Vážení přátelé,
také letošní členský zpravodaj se nám podařilo vydat tak, abychom jej mohli distribuovat na Mistrovství republiky kroužků v květnu 2016. Najdete v něm obvyklé
základní svazové informace, jako je zpráva výboru a předsednictva pro valnou
hromadu SČHAK 2015, zápis a usnesení této valné hromady, záznam o kontrole
hospodaření svazu za rok 2015, oznámení o vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd, rámcový návrh rozpočtu svazu na rok 2016 a přehled hospodaření za celý
rok 2015, který byl zkontrolován revizní komisí v rámci revize provedené v dubnu
2016.
Připojili jsme rovněž i vzpomínku na významného autora a řešitele křížovek a hádanek Jiřího Janatku, který zemřel v březnu 2016, a výzvu pro nositele zlatých otazníků.
Funkci matrikářky svazu vykonává hospodářka svazu Ing. Stanislava Teichmanová, která rovněž vede evidenci členských příspěvků. Se všemi dotazy týkajícími se
členství se proto obracejte na ni, a to v případě písemných dotazů na adresu Vašátkova 12/1014, 196 00 Praha 9, telefonicky pak na číslo 602 373 626, elektronickou poštou na e-mail steichmanova@seznam.cz.
Připomínáme, že již počínaje rokem 2010 byla upravena roční výše členských příspěvků na 200 Kč. Pokud můžete, zaplaťte je Ing. Teichmanové nebo jí pověřenému členovi na některém přeboru. Peníze je možno zaslat též na bankovní účet
svazu č. 2500341054/2010 vedený u Fio banky. Jako variabilní symbol uveďte
své členské číslo a do zprávy pro příjemce své příjmení, jméno a účel platby,
abychom vás jako plátce mohli správně identifikovat.
Předsednictvo SČHAK
www.schak.cz
Vydalo vydavatelství NOVUM, spol. s r. o., Brigádníků 2929/39, 100 00 Praha 10, zdarma
pro členy Svazu českých hádankářů a křížovkářů. E-mail novum-kah@volny.cz, telefon
222 960 360. Odpovídá Jaroslav Kolín, redakční uzávěrka 15. dubna 2016.

ZPRÁVA VÝBORU A PŘEDSEDNICTVA
pro valnou hromadu
Svazu českých hádankářů a křížovkářů
konanou dne 28. listopadu 2015
Úvod
Vážení členové Svazu českých hádankářů a křížovkářů, milí hosté!
Přestože náš svaz v posledních letech zintenzívnil svou činnost při práci
s mládeží, není možné zastírat, že pro značnou část naší členské základny
i příznivců našeho koníčka setrvávajících mimo svaz, znamená naplnění
slov římského básníka Horatia Carpe diem (Užívej dne!), vzhledem k jejich
věku a zdravotnímu stavu často - samozřejmě kromě rodinných radostí jen možnost věnovat se křížovkám, hádankám a logickým úlohám. Dovolte
mi, abych tentokrát zcela netradičně věnoval úvod zprávy právě této skupině lidí a zabýval se nejdříve korespondenčními soutěžemi, jež jsou pro ně
nepochybně vítaným kořením jejich (i naší) činnosti...
Seřadil jsem tentokrát soutěže nikoli podle jejich charakteru či zaměření,
nýbrž podle toho, jak se jim daří oslovovat naši křížovkářskou a hádankářskou komunitu:
Primát v počtu účastníků si v roce 2015 zachoval Křížovkářský desetiboj,
k jehož účasti se autorovi a organizátorovi příteli Chromému podařilo přilákat již druhým rokem po sobě úctyhodných 270 řešitelů. V minulém ročníku
dosáhlo 199 řešitelů na alespoň jeden kvalifikační bod; letos řešilo 58
účastníků všech deset křížovek zcela bez chyby, ale kolika členům budou
připsány kvalifikační body, není zatím známo.
Druhou nejhojněji obsazenou soutěží je kvalifikační soutěž v řešení hádanek Louskárna. Vedoucí soutěže přítel Kousal si pochvaloval, že v roce
2014 získalo jeden či více kvalifikačních bodů 157 řešitelů z celkových 199.
