČHAK kromě „běţné“ činnosti, o níţ budu referovat dále, musel v uvedené době čelit, jak je dnes módní říkat, hned několika výzvám:
1) Dlouhodobě dochází k úbytku členů svazu, zejména v důsledku stárnutí členské základny a kaţdoročnímu, byť přirozenému odchodu několika členů do kříţovkářského nebo hádankářského ráje.
2) Část členské základny je či byla dlouhodobě pasivní, nebo se činnosti
svazu z různých důvodů neúčastnila.
3) Mezi aktivity svazu přibylo sudoku a členy svazu se stali i takoví jedinci, kteří se specializují na tvorbu a řešení této logické úlohy.
ad 1) Stárnutí a úbytek členské základny je záleţitostí, se kterou je obtíţné bojovat. Obzvláště nepříjemné je, kdyţ ztrácíme velmi aktivní, činorodé
a do mnoha aktivit zapojené jedince. Pak je opravdu obtíţné je nahradit.
Pokud takové tendence trvají déle, coţ je bohuţel případ i našeho svazu,
vede to k nadměrné kumulaci funkcí a povinností čím dál uţší skupiny „tahounů“, coţ je postup, který nelze uplatňovat donekonečna.
Je proto nezbytné v daleko větší míře neţ dosud zapojit do autorské, porotenské a organizátorské činnosti členy svazu, kteří jsou o jednu nebo
alespoň o půl generace mladší, neţ současní autoři, porotci a funkcionáři.
Úbytek členů je moţné kompenzovat jen získáváním členů nových. To se
částečně daří v kategorii logických úloh, ale téměř vůbec v oblasti hádanek
a kříţovek.
Myslím, ţe je třeba se rozpomenout na naše začátky, na to, co nás oslovovalo. Prezentováním špičkových kříţovek a hádanek, i kdyby byly sebekrásnější, vtipné a originální, nové adepty kříţovkářského a hádankářského
řemesla nezískáme, spíše naopak.
ad 2) Podobně je tomu také s aktivitou členské základny. Samozřejmě,
ţe část členů dala před naším koníčkem přednost své profesi, rodině, politické kariéře nebo jiným zálibám, kterých je dnes opravdu pestrá nabídka.
Část členů ale upadla do pasivity poté, co zjistila, ţe úroveň prezentovaných kříţovek a hádanek se stále více vzdaluje jejich moţnostem.
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Těţko se můţeme domnívat, ţe budeme mít ve svých řadách stovky nebo dokonce tisíce špičkových hádankářů a kříţovkářů. Není tomu tak ani
v jiných oborech lidské činnosti, např. ve sportu. Proto se nemůţeme zaměřovat jen na trvale se zlepšující špičku, ale musíme se věnovat také těm
relativně nebo objektivně slabším řešitelům a autorům.
Ţe se vůbec nejedná o nějakou scestnou myšlenku, potvrzuje „probuzení“ celé řady členů k aktivitě díky hádankářské řešitelské soutěţi Louskárna. Po několika úspěšných ročnících Louskárny přistoupili k obdobným
aktivitám i kříţovkáři a zdá se, ţe díky Kříţovkářskému desetiboji a změnám v Kříţovkářské kvalifikační soutěţi připraveným pro rok 2011 budou
rovněţ úspěšní. Jako vedoucí kvalifikační komise se trošku bojím, kolik
práce mi to přinese, ale věřte, je to obava vcelku příjemná.
ad 3) Příznivci a vyznavači sudoku jsou fenoménem, který do SČHAK
přináší nejen nový vítr, ale také vrásky na čela mnohých činovníků nebo
ortodoxních vyznavačů hádanek a kříţovek. Nesporným pozitivem je, ţe do
svazu díky sudokářům vstoupilo po delší době opět větší mnoţství mladých
lidí. Situace poněkud připomíná počátky kategorie logických úloh. Tehdy se
rovněţ objevili převáţně mladí, a podobně jako dnešní sudokáři vyhraněně
zaměření řešitelé logických úloh; z některých z nich se pak vyklubali všestranní dobří, nebo dokonce výborní řešitelé i autoři nejen logických úloh,
ale i kříţovek a hádanek.
Se sudokáři se však do SČHAK dostavil i určitý mezigenerační střet. Sudokáři jsou ve srovnání se členy – zakladateli svazu většinou o dvě aţ tři
generace mladší, tvoří relativně uzavřenou skupinu a jejich chování a vyjadřování je někdy velmi přímočaře kritické; coţ ovšem je a bylo mladým,
a nejen dnešním, blízké. Stojíme-li o začlenění sudokářů do svazové činnosti, a já věřím, ţe většina z nás ano, pak je třeba řešit tento mezigenerační střet citlivě a s rozvahou. Zde mají před sebou obrovský úkol zejména
členové komise pro zahraniční styky a odborné komise pro logické úlohy,
kteří se se sudokáři střetávají častěji a řeší společně mnohé aktivity.
Samostatnou kapitolu tvoří ve vztahu k příznivcům sudoku problematika
účasti na mezinárodních akcích a jejího finančního krytí. Jiţ několik let je
pořádáno mistrovství světa v řešení sudoku, jehoţ se účastní i česká reprezentace. Náklady na účast našich reprezentantů na MS obvykle nejsou
malé a platí pro ně v podstatě totéţ jako pro náklady na reprezentaci
v řešení logických úloh: nelze je (alespoň ne zcela) pokrýt z prostředků
svazu, který kromě určité dlouhodobé finanční rezervy disponuje jen členskými příspěvky. Na této skutečnosti nemění nic ani fakt, ţe členské příspěvky byly od roku 2010 zvýšeny na dvojnásobek a ţe mistrovství světa
v řešení logických úloh se bude od roku 2011 konat ve stejnou dobu a na
stejném místě jako MS v řešení logických úloh.
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***
Čelit uvedeným výzvám je úkolem především pro volené a odborné orgány SČHAK. Přejděme tedy ke zprávám o jejich činnosti.
Výbor
V roce 2010 se konaly dvě schůze výboru SČHAK. Na schůzi dne 22.
května 2010 v Kolíně projednal výbor zprávu o činnosti předsednictva od
valné hromady v prosinci 2009, vzal na vědomí zprávu o kontrole hospodaření svazu za rok 2009 a průběţném plnění rozpočtu na rok 2010 za období do konce dubna a schválil poloţkový rozpočet na rok 2010.
Výbor projednal některé problémy související s úmrtím Jiřího Havlína,
zejména pokud jde o práce na databázi hádanek a zajištění některých dalších činností, které př. Havlín vykonával. Vedení OHK převzal př. Vokatý.
Podařilo se zajistit i plynulé pokračování všech ostatních činností př. Havlína, s výjimkou vedení soudobé kroniky. Výbor i předsednictvo děkují všem
členům svazu, kteří se na zajištění těchto činností aktivně podíleli a dosud
podílejí.
Členové výboru vzali na vědomí zprávu předsedy komise pro mezinárodní styky o mistrovství světa v sudoku a přípravě mistrovství světa v logických úlohách, a dále informaci kvalifikační komise o nových nositelích kvalifikačních tříd.
Výbor se intenzivně zabýval otázkou propagace svazu, přípravou nových
členských legitimací, výročního tisku, členského zpravodaje a přípravou
voleb výboru a revizní komise na další období. Projednával i návrhy na
změnu stanov svazu.
Na jednání výboru byl projednán program zářijového semináře na Šancích, organizační zajištění Mistrovství republiky krouţků 2010 v řešení kříţovek a hádanek a schváleni autoři pro Mistrovství republiky jednotlivců
2010 v řešení kříţovek a hádanek. Projednán byl rovněţ předběţný návrh
na udělení otazníků zaslouţilým členům svazu.
Na schůzi dne 4. prosince 2010 v Praze výbor projednal a schválil návrh
zprávy předsednictva o činnosti svazu a jeho orgánů pro valnou hromadu,
prověřil přípravu valné hromady včetně zajištění voleb, a organizační zajištění Mistrovství republiky jednotlivců v řešení kříţovek a hádanek. Dále
projednal plnění rozpočtu za období leden aţ listopad 2010 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2011.
Výbor vzal na vědomí zprávu o účasti našeho druţstva na mistrovství
světa v řešení logických úloh v Polsku. Schválil návrhy na udělení nových
zlatých, stříbrných a bronzových otazníků a čestných uznání, termínovou
listinu přeborů a autorské soutěţe pro rok 2011, autory kříţovek a hádanek
pro Mistrovství republiky krouţků v roce 2011.
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Dále výbor vzal na vědomí zprávy z komisí, informaci o práci na návrhu
nového Přeborového řádu a na výkladu stanov svazu, informaci o vytřídění
svazového archivu a o přípravě nových webových stránek svazu. Projednal
rovněţ připomínky a náměty členů k činnosti Svazu a předběţné zajištění
semináře v roce 2011.
Výbor schválil změnu Přeborového řádu, která spočívá ve sníţení maximálního moţného počtu členů druţstva krouţku na MČR v řešení kříţovek
a hádanek z osmi na šest.
Předsednictvo
Předsednictvo se sešlo na 10 řádných schůzích; jednání se jako hosté
zúčastňovali předseda revizní komise Jaroslav Kolín a šéfredaktor časopisu Kříţovka a hádanka Jaromír Kvíčala. Předsednictvo se na svých schůzích zabývalo vyřizováním běţné svazové agendy; zajišťováním úkolů
vyplývajících ze schůzí výboru, přípravou materiálů pro jeho schůze, přípravou materiálů pro valnou hromadu a přípravou voleb do výboru a revizní
komise.
Dále projednávalo přípravu a hodnocení přeborů, soutěţí a semináře, zajištění a vyhodnocení naší účasti na mistrovstvích světa v sudoku a v řešení logických úloh, přípravu nových členských průkazů, výročního tisku
a členského zpravodaje a průběţnou kontrolu plnění rozpočtu. Ve spolupráci s př. Adamčíkem členové předsednictva vytřídili svazový archiv a zajistili jeho převezení do redakce KaH. Nejdůleţitějším – a nejsmutnějším –