Letos se do soutěže zapojilo 192 řešitelů, závěr je teprve před námi.
Třetí příčku z hlediska počtu účastníků si upevnila soutěž v řešení přesmyček Překvapka. V roce 2014 soutěžilo 151 řešitelů a 128 z nich si "bodlo"
(získalo nejméně jeden kvalifikační bod). To potvrzuje, že Překvapka je
svým charakterem spíše kvalifikační soutěží. Z účasti i zisku velkého počtu
kvalifikačních bodů měl radost vedoucí Překvapky přítel Kupka; určitě ho
potěšil i letošní nárůst počtu účastníků na 160.
Čtvrtý nejvyšší počet účastníků má letos vytrvalostní soutěž v řešení hádanek Bystřina. Vedoucí soutěže přítel Šimek sice lehce naříkal nad pokle-2-

sem počtu řešitelů (2014: 125, 2015: 110), ale je třeba si uvědomit, že hádanky v Bystřině jsou řešitelsky obtížné a získat kvalifikační body vůbec
není snadné. Přesto je v Bystřině více účastníků než v křížovkářské kvalifikační soutěži... V roce 2014 se o prvenství rozdělila čtveřice Čižmár, Kovářová, Rias a Říha; letos je po 10. kole v čele trojice řešitelů.
Na pátou příčku letos klesla Křížovkářská kvalifikační soutěž, a to i přesto, že byly účastníkům rozšířeny možnosti získání kvalifikačních bodů. Je
za tím konkurence ostatních křížovkářských soutěží, nebo vyšší obtížnost
křížovek? Zatímco v roce 2014 autoři Marek a Vejchoda oslovili 130 řešitelů, z nichž 17 řešilo všechny křížovky za 0 ztrátových bodů a 102 jich dosáhlo na kvalifikační body, letos začalo řešit křížovky přítele Juráně 91
řešitelů a jejich počet s dalšími koly klesl pod 60. To je určitě námět k zamyšlení pro Odbornou křížovkářskou komisi.
Další v pořadí nejhojnější účastí se může pyšnit zcela nová soutěž Luštitelská olympiáda mládeže. 75 řešitelů ve dvou kategoriích je určitě povzbuzením pro organizátory vedené přítelkyní Kučavovou. Zdá se, že pestrá všehochuť úloh zaměřených na znalosti, logické myšlení a kombinační
schopnosti mladé opravdu zaujala.
Nelehkou úlohu má soutěž v řešení logických úloh Logika a její vedoucí
přítel Haman. Při neexistenci vrcholové řešitelské soutěže v oblasti logických úloh sedí Logika tak trochu na dvou židlích. Na jedné straně se má
snažit o masovější účast v rámci kvalifikačního charakteru soutěže, na
druhé straně má současně usilovat o "rozbití" řešitelské špičky, protože plní
také roli prestižní řešitelské soutěže. Za dané situace je loňských 70 a letošních 65 řešitelů asi maximem možného. V roce 2014 vyhrál Logiku Bohumil Brož, letos je před posledním kolem na čele Stano Krajči.
Velmi slušnou účast 54, 57 a 50 loni, respektive 54, 57 a 54 řešitelů letos
má řešitelsky náročná soutěž jednotlivců v řešení křížovek, hádanek a logických úloh Jemelíkova luštitelská akademie. Vedoucí soutěže a autor
většiny úloh přítel Jemelík může být s účastí i trvalou přízní řešitelů spokojen. Je zřejmé, že kombinace možných "zisků" v podobě kvalifikačních
bodů, částek vyplácených v eurech a recesistických "akademických" titulů
je dostatečným lákadlem, pro které účastníci strpí jak obtížnost úloh, tak
i sem tam nějaké příkoří ze strany autora a organizátora (ale také výplatce
eur!) v jedné osobě. V roce 2014 vyhrála soutěž v řešení křížovek dvojice
Jaroš a Karpíšek, hádanky vyhráli Kovářová se Štefkem a řešení logických
úloh skončilo shodným nejlepším výsledkem celé sedmičky řešitelů. Letos
je před posledním kolem v čele křížovkářské části přítel Vojník, hádanky
zatím nejlépe řešili Sýkora a Štefek, logickým úlohám tentokrát vévodí jen
trojice řešitelů.