úkolem předsednictva v první polovině roku 2010 bylo zajištění činností po
př. Havlínovi.
Revizní komise
Revizní komise provedla dne 12. dubna 2010 dokladovou revizi příjmů
a výdajů svazu za celý rok 2009 a za leden – březen 2010. Byly zjištěny
dva nedostatky v podstatě formálního charakteru, z nichţ jeden byl odstraněn na místě a druhý v průběhu roku 2010. Nejméně jeden člen revizní
komise se s hlasem poradním pravidelně účastnil schůzí předsednictva
a všichni členové schůzí výboru. Při jednáních se operativně vyjadřovali
k finančním otázkám činnosti svazu.
Komise pro činnost kroužků
Komise pro činnost krouţků spolupracovala v závěru minulého roku na
stanovení kalendáře přeborů pro rok 2010, její členové svým dohledem
přispívali k regulérnosti soutěţí, ve spolupráci s řídícími soutěţí a pořadateli dbali na bezchybný průběh přeborů. Na základě výsledků přeborů sledovala a zveřejňovala komise průběţný stav soutěţí Grand Prix v řešení kříţovek, hádanek, logických úloh a sudoku, v součinnosti s kvalifikační komisí průběţně aktualizovala seznamy řešitelů, kteří se mohou vzhledem ke
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své kvalifikační třídě účastnit jen hlavních soutěţí. Lze s potěšením uvést,
ţe všechny řešené práce byly řádně konzultovány a prakticky se nevyskytly
na přeborech větší problémy, které by nebylo moţné vyřešit ihned na místě.
Komise shromáţdila zprávy o činnosti od jednotlivých krouţků včetně poţadavků na uspořádání soutěţí pro rok 2011, spolupracovala při zpracování návrhů na udělení svazových ocenění jednotlivcům i krouţkům. Na základě předloţených dílčích zpráv od krouţků zpracovala stručnou zprávu,
obsahující činnost svazových krouţků.
V průběhu roku změnila komise své vedení i komisaře, po dlouholeté vedoucí práci Lázeňáka Karima – Mirka Kučavy převzal vedení Hanák Bohdan Kousal.
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 hádankáři zúčastnili a nutno říci, ţe úspěšně.
V americké Filadelfii se konalo 5. mistrovství světa v luštění sudoku. Pod
hlavičkou Světové hádankářské federace (World Puzzle Federation) bojovalo 120 reprezentantů z 31 států o tituly mistrů světa v soutěţi jednotlivců
i v soutěţi týmů. Českou republiku reprezentovalo na šampionátu šest nejlepších, a to Jakub Ondroušek, Jan Novotný, Jana Břízová, Jakub Hrazdira, Ondřej Suchý a Klára Vytisková.
Vedli si znamenitě. Jakub Ondroušek se probojoval do čtyřčlenného finále, kde po strhujícím boji podlehl aţ polskému expresu Janu Mrozowskému, který obhájil loňský titul. Třetí skončil Hideaki Jo z Japonska. Umístění
dalších českých reprezentantů: 10. Novotný, 12. Břízová, 14. Hrazdira,
17. Suchý a 40. Vytisková. Skvělým úspěchem skončila pro naše barvy
i soutěţ druţstev. Čeští sudokáři vedeni kapitánem Vítězslavem Koudelkou
díky suverénním výkonům obsadili druhé místo s minimálním odstupem od
vítězných Němců, bronzové medaile získali Japonci.
V příjemném hotelu 30 kilometrů od Varšavy se konalo 19. mistrovství
světa v luštění logických hádanek, kterého se zúčastnilo 105 řešitelů z 28
států celého světa. Mistrovství dominovali Japonci. Po dvoudenním náročném klání se do finále dostali hned tři, čtveřici doplnil německý fenomenální
hádankář Ulrich Voigt, vítěz základní části. Mistrem světa se stal Taro Arimatsu, Voigt byl druhý, třetí další známý japonský hádankář Hideaki Jo.
Našim se nedařilo tak jako v posledních dvou letech, obsadili pozice hezky za sebou na konci třetí desítky. Nejlepší byl na 27. místě Robert Babilon, Jana Tylová skončila 28. a Jan Krtek Novotný 29. Petr Nepovím uzavřel první padesátku, náladu si spravil vítězstvím v pokerovém turnaji.
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V soutěţi druţstev zvítězili reprezentanti USA, vítězové základní části Japonci získali stříbrné medaile, na loňské mistry Němce zůstaly medaile
bronzové. Česká reprezentace vedená kapitánem Vítězslavem Koudelkou
skončila šestá, coţ je v těţké konkurenci kvalitní umístění.
Nicméně se nabízí otázka, jak zkvalitnit výběr a přípravu našich reprezentantů. Na mistrovství světa jezdí uţ několik let titíţ řešitelé. Vzhledem
k tomu, ţe ani u nich se nedá věk zastavit a ţe na domácích přeborech
nemají dostatečně kvalitní soupeře, jejich úroveň vzhledem ke světové
konkurenci stagnuje.
Logici by se asi měli inspirovat sudokáři. Ti se zúčastňují nejrůznějších
soutěţí, především na internetu. Z široké základny se pak velmi dobře vybírá reprezentace a také příprava reprezentantů na MS je kvalitnější. Logici
stagnují, málo přeborů s malou účastí, malá konkurence. Bylo by dobré
uvaţovat o nějaké "logické" internetové stránce pro širokou veřejnost.
Příští mistrovství se koná v maďarském Debrecínu. Zde se poprvé v historii budou obě mistrovství – logiků i sudokářů – konat na jednom místě ve
stejné době.
Členům komise (Koudelkovi a Riedrovi) se dařilo i na poli organizačním.
Jakoţto spoluorganizátoři Mantila Mistrovství republiky v sudoku pozvali
i zahraniční účastníky, konkurence byla skvělá. Výrazně přispěli i k propagaci dalšího ročníku internetové soutěţe pro sudokáře Sudokucup, kterou
organizuje Karel Tesař. Všechny dosud proběhnuvší soutěţe v rámci Sudokucupu byly výrazně prezentovány na světovém fóru, coţ se odrazilo ve
velké účasti zahraničních luštitelů.
Vedoucí komise Vítězslav Koudelka zastupuje SČHAK ve Světové hádankářské federaci (WPF). Letos předloţil WPF návrh pravidel pro pořádání mistrovství světa, na jehoţ tvorbě se jako vedoucí pracovní skupiny podílel. Navrhovaná pravidla konzultoval v rámci ČR se členy dalších odborných komisí SČHAK, popř. se současnými nebo bývalými reprezentanty.
Odborná křížovkářská komise
OKK má 13 členů a pracuje ve sloţení: Zdeněk Chromý (předseda), Vladimír Jemelík (místopředseda), Pavel Blaţek, Jaromír Drápala, Petr Haman, Jiří Janatka (člen-korespondent), Vladimír Klos, Dušan Karkuš, Jaroslav Karpíšek (nový člen), Marian Mikuš, Jiří Pivoňka, Ivan Růţička, Petr
Vejchoda. V tomto sloţení rovněţ plní funkci odvolací komise pro kategorii
kříţovek.
V roce 2010 se OKK sešla dvakrát. Na zimním zasedání se zabývala
problematikou korespondenčních řešitelských a autorských soutěţí, zhodnotila autorskou kvalitu prací v NKM, MLSK, KKS a JLA a upřesnila soutěţe v roce 2010. OKK se dále věnovala problematice ČKL, zejména nově
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zavedenému modelu osmičlenných skupin. Zahájila také úvahy o čistě
řešitelské kříţovkářské lize.
OKK doporučila otiskovat v KaH seriál článků pro řešitele a autory kříţovek. Tento seriál byl v roce 2010 realizován a setkal se s velmi dobrým
ohlasem čtenářů.
Komise projednala zkušenosti s elektronickým zadáváním některých korespondenčních soutěţí a s elektronickou komunikací v těchto soutěţích.
Konstatovala, ţe tato forma byla řadou řešitelů a krouţků přivítána.
V MLSK např. významnou měrou přispěla k redukci nákladů na poštovné.
OKK odsouhlasila započetí prací na nové verzi Směrnic pro tvorbu kříţovek. Úvodní materiál pak byl projednáván na semináři Šance 2010. Základním záměrem OKK je vytvořit relativně jednoduchý základní materiál
Směrnic a zvýšit počet příloh.
Na podzimním zasedání na Šancích se začaly připravovat autorské a řešitelské soutěţe pro rok 2011. OKK přijala rozhodnutí, ţe v kvalifikační
kříţovkářské soutěţi bude od roku 2011 odděleno přidělování kvalifikačních bodů pro 1. výkonnostní třídu (max. 3 body) a pro niţší třídy a řešitele
bez VT (max. 5 bodů + 1. místo).
Další debaty na OKK se vedly kolem témat, která se překrývají s obecnými tématy Svazu. Šlo zejména o debaty kolem Přeborového řádu.
Odborná hádankářská komise
Komise přišla v průběhu roku o svého vedoucího př. Havlína. Díky obětavosti, kázni a velkému úsilí zbylých členů a dalších aktivistů se podařilo
zajistit hladký průběh všech korespondenčních soutěţí i přeborů v tvorbě
a řešení hádanek. Obzvláště je třeba ocenit, ţe staronoví i noví vedoucí
a organizátoři jednotlivých soutěţí pracovali při vypsání soutěţí, v jejich
průběhu i při jejich vyhodnocení a zveřejnění výsledků zcela samostatně
a bez jakékoli potřeby je k něčemu vybízet nebo snad dokonce urgovat.
Novinkou v letošním roce je vypsání autorské soutěţe na hádanky pro
Louskárnu a přeměna dosavadní řešitelské soutěţe přesmyček na kvalifikační soutěţ pod názvem Překvapka.
V nejbliţších letech musí OHK kromě autorského, porotenského a organizačního zajištění korespondenčních soutěţí a přeborů dopracovat chybějící propozice ČHL, uvést propozice MAS do souladu s ostatními svazovými
závaznými materiály a hlavně zahájit širokou diskusi a osvětovou kampaň k
novým hádankářským směrnicím s cílem zbavit tyto směrnice všech mýtů
a nesprávných výkladů.
Zcela specifickou činností jsou práce na hádankářské databázi. Je obdivuhodné, ţe se časově nesmírně náročnému datovému sjednocení jednot-9-