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Další kombinovanou soutěží, nebo spíš trojicí soutěží zastřešenou jediným
názvem, jsou Lázeňské oříšky. Prestiž soutěže, původně "listovky" kroužku Lázeňáci, byla před dvěma lety posílena přidělováním kvalifikačních
bodů. V nových podmínkách proběhl teprve druhý ročník, takže je asi předčasné dělat závěry; start však rozhodně nebyl špatný, spíš slibný. Soutěž
probíhající v rámci školního roku a řízená přítelkyní Kučavovou měla
v ročníku 2014/15 v jednotlivých soutěžích (řešení křížovek, hádanek
a logických úloh) 48, 34 a 24 účastníků; do letošního ročníku vstoupilo 51,
33 a 21 řešitelů. V ročníku 2014/15 vyhrál křížovky přítel Mikuš, o vítězství
v hádankách se dělilo šest borců a logické úlohy vyhrál přítel Jemelík.
Jestliže s účastí v dosud uvedených soutěžích můžeme být vcelku spokojeni, o posledních třech korespondenčních soutěžích jednotlivců se to konstatovat nedá. Co všechno už vedoucí autorsko-řešitelské soutěže Česká
křížovkářská liga ve spolupráci s Odbornou křížovkářskou komisí a kvalifikační komisí vymysleli a realizovali! A přesto účast stále klesá. Současnému hlavnímu vedoucímu příteli Drápalovi a jeho pomocníkům, vedoucím
jednotlivých skupin, přátelům Chromému, Mikušovi, Hamanovi a Klosovi
není co závidět. V ročníku 2014/15 se do ČKL v pěti skupinách zapojilo
37 účastníků. Vítězem skupiny A a celkovým vítězem se stal přítel Jemelík.
Vrcholnou soutěží jednotlivců v řešení křížovek je již řadu let Nolčova křížovkářská maturita, soutěž nazvaná po svém zakladateli Aloisi Nolčovi.
I jemu se kdysi jako autorovi "podařilo", že soutěž dokončili jen dva řešitelé,
a to ještě díky prodloužení termínu pro zaslání řešení. Ale pamatujeme
také ročníky s poměrně hojnou účastí. V roce 2014 zasáhlo do NKM
28 řešitelů (dokončilo 21); křížovky přítele Bulína nejlépe vyřešilo duo Koudelka, Páč. Letos byla soutěž pro pokles účastníků přesunuta z časopisu
Křížovka a hádanka na webovou stránku SČHAK; křížovky letos pro NKM
tvoří přátelé Blažek a Drápala. Ti po prvním kole uvedli, že soutěže se
účastní 20 nejlepších řešitelů křížovek z ČR a SR. Já bych byl osobně raději, kdyby to nebyly jen ti "nejlepší", ale bylo jich alespoň 50.
Autorsko-řešitelská soutěž Česká hádankářská liga skomírá už delší dobu
na úbytě, takže nízká účast už ani není překvapením. Posledního ročníku
2014/15 se zúčastnilo ve třech skupinách 17 hádankářů. Skupinu A vyhrál
a celkovým vítězem se stal přítel Jemelík. Snad se pro další ročníky podaří
hlavnímu vedoucímu příteli Husarovi nebo vedoucímu skupin B příteli Kousalovi zlákat ještě nějaké další autory a řešitele hádanek.
Na stránkách časopisu Křížovka a hádanka probíhá kromě soutěží organizovaných svazem také korespondenční řešitelská soutěž pro křížovkáře,
která je plně v režii redakce časopisu. Redakce ji nazvala Jubilejní sedmdesátka a otiskuje v ní středně těžké a těžší křížovky. Účast v jednotlivých
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kolech kolísá podle obtížnosti křížovek; počet řešitelů se pohybuje kolem
úctyhodných 300.