livých částí hádankářské databáze věnuje př. Chromý, který je výborným
kříţovkářem a logikem, ale k hádankám aţ tak blízký vztah nemá.
Odborná komise pro logické úlohy
Členové komise se podíleli na autorském a organizačním zajištění přeborů v řešení logických úloh a sudoku a na přípravě obou reprezentací na
mistrovství světa. Vedoucím komise je Zdeněk Vodička.
Kvalifikační komise
Vedoucí komise František Vokatý spolupracuje v průběhu roku s komisí
pro činnost krouţků, s vedoucími jednotlivých soutěţí a s porotci s cílem
zajistit dodrţení propozic soutěţí a vyhlášených podmínek všude tam, kde
je součástí podmínek členství v SČHAK, dosaţení některé z kvalifikačních
tříd nebo dosaţení určitého věku.
Komise shromaţďuje průběţně výsledky jednotlivých soutěţí a eviduje
dosaţené kvalifikační body, aby po uzavření a vyhodnocení všech soutěţí
za předchozí kalendářní rok dosáhla kaţdoročního vrcholu své činnosti
vyhlášením nových nositelů kvalifikačních tříd u příleţitosti konání mistrovství republiky krouţků
V roce 2009 zasáhlo do svazových soutěţí aktivně a natolik úspěšně, ţe
dosáhlo aţ na kvalifikační body, více neţ 400 účastníků. V květnu 2010
pak bylo vyhlášeno 90 nových nositelů kvalifikačních tříd. Diplomy pro nové
nositele vyhotovil nezištně a jiţ tradičně opět přítel Jiří Chudoba.
Vedoucí komise v uplynulém období odpovídal zase na celou řadu dotazů jednotlivých členů svazu ohledně stavu jejich kvalifikačních bodů a tříd.
Je potěšitelné, ţe bylo moţné vţdy na dotazy v plné šíři odpovědět a ţe se
to setkávalo občas i s oceněním ze strany tazatelů. Zde je na místě připomenout, ţe na počátku evidence kvalifikačních bodů a tříd stála manţelská
dvojice Pavlína a Ladislav Majerovi, která tehdy zvládla zaznamenat obrovské mnoţství údajů. Ladislav Majer byl také po dlouhou dobu vedoucím
kvalifikační komise a za podobu většiny dnešních evidencí vděčíme právě
jemu.
Radost z činnosti komise kalí jen to, ţe se po několika úspěšných letech
letos nepodařilo zveřejnit v elektronické podobě stav kvalifikace k 31. 12.
2009. (Právě v den konání Valné hromady SČHAK se podařilo vše napravit
a všechny soubory týkající se kvalifikace jsou dostupné na webové stránce
www.e-rebus.cz.)
Matrika
Podle údajů matrikářky Stanislavy Teichmanové má SČHAK ke dni konání Valné hromady 667 členů.
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Závazková komise
Nelekejte se. SČHAK v ţádném případě nesměřuje ani věcně, ani myšlenkově do období před listopadem 1989 a tato komise vás nemá v úmyslu
nabádat k uzavření socialistických závazků. Závazková komise aktivizuje
svou činnost vţdy jedenkrát v roce, a to na hádankářském a kříţovkářském
semináři v penzionu Šance, aby navázala na skvělé tradice Pijaristů ze
z Plzně v čele s nezapomenutelným Pepou Šleisem. Ti přišli na semináře
s ušlechtilou, mozek namáhající hrou, která po peripetiích se scrabblem,
niňákem a jinými konkurenty jasně ovládla seminářové večery.
Touha po vítězství, v této hře spojeném s právem zaplatit soupeřům vybrané občerstvení, vede některé jedince k tomu, ţe povaţují ostatní části
semináře za vedlejší či dokonce druhořadé. Jistý V.J., ač zpravidla opouští
seminář jiţ vprostřed týdne, několik let po sobě trnul, zda se mu alespoň
jedenkrát před jeho odjezdem podaří soupeře pohostit. Aţ letos to bylo bez
nervů a podařilo se mu to hned napodruhé. Letošní rok se ovšem vyznačoval lítými boji, kdy se účastníci i za cenu sebeobětování snaţili vítězům
překazit překonání elitní hranice 400 bodů. Snad i proto závazková komise
nemohla letos učinit ţádný zápis do soudobé kroniky závazků, kam se
zaznamenávají pouze zcela mimořádné výsledky rovné nebo vyšší neţ 450
bodů.
***
Motorem činnosti SČHAK však nejsou jen volené a odborné orgány svazu, nýbrţ všichni aktivní členové a krouţky, do nichţ se sdruţují. Jak si
tedy jednotlivé krouţky v uplynulém období vedly:
Zpráva o činnosti kroužků
Na základě elektronické výzvy poslalo nějakou zprávu o své existenci 34
krouţků. Domnívám se, ţe si zaslouţí vyjmenovat – v abecedním pořadí:
Argentum, Bečváci, Bôbari, Budivoj, Doubravák, Hanáci, Hutníček, Jarabáček, Ječmínek, Jeţci, Jihočech, Kabrňáci, Kladeňáci, Kokos, Koumáci,
Kozáci, Krušnohor, Lázeňáci, Maratonci, Ostraváci, Pašáci, Pašeráci, Pijaristé, Podskaláci, Přemyslovci, Příbramáci, Rychtáři, Skaláci, Staré hnízdo,
Šíravan, Šumaváci, Trosky, Třebíčáci a Ţiaran.
Některé krouţky existují jen díky obětavosti svých členů, schůzky bývají
v prostorách kaváren či hospod, kluboven, kanceláří, škol nebo domácností. Většinou je náplní schůzek řešení svazových soutěţí nebo tvorba hádanek a kříţovek pro místní tisk. Vlastní vnitřní dlouhodobou soutěţ mají
krouţky Bečváci, Hanáci, Hutníček, Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci, Pašáci,
Podskaláci a Staré hnízdo.
Zvlášť je potřeba vyzvednout krouţky, pořádající soutěţe – jak přebory
Grand Prix, tak i místní přebory. Jedná se o krouţky Staré hnízdo, Hanáci,
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Bečváci, Jeţci, Kabrňáci, Jarabáček, Lázeňáci, Třebíčáci, Budivoj, Doubravák, Ostraváci, Hutníček, Rychtáři, Pijaristé, Pašáci, Podskaláci, případně
slovenské krouţky, pořádající své vlastní soutěţe. Jak lze vysledovat, jde
mnohdy o tytéţ, zejména větší krouţky.
Finanční prostředky na pronájem prostor případně na ceny jsou získávány různými způsoby. Bečváci je získávají formou grantu, Doubraváku vypomůţe Městský úřad Chotěboř a sponzoři, Hanáci mají podporu kulturní
komise Městského úřadu Prostějov, Hutníčku pomáhá Kulturní a společenské středisko v Českém Těšíně, u Jeţků zajišťuje vše u sponzorů př. Zvolánek, Kabrňáci mají formu občanského sdruţení a získávají dotace na
činnost od ÚMČ Brno – Královo Pole, Lázeňáci získávají příspěvky od
sponzorů a za zveřejňované kříţovky, Ostraváci mají moţnost se scházet
v Centru volného času v Ostravě – Porubě, jinak je další činnost většinou
financována z vlastních prostředků.
Práce s mládeţí byla vţdy poněkud obtíţná, lákadel přibývá, kromě sportu jde zejména o počítačové hry – přesto se této práci s úspěchem některé
krouţky věnují. Bečváci pořádají jako součást řešitelských přeborů také
soutěţ v řešení kříţovek pro mladé luštitele ve spolupráci s MDDM, stejně
tak i soutěţ pro příchozí v řešení kříţovek a sudoku, v letošním roce uspořádali i korespondenční soutěţ v řešení kříţovek. Hanáci navázali spolupráci s okresní knihovnou a uspořádali letní kříţovkářskou korespondenční
soutěţ, vyhodnocenou a odměněnou z prostředků knihovny. Hutníček autorsky zabezpečil a řídil luštitelskou soutěţ pro čtenáře obecní knihovny
v Mostech u Jablunkova s velkým ohlasem v místním tisku. Z řad Kabrňáků
vzešla spousta kvalitních mladých luštitelů se širokým záběrem od hádanek a kříţovek přes logické úlohy aţ po sudoku. Lázeňáci uspořádali vánoční turnaj v sudoku. Práce př. Zvolánka z Jeţků je nad veškerá kritéria –
pořádání, organizace a autorství Czech Open Pardubice přesáhlo hranice
republiky a v rámci soutěţí probíhá práce s mládeţí všech věkových kategorií.
Velmi častá je spolupráce s místním tiskem – jsou zveřejňovány zejména
švédské nebo klasické kříţovky, případně osmisměrky. Získané prostředky
jdou na nákup odborné literatury a na náklady na účast při řešitelských
přeborech.
Vydáváním vlastního časopisu nebo periodického tisku se můţe pochlubit jen málokterý krouţek. V hodnoceném období vydávali Bečváci krouţkový časopis Bečváček s korespondenční kříţovkářskou soutěţí, Lázeňáci
uzavřeli jiţ 16. ročník Lázeňských oříšků s pestrou soutěţí všehochuti,
kříţovek i hádanek. Jinak mohou krouţky vyuţít nabídky ze strany redakce
Kříţovky a hádanky na prezentaci své činnosti formou řešitelské dvoustrany v Kříţovce a hádance.
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Řada členů krouţků se aktivně zapojuje do práce odborných komisí
SČHAK, podílí se na autorské, porotenské a konzultační činnosti svazových soutěţí.
Do celoroční soutěţe Grand Prix bylo zařazeno 8 přeborů v řešení logických úloh, 9 přeborů v sudoku a 11 přeborů v řešení kříţovek a hádanek
(včetně závěrečného mistrovství republiky jednotlivců). Největší účast na
hlavním přeboru GP v řešení kříţovek byla v Praze, v řešení hádanek také
v Praze, v řešení logických úloh a sudoku v Prostějově.
Celkově v roce 2010 na přeborech luštilo kříţovky 669 řešitelů, hádanky
710 řešitelů, logické úlohy 207 řešitelů a sudoku 235 řešitelů. V tomto
nejsou započítáni účastníci závěrečných mistrovství jednotlivců v závěru
roku.
Na závěr je třeba konstatovat, ţe přes veškeré potíţe se všichni na řešitelských přeborech rádi vidíme a stejně tak s chutí připravujeme všelijaké
řešitelské vtípky, ze kterých pak mají radost jak autoři, tak „postiţení“.
Vţdyť kdo luští kříţovky, hádanky, logiku, sudoku, nebo se věnuje nějaké
jiné duševní zábavě, ten nikdy nezestárne…
Korespondenční soutěže
SČHAK pořádá kaţdoročně vedle přeborů také řadu korespondenčních
soutěţí. V roce 2010 bylo nebo ještě bude vyhlášeno 8 hádankářských
a 6 kříţovkářských autorských soutěţí pro jednotlivce. Jen na autorské
soutěţe na logické úlohy jiţ řadu let marně čekáme...
Projděme si dále společně jednotlivé řešitelské, autorsko-řešitelské
a krouţkové autorské soutěţe.
Bystřina
Vítězem vrcholové celoroční řešitelské hádankářské soutěţe jednotlivců
se v roce 2009 stal Ladislav Borkovský. Vedoucí soutěţe př. Šimek zaznamenal na startu ročníku 2010 121 řešitelů. Dvě kola před koncem je
v čele 1 řešitel; na jeho zaváhání čeká čtveřice pronásledovatelů.
Louskárna
Hádankářskou kvalifikační soutěţ Louskárna zahájilo v letošním roce 234
řešitelů, kolo před koncem je stále do soutěţe zapojeno 218 hádankářů.
Soutěţ v průběhu roku převzal po zakladateli Jiřím Havlínovi, který odešel
do hádankářského nebe, Hanák Bohdan Kousal. Drtivá většina řešitelů
posílá svá řešení e-mailem, čím získala soutěţ na operativnosti a hádanky
se víc přiblíţily milovníkům tajů. V letošním roce je očekávána opět velká
úroda kvalifikačních bodů.
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Překvapka
Soutěţ jednotlivců v řešení přesmyček má pod tímto názvem letos premiéru a premiérově budou téţ úspěšným účastníkům přidělovány kvalifikační body. Na startu soutěţe, kterou vede př. Kupka, se sešlo 79 řešitelů;
po 10 kolech je ještě 8 statečných s plným počtem vyřešených přesmyček.
Nolčova křížovkářská maturita
Ročník 2009 autorsky zajistil Stanislav Bulín; všech jeho pět náročných
kříţovek zdolalo bezchybně 7 řešitelů. Autorem soutěţních prací v letošním
ročníku je Vladimír Klos; po čtvrtém, předposledním kole je v čele 7 borců,
kteří ještě nechybovali.
Křížovkářská kvalifikační soutěž
V roce 2009 připravil kříţovky pro řešitele Vladimír Klos; všech šest kol
absolvovalo bez ztrátových bodů 5 řešitelů, ale jen 3 z nich splnili podmínky pro přidělení 5 kvalifikačních bodů a 1 prvního místa. Na startu letošního
ročníku, který autorsky zajišťuje Zdeněk Chromý, se sešlo 121 řešitelů. Po
pěti kolech je v čele jiţ jen trojice bezchybných řešitelů, avšak těch, kteří si
připíšou alespoň 1 kvalifikační bod, bude mnohem více.
Křížovkářský desetiboj
Tato kvalifikační řešitelská soutěţ jednotlivců má letos premiéru a je určena i pro jedince, kteří se dosud řešením kříţovek příliš nezabývali. Autor
kříţovek a vedoucí soutěţe Zdeněk Chromý obdrţel řešení 1. kola od 220
řešitelů. I po 8. kole je jich ještě téměř celá dvoustovka.
Kvalifikační soutěž v řešení logických úloh
Tato soutěţ je svým charakterem nejen soutěţí kvalifikační, ale téţ soutěţí vytrvalostní, ve které se bojuje o pořadí na prvních pěti místech. V roce
2009 soutěţ vyhrál Jiří Sýkora. Letos zasáhlo do soutěţe, kterou vede Petr
Haman, 55 řešitelů; po 5. kole byla v čele řešitelů př. Nettlová.
Jemelíkova luštitelská akademie
Tato soustava řešitelských soutěţí hádankářů, kříţovkářů i logiků proběhla poprvé v roce 2009. Kromě kvalifikačních bodů v jednotlivých kategoriích
je moţné bojovat téţ o finanční odměny v eurech a další prestiţní ocenění.
Není to však zadarmo. Úspěchu mohou dosáhnout jen ti, kteří kromě řešitelské zdatnosti projeví i značnou schopnost empatie k autorovi a sponzorovi soutěţe Vladimíru Jemelíkovi, který se kolo po kole snaţí různými neobvyklostmi roztrhat pole řešitelů. Do konce loňského ročníku vydrţelo
v součtu za všechny kategorie 148 řešitelů; nejúspěšnější v boji o kvalifikační body byli v kříţovkách Jaromír Drápala a Jaroslav Karpíšek, v hádankách Jaroslav Karpíšek a v logických úlohách Jana Tylová. Na startu
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letošní akademie se sešlo 160 řešitelů a souboje řešitelů s autorem i řešitelů mezi sebou jsou opět urputné.
Česká hádankářská liga
Vítězem skupiny A a tím i celkovým vítězem ročníku 2009/10 této autorsko-řešitelské soutěţe jednotlivců se uţ třetím rokem po sobě stal Drahotín
Lančarič. Vítězem skupiny B1 se stal Vlastimil Babka a skupinu B2 vyhrál
Jaromír Kvíčala; oba získali právo postoupit do nejvyšší skupiny A. Vedoucí soutěţe Ivo Husar před nedávnem vypsal další ročník ČHL, do něhoţ se
ještě do 7. prosince t.r. můţete přihlásit.
Česká křížovkářská liga
Vítězem skupiny A a tím i celkovým vítězem ročníku 2009/10 této autorsko-řešitelské soutěţe jednotlivců se stal Vladimír Jemelík. Daného ročníku
této soutěţe, kterou jiţ řadu let úspěšně vede spolu s dalšími pomocníky
Pavel Blaţek, se zúčastnilo 50 kříţovkářů. Zahájen byl uţ další ročník, ve
kterém jsou účastníci rozděleni do maximálně osmičlenných skupin.
Hádankářská liga kroužků
Autorsko-řešitelskou soutěţ vyhráli v ročníku 2009/10 jiţ podruhé za sebou Kabrňáci. Do soutěţe, kterou obětavě řídí Ladislav Majer, zasáhlo
7 krouţků. Ročník 2010/11 odstartoval řešením prvního kola. Výsledky
dosud nejsou známy.
Mezikroužková autorská soutěž
57. ročníku (2009/10) této hádankářské soutěţe, kterou s dalšími pomocníky řídí Jaroslav Kula, se zúčastnilo 12 druţstev z 10 krouţků. Vítězem
I. třídy a tím i celkovým vítězem se stal krouţek Podskaláci. Nejúspěšnějším jednotlivcem v I. třídě byl Jaromír Kvíčala, II. třídu vyhráli Pašáci
a mezi jednotlivci Pavel Průša.
Mezikroužková luštitelská soutěž
O první místo ročníku 2009 této hádankářské soutěţe krouţků se podělili
Hanáci a Valaši. Výsledky loňského ročníku ještě stačil vyhlásit tehdejší
vedoucí MLS Jiří Havlín; jistě netušil, ţe vyhlašuje „svůj“ poslední ročník.
Vedení soutěţe po něm převzal Jaroslav Kula. V letošním ročníku se řeší
jiţ poslední kolo a loňští vítězové mají opět největší šanci na vítězství mezi
35 účastnivšími se krouţky.
Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů
Pro ročník 2009 připravil kříţovky Zdeněk Friedl; ročníku se účastnilo
16 krouţků a do cíle dorazili společně na prvním místě a bez ztrátových
bodů Doubravák, Hradečtí Votroci, Kabrňáci a Permoníci. Autory pro ročník
2010 jsou Stanislav Bulín a Marian Mikuš.
- 15 -