Vedle soutěží jednotlivců organizuje svaz rovněž korespondenční soutěže
určené kroužkům nebo jejich družstvům. Zde je třeba si uvědomit, že se
sice jedná na prvním místě o kroužkové soutěže, ale za kroužky soutěží
konkrétní jednotlivci, někdy bohužel jen jedinci. I proto v autorských nebo
autorsko-řešitelských soutěžích oceňujeme i úspěšné jednotlivce.
Jednou z našich nejstarších korespondenčních soutěží je Mezikroužková
luštitelská soutěž v řešení hádanek. V roce 2014 se MLS zúčastnilo
31 kroužků a vítězem se stali Valaši. Letos se zatím zapojilo 27 kroužků
a před posledním kolem se drží na prvním místě Hanáci. Vedoucím soutěže je přítel Kula.
Obdobou MLS je jen o pár let mladší Mezikroužková luštitelská soutěž
křížovkářů. Soutěž zaštiťuje Odborná křížovkářská komise, která zpravidla
svěřuje autorství a organizaci jednotlivých ročníků vybraným kroužkům.
Rok 2014 byl v tomto směru výjimkou, když autorem křížovek byl jednotlivec, přítel Formánek, jemuž pomáhal konzultacemi křížovek přítel Mikuš.
Ročníku se zúčastnilo 23 kroužků a o prvenství se rozdělilo pět kroužků:
Hradečtí votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci a Permoníci. Letošní ročník
je v autorské a organizační režii Kabrňáků; po 4. kole je v čele sedm kroužků, které dosud ani jednou nechybovaly.
Ryze autorskou korespondenční soutěží je Mezikroužková autorská soutěž v tvorbě hádanek. Posledního ročníku MAS se zúčastnilo 10 družstev
z devíti kroužků, která soutěžila ve dvou skupinách. I. třídu ovládl a celkovým vítězem MAS 2014/15 se stal pražský kroužek Staré hnízdo, pozici
nejlepšího jednotlivce obhájil přítel Basta. Hlavním vedoucím MAS je přítel
Kula, I. třídu řídí přítel Kousal, II. třídu řídí přítel Hošek a na výběru konkrétních druhů hádanek pro jednotlivé ročníky se podílí Odborná hádankářská komise.
Jedinou autorsko-řešitelskou soutěží kroužků je Hádankářská liga kroužků. Vítězem ročníku 2014/15 se stal kroužek Krušnohor; autorství nejlepší
hádanky má patrně předplacené přítel Šimek. Účast pouhých šesti kroužků
určitě není uspokojivá. Vedoucí soutěže přítel Kula chce využít skutečnosti,
že posledním vítězem je nováček soutěže, a hodlá získat další nováčky
(nebo staronové účastníky).
Korespondenční formu mají též vypisované autorské soutěže. Letos bylo
zatím vypsáno pět soutěží pro autory křížovek a šest soutěží pro autory
hádanek; nejméně dvě soutěže pro autory hádanek však ještě budou do
konce roku vypsány. V průměru je účast výrazně vyšší v hádankářských
soutěžích, v křížovkách je to až na výjimky s účastí (i s úrovní prací) slabší.
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Letos měla být vypsána soutěž také pro autory logických úloh; zatím se to
sice nepodařilo, ale celý seriál takových soutěží je připraven, a tak budou
dost možná v roce 2016 vypsány soutěže dvě.
Mladší členové svazu, popřípadě i ti zkušenější, ale ještě mobilní, se mohou účastnit soutěží "na živo", tj. přeborů. Těch se v roce 2015 uskutečnilo
(včetně těch, co budou následovat po dnešní valné hromadě) 16 a v rámci
nich proběhlo 70 dílčích soutěží s celkovou účastí přesahující 1500 řešitelů. A to letos kvůli rekonstrukci školních prostor odpadl dvoudenní přebor
ve Valašském Meziříčí a do počtu dílčích soutěží a účastníků zahrnuji jen
soutěže jednotlivců, v nichž lze získat kvalifikační body.