Závěr
Na závěr mi dovolte seznámit vás s aktivitami týkajícími se svazové evidence členů. Díky úsilí hospodářky a matrikářky svazu Stanislavy Teichmanové se podařilo uvést evidenci členů svazu, včetně údajů o placení
členských příspěvků, do stavu, který se blíţí dokonalosti. Na její návrh byly
rovněţ - za vydatné pomoci př. Zbyňka Grossmanna - pořízeny nové legitimace členů SČHAK, které budou počínaje dneškem členům předávány
a distribuovány.
Výbor SČHAK v návaznosti na stabilizaci evidence členů svazu předkládá
dnešní valné hromadě ke schválení usnesení, které upraví zánik členství a
uplatňování členských práv v případě neplacení členských příspěvků (dané
záleţitosti řeší články 4 aţ 7 Stanov SČHAK):
Za předsednictvo SČHAK sepsal a na VH 4. 12. 2010 přečetl
František Vokatý


USNESENÍ
valné hromady Svazu českých hádankářů a kříţovkářů
konané dne 4. prosince 2010 v Praze
Valná hromada
I. Projednala a schválila
- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období.
II. Schválila
- rámcový rozpočet na rok 2011;
- výklad Stanov SČHAK:
1. Článku 4 písm. b): Členství v SČHAK zaniká členovi, který nemá zaplacené členské příspěvky po dobu 3 let po sobě.
2. Článku 6:
a) Práva uvedená v čl. 6, písm. b) aţ f) Stanov SČHAK můţe člen
uplatňovat pouze za předpokladu, ţe má zaplacené členské příspěvky za daný kalendářní rok.
b) Právo uvedené v čl. 6, písm. a) Stanov SČHAK můţe člen uplatnit
vţdy, avšak nároky na odměnu věcnou nebo finanční z prostředků
svazu má pouze za předpokladu, ţe má zaplacené členské příspěvky za daný kalendářní rok.
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III. Vzala na vědomí
rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání
svazu:
- zlatý otazník: Pavel Blaţek, Jiří Zvolánek, Gustav Kujal;
- stříbrný otazník: Ing. Josef Hrbáček, Rudolf Sedlák, Mgr. Marie Červeňáková, Libor Knotek, Mgr. Marian Mikuš;
- bronzový otazník: Jiří Klusáček, Pavel Rybář, RNDr. Pavlína Horáčková, Jakub Ondroušek;
- čestná uznání pro jednotlivce: Otmar Vácha u příleţitosti ţivotního
jubilea, Jan Novotný za výsledky na MS 2010 v sudoku.
IV. vyslovuje poděkování odstupujícímu výboru SČHAK.
V. ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých krouţků
o projednaných záleţitostech.
VI. volí
- výbor a náhradníky výboru SČHAK: Pavel Blaţek (náhradník), Ing.
Zbyněk Grossmann, MUDr. Petr Haman, Ing. Ivo Husar, RNDr. Zdeněk Chromý, Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Ing. Dušan Karkuš, Ing. Jaroslav Karpíšek, Mgr. Alena Kolínová, PhDr. Vítězslav Koudelka, Ing.
Bohdan Kousal, Ing. Jaroslav Kula, Drahotín Lančarič (náhradník), Miroslava Marková, Mgr. Marian Mikuš, Ing. Stanislava Teichmanová,
Ing. Karel Tesař (náhradník), Ing. František Vokatý, Mgr. Zdeněk Vodička;
- revizní komisi SČHAK: Mgr. Jaroslav Kolín, JUDr. Přemysl Kubíček,
Ing. Jaromír Kvíčala.
Návrhová komise: Ing. Bohdan Kousal
JUDr. Přemysl Kubíček
Ing. Jaroslav Karpíšek

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE VÝBORU SČHAK
konané dne 4. prosince 2010 v Praze
Přítomni: Zbyněk Grossmann, Petr Haman, Ivo Husar, Zdeněk Chromý,
Vladimír Jemelík, Dušan Karkuš, Jaroslav Karpíšek, Alena Kolínová, Vítězslav Koudelka, Bohdan Kousal, Jaroslav Kula, Drahotín Lančarič, Miroslava
Marková, Marian Mikuš, Stanislava Teichmanová, Zdeněk Vodička, František Vokatý.
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1. Volba předsedy SČHAK
Předseda volební komise Dušan Karkuš zahájil ustavující schůzi nového
výboru SČHAK. Odstupující předsedkyně svazu Miroslava Marková předloţila návrh odstupujícího předsednictva na funkci předsedy SČHAK Vladimíra Jemelíka. Vladimír Jemelík byl zvolen většinou hlasů předsedou
svazu a ujal se řízení ustavující schůze.
2. Volba předsednictva SČHAK
Vladimír Jemelík pak navrhl výboru nové předsednictvo SČHAK v tomto
sloţení: Dušan Karkuš – místopředseda, František Vokatý – místopředseda, Zdeněk Chromý – místopředseda, Miroslava Marková – jednatelka
a zapisovatelka, Stanislava Teichmanová – hospodářka. Všichni členové
předsednictva byli jednomyslně zvoleni. Schůze předsednictva v tomto
sloţení se bude konat 10. 1. 2011 v 17.00 hod.
3. Sloţení výboru a úkoly vedoucím komisí a referátů
a) Náhradníky výboru jsou: Pavel Blaţek, Drahotín Lančarič a Karel Tesař.
b) Pro zveřejnění sloţení komisí a referátů v Členském zpravodaji zašlou
všichni vedoucí těchto komisí a referátů předsednictvu nové sloţení
členů do 31. 1. 2011.
c) Příští schůze výboru se bude konat 21. 5. 2011 v Kolíně.
Zapsala: Miroslava Marková
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE REVIZNÍ KOMISE SČHAK
konané dne 4. prosince 2010 v Praze
Přítomni: Jaroslav Kolín, Přemysl Kubíček, Jaromír Kvíčala
Revizní komise se sešla na samostatné ustavující schůzi a zvolila jednomyslně za svého předsedu Jaroslava Kolína. Příští schůze revizní komise
se předpokládá po uzávěrce hospodaření svazu za rok 2010, tj. v měsících
únoru aţ březnu 2011.
Zapsala: Miroslava Marková

ZÁZNAM
o kontrole hospodaření SČHAK
provedené dne 8. března 2011
Revizní komise: Jaroslav Kolín, Jaromír Kvíčala, Přemysl Kubíček
Hospodářka SČHAK: Stanislava Teichmanová
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Kontrolované období: Pokladna: 13. 4. 2010 - 7. 3. 2011
Běţný účet: 1. 4. 2010 - 31. 1. 2011
Program revize:
1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti
2. Kontrola pokladních dokladů
3. Kontrola operací s běţným a majetkovým účtem
Výsledek revize:
ad 1.
Zjištěný stav pokladní hotovosti k 7. 3. 2011 ve výši 14 095,- Kč souhlasí
se zůstatkem vykázaným v pokladní knize.
ad 2.
Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2010 od č. P4 do č. P22 a za
rok 2011 od č. P1 do č. P4. Byly kontrolovány výdajové doklady za rok
2010 od č. V12 do č. V36 a za rok 2011 od č. V1 do č. V3.
Kříţovou kontrolou byla ověřena správnost zaúčtování průběţných poloţek
(převody z běţného účtu do pokladny).
Revizí byly zjištěny tyto závady:
Doklad č. V13/2010 - ceny na MRK a MRJ Brno ve výši 3 850,- Kč: Chybí
potvrzení výplaty hotovosti podepsané pořadatelem.
Doklad č. V18/2010 - pronájem sálu pro MRK v Kolíně ve výši 7 000,- Kč
chybí prvotní doklad (faktura za sál nebo potvrzení o převzetí hotovosti).
Doklad č. V29/2010 - GP Plzeň ve výši 1200,- Kč chybí podpis delegáta
svazu na potvrzení o předání odměn pro řešitele.
ad 3.
Byly kontrolovány výpisy z běţného účtu č. 1922875369/0800 vedeného
u České spořitelny, a to za celý rok 2010 a za rok 2011 č. 1. Nebyly zjištěny závady. Zůstatek účtu k 31. lednu 2011 činil 59 524,83 Kč.
Dne 25. ledna 2011 byl zřízen majetkový účet č. 1018280417/0800 u České spořitelny. Na účet byla vloţena částka 390 000,- Kč převodem
z běţného účtu. Na tomto účtu nebyl za kontrolované období ţádný pohyb.
Revizní komise konstatuje, ţe její doporučení z předchozí revize, aby předsednictvo u banky upřesnilo, jaký druh účtu je pro svaz veden (podle výpisů
jde o účet podnikatelského subjektu) a zda by nebylo moţno dosáhnout
výhodnějších sazeb za jeho vedení, bylo splněno.
Revizní komise navrhuje předsednictvu, aby rozhodlo, na jakou příjmovou
poloţku se mají účtovat příjmy od jiných subjektů určené pro krouţky na
pořádání přeborů.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ SČHAK ZA ROK 2010 (v Kč)
Poloţka
Příjmy celkem
v tom:
sponzoři
příspěvky
různé
úroky z depozit
Výdaje celkem
v tom:
činnost krouţků + přebory
soutěţe
výroční tisk
svazové orgány
hospodářsko-správní
rezerva
WPF

Rozpočet
65 200

Skutečnost
118 610

%
181,9

0
65 000
0
200
92 050

0
118 566
0
44
77 316

.
182,4
.
22,0
84,0

25 150

39 152

155,7

7 000
0
20 000
10 400
17 000
12 500

3 174
0
15 530
5 302
0
14 158

45,3
.
77,6
51,0
0,0
133,5

REKAPITULACE
Poloţka
*)
Zůstatek k 1.1.2010
+ příjmy
- výdaje
*)
Zůstatek k 31.12.2010

Rozpočet
349 800
65 200
92 050
322 950

Skutečnost
389 879
118 610
77 316
431 173

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (v Kč)
PŘÍJMY celkem
v tom
sponzoři
příspěvky
úroky

97 050
7 050
90 000

REKAPITULACE
*)
Zůstatek k 1.1.2011
+ příjmy
- výdaje
Zůstatek k 31. 12. 2011

*)

430 000
97 050
97 050

VÝDAJE celkem
v tom
činnost krouţků + přebory
soutěţe
výroční tisk
svazové orgány
hospodářsko-správní
rezerva
WPF
*)

430 000

97 050
32 150
7 000
20 000
20 000
10 400
5 000
2 500

Odhad v době sestavování rámcového
rozpočtu
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ODBORNÉ ORGÁNY SČHAK
Odborná hádankářská komise (OHK)
František Vokatý (předseda), Alena Kolínová, Bohdan Kousal, Jaroslav
Kula, Jindřich Kupka, Jaromír Kvíčala, Ladislav Majer, Petr Šimek (členové).
Spolupracovníci z autorské skupiny hádankářů: Jiří Adamčík, Jan Hošek,
Ivo Husar, Karel Chlápek, Vladimír Jemelík, Jaroslav Kolín, Drahotín Lančarič, Miroslav Radouš, Antonín Říha, Karel Salavec, František Střasák,
Petr Vejchoda (potenciální členové).
Odborná kříţovkářská komise (OKK)
Zdeněk Chromý (předseda), Vladimír Jemelík (místopředseda), Pavel Blaţek, Jaromír Drápala, Petr Haman, Jiří Janatka (člen korespondent), Vladimír Klos, Dušan Karkuš, Jaroslav Karpíšek, Marian Mikuš, Jiří Pivoňka,
Ivan Růţička, Petr Vejchoda (členové).
Odborná komise pro logiku a sudoku (OKLAS)
Zdeněk Vodička (předseda), Karel Tesař (předseda subkomise sudoku),
Vítězslav Koudelka, Robert Babilon, Raul Kačirek, Jan Novotný, Martina
Hanţlová, Zbyněk Grossmann (členové).
Komise pro činnost krouţků
Bohdan Kousal (předseda), Ivo Husar, Jaroslav Kula, Daniel Marek, Jana
Tylová, Petr Vejchoda (členové).
Komise pro zahraniční styky
Vítězslav Koudelka (předseda, delegát ve WPF), Karel Tesař, Michal Rieder (členové).
Kvalifikační komise
František Vokatý (předseda), Jiří Chudoba (člen).
Soudobá kronika
Jaroslav Karpíšek.
Redakční rada webových stránek
Karel Tesař (předseda), Roman Čejka, Zdeněk Chromý, Vladimír Jemelík,
Dušan Karkuš, Bohdan Kousal, Jaromír Kvíčala, Marian Mikuš, Jan Novotný, Zdeněk Vodička (členové).
Správce archivu
Vladimír Klos.
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Matrikářka
Stanislava Teichmanová.
Poznámka: Sloţení odborných orgánů je platné ke dni redakční uzávěrky
Členského zpravodaje a můţe se v průběhu roku změnit.


NOVÍ NOSITELÉ KVALIFIKAČNÍCH TŘÍD
(podklad k vyhlášení na MČR 2011 v Kolíně a v Mariánských Lázních a
v Členském zpravodaji)
U kaţdé osoby je uvedeno jméno, příjmení, členské číslo SČHAK (v závorce) a dosaţená kvalifikační třída (3, 2, 1 nebo M čili mistrovská).
Autoři kříţovek:
Iveta Dedková (16833) 3, Milan Dymáček (15178) 2, Ján Fehér (11688)
3, Jiří Kopřiva (15014) 3, Daniel Marek (15520) 2, Lubomír Nejedlý
(5310) 3, Robert Novák (1420) 2, František Obrtlík (15072) 3, František
Pankrác (5804) 1, Ondřej Strejček (15487) 3, Petr Šimek (11612) 3, Milan Tomsa (14161) 3, Pavel Tučka (11222) M, Vladimír Vacek (10545) 1.
Autoři hádanek:
Jan Hes (16805) 2, Martin Kokeš (15471) 1, František Konečný (8264)
1, Rudolf Malý (3282) M, Anna Moskalová (8456) 3, František Střasák
(9386) 3, Josef Tadrala (3155) 2, Petr Vejchoda (15415) M.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhl i Milan Zavrtálek, který
není členem SČHAK.
Autoři logických úloh:
Martina Hanţlová (16783) 3, Zdeněk Chromý (12474) M, Petr Mikšík
(11640) 2, Alois Štěpáník (3497) 1.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhl i Petr Lichý, který není
členem SČHAK.
Řešitelé kříţovek:
Gustav Ambroţ (11085) 3, Peter Bada (15627) 1, Jiří Bednarski (2604)
1, Jana Břízová (16850) 3, Jiří Čenovský (10499) 1, Jiří Černohorský
(15591) 3, Oldřich Číţek (2289) 1, Vladimír Číţek (11347) 3, Iveta Dedková (16833) 2, Alexej Fojta (16832) 3, Marie Fuksová (16835) 3, Blanka Gabajová (15181) 3, Josef Gášek (14341) 2, Pavol Gašparín (14711)
1, Zbyněk Grossmann (15088) 1, Petr Haralík (16710) 1, Jiří Hronek
(4756) 2, Daniel Janek (16902) 3, Věra Karásková (854) 3, Stanislav
Kočí (16733) 3, Miroslav Konečný (15013) 1, Jiří Krumbholz (5888) 3,
Josef Kučera (15489) 1, Petr Lesný (15469) 3, Antonín Malčík (60) 3,
Daniel Marek (15520) M, Jana Marková (15597) 3, Pavel Matějka
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(12266) 1, Josef Minaříček (16824) 3, Václav Mojţíšek (15439) 3, Anna
Moskalová (8456) 3, Josef Nitra (16905) 3, Zdenka Nováková (15338) 3,
Ladislav Pech (11162) 3, Eduard Pláňava (15688) 1, Marie Platková
(16715) 3, Miloslav Přecechtěl (14753) 2, Miloš Rádl (16712) 3, Marie
Rousová (15464) 1, Alois Růţička (15651) 1, Jaroslav Ryška (15015) 2,
Zdeněk Sedlatý (12385) 3, Růţena Schweizerová (16911) 3, Jiří Spáčil
(15665) 3, Vladimír Spálenka (8542) 3, Josef Šebek (9172) 3, Radomír
Šikula (11797) 3, Anton Šunderlík (1804) 3, Vítězslav Toman (15302) 3,
Olga Trnečková (16720) 3, Libor Trojek (14114) 3, Václav Valeš (12354)
3, Jiří Vlášek (16703) 1, Jindřich Vrtěna (11230) 2, Pavel Vyskočil
(10452) 1, Milan Zaoral (11632) 2, Ladislav Ţitňák (15080) 3.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli i Alena Bočková, Pavel
Bogdan, Markéta Eliášová, Vlastimil Glogar, Jiří Gregor, František Chalupa, Petr Korvas, Jiřina Kozáková, Stano Krajči, Stanislav Kratochvíl, Helga
Kykrychová, Jindřich Lipavský, Josef Mastej, Jiří Pavlík, Pavel Rosa, Aleš
Slabý, Olga Šelemberková, Slavoj Šilar, Jana Vacková, Olga Vrátná a Pavel Zahajský, kteří nejsou členy SČHAK.
Řešitelé hádanek:
Gustav Ambroţ (11085) M, Vlastimil Babka (13738) M, Miroslava Baďurová (16786) 3, Rudolf Bauer (15644) 2, Jiří Bednarski (2604) 1, Karel Bezděk (10064) M, Bartolomej Bombár (5812) 3, Vladimír Brajko
(15675) 3, Bohumil Broţ (14695) 2, Jaroslav Burda (2372) 3, Roman
Čejka (14623) M, Marie Čisáriková (1017) 3, Iveta Dedková (16833) 2,
Stanislav Drdel (15598) 1, Alexej Fojta (16832) 3, Marie Fuksová
(16835) 3, Zbyněk Grossmann (15088) 2, Petr Haralík (16710) 2, Josef
Hlavatý (14561) 3, Anton Hnath (10412) 3, Vladislav Hronovský (16706)
2, Rostislav Jalůvka (14977) M, Daniel Janek (16902) 3, Věra Jemelíková (12475) 2, Jaroslav Ješina (7736) 3, Věra Karásková (854) 3, Dušan
Kotora (15440) 2, Přemysl Kubíček (12541) 1, Svatopluk Kuchař
(15427) 2, Karel Kunst (7981) 3, Drahomír Lacko (7575) 2, Petr Lesný
(15469) 3, Jaroslav Mach (11301) 2, Jana Marková (15597) 3, Pavel
Měhýţ (7121) 1, Miroslav Melichárek (14998) 3, Naděţda Mixová
(9871) 2, Václav Mojţíšek (15439) 3, Jana Němečková (11370) 3, Jiří
Nepimach (15317) 1, Josef Nitra (16905) 3, Peter Paďour (16701) 2,
Miroslav Pazdera (5766) 3, Josef Růčka (15434) 3, Pavel Rybář (7255)
1, Mirko Skácel (16731) 1, Vlastimil Skoupý (15590) 3, Jiří Spáčil
(15665) 3, Juraj Struňák (10212) 1, Vítězslav Toman (15302) 3, Milan
Tomsa (14161) 1, Pavel Tučka (11222) 1, Michal Valiska (5384) 3, Jindřich Vrtěna (11230) 1, Antonín Zámečník (6096) 3, Petr Zedník (16732)
3, Zdeněk Zelený (1877) 3, Libor Zezula (16838) 3.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli i Miloš Dobrý, Tomáš
Dub, Eliška Dujková, Stanislav Němeček, Věra Růţičková, Veronika Skop- 23 -

cová, Marta Šoffová, Jarmila Tomášková, Pavel Zahajský, Helena Zapletalová a Petr Ţebrok; počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhl
i Pavel Pácl; ţádná z uvedených osob není členem SČHAK.
Řešitelé logických úloh:
Jana Břízová (16850) 2 a 1, Tomáš Hanţl (15642) M, Jakub Hrazdira
(16797) M, Jaroslav Kodym (11385) 3, František Luskač (15409) 1, Ján
Makovník (14177) 3, Jakub Ondroušek (16843) 1 a M, Lubomír Pavelka
(10766) 1, Stanislav Šebesta (8050) 3, Miroslav Turek (2831) 2, Vladimír Vacek (10545) 3, Klára Vytisková (16828) 3.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Karel Buchta, Jan
Gončarov, Štefan Gyürki, Michal Karwański, Martin Kubík, Veronika Malá,
Milan Melichar, Dalibor Milka, Jan Pomikálek, Helena Tenglerová a Matej
Uher; počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhli rovněţ Josef Konečný a Jan Mrozowski; ţádná z uvedených osob není členem SČHAK.
Noví nositelé kvalifikačních tříd, pokud jsou členy SČHAK a mají zaplacené
příspěvky za rok 2011 (nebo alespoň za rok 2010), mají právo na vydání
kvalifikačního diplomu a odznaku odpovídajícího příslušné kvalifikační třídě.
Jak se vydávají kvalifikační diplomy a odznaky
1) Nejpříhodnějším místem pro převzetí diplomu a odznaku je místo, na
kterém se nové kvalifikační třídy vyhlašují. Jiţ více neţ deset let se noví
nositelé tříd vyhlašují zejména při květnovém Mistrovství České republiky krouţků v řešení kříţovek a hádanek; doplňkově pak také v rámci
Mistrovství České republiky v řešení logických úloh. Zde jsou tradičně
k dispozici nejen nově vydávané diplomy a odznaky, ale také všechny
starší, dosud nevydané. Ve stejném rozsahu jsou diplomy a odznaky
připraveny k vydání při Valné hromadě SČHAK, která se obvykle koná
v Praze v druhé polovině listopadu nebo první polovině prosince.
2) Dalšími vhodnými příleţitostmi pro převzetí diplomu a odznaku jsou
přebory v řešení kříţovek, hádanek, logických úloh a sudoku zařazené
do řešitelské Grand Prix, popř. i přebory oblastní. Zde je však jiţ potřeba
se dopředu domluvit s předsedou kvalifikační komise, aby diplomy a odznaky přivezl (pokud se daného přeboru zúčastní) nebo jejich dovezení
zajistil prostřednictvím vhodné osoby, většinou prostřednictvím delegáta
SČHAK, který se podílí na řízení přeboru.
3) Pokud nejezdíte na valnou hromadu SČHAK ani na přebory, ale jste
členy některého z krouţků, popř. se můţete se zástupci některého
krouţku dohodnout, pak máte moţnost své krouţkové kolegy nebo ony
zástupce krouţku poţádat o zprostředkování převzetí diplomu a odznaku některým ze způsobů uvedených v bodech 1) a 2).
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4) Obyvatelé Prahy a přilehlého okolí, popř. občasní či příleţitostní návštěvníci Prahy si mohou domluvit předání diplomu a odznaku buď
v sídle SČHAK a redakce časopisu Kříţovka a hádanka (Praha 10, Brigádníků 2919/69, tel. 222 960 360) nebo v sídle zaměstnavatele předsedy kvalifikační komise (Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě
28).
5) Poslední, avšak nejméně vhodnou moţností, je zaslání diplomu a odznaku poštou. Je třeba si uvědomit, ţe SČHAK nedisponuje ţádnými
placenými zaměstnanci, kteří by vybavovali takovéto zásilky časově
pruţně a z bezpečnostního hlediska na profesionální úrovni. U zásilek
realizovaných běţným způsobem pak hrozí nebezpečí ztráty nebo poškození diplomu nebo odznaku, popř. obou hodnot. Přestoţe SČHAK
nepovaţuje tuto formu za vhodnou, nezakazuje ji a na poţádání (doplněné předem zaslanou správně ofrankovanou obálkou) diplom a odznak
poštou zasílá.
Předsedou kvalifikační komise je v současné době Ing. František Vokatý
a kontakty na něj jsou následující:
e-mail: vokatyf@seznam.cz
domácí adresa: Na Borku 819, 273 09 Kladno - Švermov

NEVYDANÉ KVALIFIKAČNÍ DIPLOMY A ODZNAKY
z let 2006 aţ 2010
(jméno, příjmení, čl. číslo SČHAK, kategorie, třída)
Josef Adamčík 1083 ŘK 3, Pavel Bartůněk 16830 ŘH 3, Jaroslav Bezpalec
14894 ŘH 2, Jiří Bísek 13739 AK 2, Pavel Bobek 14919 ŘH 2, Martin Borovský 15419 ŘH 3, Vladimír Brajko 15675 ŘL 3, 2, 1, Vladimír Broţ 1253
ŘK 1, Oldřich Číţek 2289 ŘK 3, Bořivoj Daněk 14871 AH 2, František Dedera 6357 ŘK 1, Vladimír Diňa 16781 ŘH 3, Ondřej Doleţal 15632 ŘL 3,
Jan Dvořák 16722 ŘH 2, Petr Foltas 15351 ŘH 2, Lucián Gonda 16802 ŘK
3, Jan Gráf 3269 ŘH 2, Miroslav Hájiček 12556 ŘK 2, Petr Haralík 16710
ŘH 3, ŘK 2, Jiří Hořejší 2411 ŘK 2, Ladislava Houšková 15488 ŘK 2, 1,
František Hrdlička 15064 AH 2, Vladislav Hronovský 16706 AH 3, 2, Eva
Hugová 15284 ŘH 2, Vladislav Charouz 15449 ŘL 2, Jaroslav Jablonský
16707 ŘK 3, ŘH 2, Jaroslava Jáčová 16849 ŘL 3, Pavel Judas 15215 ŘH
2, ŘK 1, Pavel Kadlečík 15504 ŘL 3, Karol Kalik 14677 ŘK M, Karel
Klokočník 5830 ŘK 1, Stanislav Kočí 16733 ŘH 3, 2, AH 2, ŘL 3, Martin
Kokeš 15471 ŘK 2, ŘH 2, Jaromír Kolář 15289 ŘK 2, Lubomír Kolek 16836
ŘH 3, AH 3, František Konečný 8264 ŘH 2, Jiří Kořínek 7064 ŘH 3, Tomáš
Křenek 16790 ŘL 3, Josef Kubát 10796 ŘK 2, Jozef Kubove 10821 ŘH 3,
Josef Kučera 15489 ŘK 2, Petr Kučírek 8620 ŘK 3, Jana Kuklová 16780
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ŘL 3, Roman Kunst 15623 ŘL 3, ŘH 3, Ladislav Kuruc 13776 ŘK 2, ŘH 2,
Petr Landa 12489 ŘK 3, Vlastimil Láník 1866 ŘK 3, Anna Lišková 15277
ŘH 2, 1, Ján Makovník 14177 ŘH 2, Antonín Malčík 60 ŘH 3, Milan Málek
15624 ŘH 3, Antonín Malý 10020 ŘH 3, Tomáš Mareš 1824 ŘL 3, Stanislav Marhoul 15292 ŘH 3, ŘK 3, Naďa Mňuková 15626 ŘH 3, Jaromír
Mráz 16804 ŘL 3, Petr Nack 6619 ŘK M, Jiří Navrátil 7515 ŘH 3, Miroslav
Neumann 8557 ŘK 2, Emilie Nováčková 16831 ŘL 3, Helena Pačesová
15038 ŘH 2, František Pech 13656 ŘK 1, Stanislava Pechánková 15649
ŘH 2, Igor Platzner 11484 ŘL 3, Josef Růčka 15434 ŘK 2, Jaroslav Ryška
15015 ŘH 3, Bohuslav Seďa 7071 ŘL 2, 1, Zdeněk Sedlatý 12385 ŘH 3,
Bruno Sklenka 15098 ŘK 3, Vlastimil Skoupý 15590 ŘL 3, Zdeněk Sládeček 11203 ŘK 3, Jiří Spáčil 15665 ŘL 3, Pavel Šatura 15357 ŘH 2, Ladislav Šplíchal 16730 ŘL 3, ŘK 3, František Štěpánek 78 AK 1, Jana Štěrbová 1187 ŘH 2, Stanislav Švub 15622 ŘH 2, Ján Turek 14194 ŘH 3, Aleš
Vacek 11015 ŘH 2, Jana Vágenknechtová 15625 AK 1, Květa Valentová
16709 ŘH 2, Petr Valíček 14528 ŘK 2, 1, M, Štefan Varšaník 10190 ŘH 2,
Lenka Vávrová 16792 ŘL 3, Jiří Vlášek 16703 AK 1, M, ŘK 2, Pavel Vybíhal 14038 ŘH 2, Pavol Vychovalý 12165 ŘK 3, Václav Zíta 10207 ŘH 2, 1,
František Zügler 14899 ŘH 3.


MIROSLAV (Karim) KUČAVA (27. 7. 1948 – 4. 3. 2011)
Není to ani rok, kdy jsme se na
stránkách Členského zpravodaje rozloučili s Jirkou Havlínem, a přišla další
smutná zpráva: Ve věku nedoţitých
63 let zemřel Mirek Kučava, dlouholetý
předseda mariánskolázeňského krouţku Lázeňáci, člen a od roku 2009 čestný člen výboru SČHAK, předseda komise pro práci s krouţky, nositel zlatého otazníku SČHAK a drţitel mistrovských tříd v řešení hádanek a kříţovek.
Mirek byl spolu se svou manţelkou
Věrou duší krouţku Lázeňáci. Díky
svým kontaktům dokázal pro něj i pro
svaz zařídit téměř nemoţné od bezplatného poskytnutí místností pro
krouţkové schůzky a svazové přebory přes sponzorování cen na přebory
aţ po medaile pro vítěze. Elán ho neopustil ani v posledních letech jeho
ţivota, kdy byl upoután na invalidní vozík.
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Mariánskolázeňské přebory, jimţ „šéfoval“ ještě loni, byly vţdy velmi oblíbené a navštěvované. Dodnes vzpomínám, jak jsme při prvním přeboru
dostali k řešení krásnou, ale těţkou Karimovu figurální střídavou polomozaikovku, kterou ve stanoveném čase nevyřešili ani největší přítomní mistři.
S „Karimovou halapartnou“ jsme si ho pak ještě dlouho dobírali…
Nezapomenutelné byly i Karimovy sobotní popřeborové večery v klubovně na místních tenisových kurtech. Poseděli jsme, opékali buřty, zazpívali
jsme si a bujaře popíjeli nejen klasické nápoje, ale i lák z okurek, díky němuţ jsme mohli vcelku bez úhony nastoupit k nedělnímu klání.
Lázeňáci vydávají jiţ sedmnáct let svůj časopis Lázeňské oříšky. Rozhodli jsme se proto přinést několik ukázek z Karimovy tvorby, jimiţ letos
potrápil jejich čtenáře:

OSMISMĚRKA TUPOÚHLÁ
Zpěváka a písničkáře a čtyři jeho díla napište do rámečků, zbylá písmena
vám dají další dvě skladby
P
I T T E A O A
T Látky zvyšující kyselost ţaludečních
P
U U A
R K L
A šťáv; slovensky "drobet"; drobný africA
R A B
L Ú O
K ký pták; značka automobilu SRN; braR
I N Á
Í P K
R zilská bavlna; alkoholický nápoj; pláč;
K
E A K
I Í T
A býloţravci podobní svišťům; vyjadřoK
A O J
Z O K O K vání stupňované míry vlastnosti nebo
O
A L O
G Í L
S znaku; český hokejista; ţíněný polštářek; blanokřídlý členovec; česká pěŘ
A T Š
R K O
T
vecká skupina; strmý kopec; povinný
D
L N T
A I D
Ř
krasobruslařský cvik; střelná zbraň;
S A E E T
M A D
Í
povrchová vrstva; ostnoploutvá ryba;
T
M C Q
D L E
K vodič slonů; cizí ţenské jméno;
A
E A N
L O R
A hvězdnicovitá rostlina; umělý mokřad
L
L W V
L Á P
T u obce Mořice; periférie; černá boxová
U
T E Y
K L T
Č telecí kůţe; osprchovat; mozol; muţK
L E C O R O H
H ské jméno; máloostná ryba; český
tanec; klec; slovenský reţisér; pískovitá půda (nář.); katedra; lilkovitá rostlina; jemná obleková tkanina; maďarské
sídlo; zemědělský nástroj.

SKLÁDAČKA
Andrzejewski o chybách a omylech
O B B Ý E N I N Y B P Ř E B V Y Ý CH J
Y B N E O T Č N Š Í E Z N É Y S Ě J
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Í

Í Č V A K L

I CH P E Ž L A M

KRIS-KROS
Citoslovce bolesti; spojka; čínská citera;
zpívaná damenizační slabika; japonská
Y
Y
desková hra; citoslovce; popěvek; předloţY
Y
Y
Y
ka; komoň; výzva pro tahouny; ukazovací
Y
Y
zájmeno; bývalé mezopotamské město na
Y Y
Y
Y
Y Y
Y Y
Y Y
Eufratu; zámek v okrese České BudějoviY
Y
Y
Y
ce; planetka; větší ovocný koláč; SPZ voY
Y
zidel okresu Tachov; vývěska; kapitán lodi
Y Y Y
Y Y Y
Pequod; hlavička smyčce; kůţe zvířat
Y
Y
Y
Y
s krátkou srstí; kalendář s rubrikami pro
Y Y
Y Y
Y Y
Y Y
denní záznamy; český skladatel a pedaY
Y
gog; palivo; kolébka; souhvězdí; nevyţáY Y
Y
Y
Y Y
daný reklamní e-mail; druh šelmy; muţské
Y
Y
Y
Y
Y
jméno; mongolští rolníci; muţské jméno;
leštící přípravek na zlato; růţovitá rostlina; československý diskař; padlý
anděl; muţské jméno; citoslovce povzbuzující dobytek; fetiše; ţidovský
kněz; severoamerický ochranný indiánský duch; koňský postroj; římský bůh
lásky; italský skladatel (Dario, nar. 1944); lasicovité šelmy; atlas; amfora
luţické kultury; svazky; pracovní prostor v němţ je obnaţen bok loţiska;
hledač talentů; australský pták. ?2?; ?3?; ?4?; ?5?; ?1?.
Nakonec několik hádanek na téma Karim a Mariánské Lázně, které pro
večerní přebor – Lázeňský pohárek – stvořil „dvorní autor“ Jaromír Kvíčala:
ZÁMĚNKA (k šedesátinám)
PŘESMYČKA
Po čem toužil zpěvák, věděl
Píci metli oslaři,
přítel zdejší mnoho neděl.
lesa seče dobře znali.
Posla nyní ocení
PŘESMYČKA
tenor skoro dokonalý.
Jezdil k městu s potřebami
lyžařskými přítel známý.
Davy žáků tleskají,
podívaná je to hezká –
A protoţe tu zbylo trochu místa,
jubilanta zdravíme!
tak ještě jedna moje z roku 1985:
Co nás ještě čeká dneska?
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

VÝMĚNKA
Pročpak kvílí kníráč? Neví,
co je témě hlodavce?
S přítelem jsme ponořeni
v četbu vážnou na lávce.

LAVINOVKA
Přítel ví, jak vypadají draci.
Jeleni i srnec mají práci po samicích samička k nim běţí,
míjí město, které tady leţí.

Jaroslav Kolín
- 28 -