Aby mohly přebory úspěšně proběhnout, je k tomu třeba úsilí mnoha obětavých lidí z našich řad. Zatímco organizátory a pořadatele chválíme v části
zprávy o činnosti kroužků a autorům přidělujeme za jejich výtvory kvalifikační body, konzultanti zůstávají obvykle zcela opomíjeni (podobně jako
členové porot hodnotící autorské soutěže). Dovolte mi tedy, abych na tomto místě poděkoval všem "anonymním" konzultantům úloh určených k řešení na přeborech a abych za všechny vyzdvihl dva, kteří toho mají na
svých bedrech nejvíce: jsou jimi přítel Karkuš, jehož rukama procházejí
všechny křížovky přeborů zařazených do GP i křížovky pro mistrovství ČR
kroužků a pro Velkou cenu Ostravy, a přítel Kvíčala, který se s podobnou
péčí věnuje drtivé většině hádanek pro přebory zařazené do GP a také pro
Velkou cenu Ostravy.
Tři z přeborů byly mistrovstvími republiky; kroužky řešily křížovky a hádanky v Kolíně, jednotlivci je budou řešit zde v Praze po valné hromadě a logické úlohy měly mistrovství pořádané ve spolupráci s občanským sdružením HALAS rovněž v Praze. Na mistrovství kroužků svedli úžasné bitvy
Kabrňáci a Hradečtí votroci, v křížovkách i hádankách rozhodovala o vítězství až druhá kritéria (čas, respektive obtížnost hádanek). Křížovky nakonec vyhráli Kabrňáci, hádanky naopak Hradečtí votroci. Silný tým Ostraváků se musel tentokrát, byť velmi těsně, spokojit se dvěma třetími místy.
Mistrem ČR v řešení logických úloh se stal Jakub Ondroušek, před Janem
Novotným a Janou Vodičkovou. Na dnešním mistrovství se pokusí obhájit
loňské první místo v křížovkách Jaroslav Karpíšek a v hádankách Petr
Vejchoda.
Sedm přeborů v řešení logických úloh a po 10 přeborech v řešení křížovek
a hádanek bylo (je) letos zařazeno do řešitelské Grand Prix. Kategorie
řešení logických úloh už svou soutěž uzavřela a vítězem GP je Daniel Marek. Výsledek v křížovkách a hádankách mohou ještě ovlivnit dnešní mistrovství republiky; přesto je v kategorii řešení hádanek již jistým vítězem
GP Petr Vejchoda, který obhájil loňské prvenství. Také v řešení křížovek
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má Petr Vejchoda nakročeno k obhajobě vítězství v GP 2014, musí však
svou pozici ještě potvrdit v závěrečné soutěži.
Mezi letošní akce přeborového typu musíme zahrnout i účast našich reprezentantů na klání s řešiteli křížovek a hádanek ze Slovenska v říjnu v Žilině. V mezistátním utkání se, již tradičně, řešily křížovky a hádanky v českém i slovenském jazyce. Poprvé toto klání neskončilo rezultativním výsledkem a "soupeři" se rozešli smírně. ČR si tak nadále udržuje ve vzájemných bojích mírný náskok (4,5:2,5). SČHAK letos úspěšně reprezentovala čtveřice Kovářová, Sýkora, Švarcová a Vejchoda.
Řešit a soutěžit však mohou naši členové nejen v korespondenčních soutěžích a na přeborech. Návštěvníci svazových webových stránek mají
možnost soutěžit v každodenních internetových soutěžích v řešení křížovek, českých a slovenských hádanek, sudoku a scrabblu. O křížovky se
starají manželé Böhmovi, o hádanky Ján Čižmár, o sudoku Karel Tesař
a o scrabble Dagmar Rusá.
Tolik tedy obsahově a rozsahem neobvyklý úvod a teď už se budeme věnovat obvyklým částem a náležitostem zprávy o činnosti SČHAK - zprávám
jednotlivých orgánů a komisí svazu a informacím od svazem pověřených
osob:
Výbor
V roce 2015 se konaly dvě schůze výboru SČHAK. Na schůzi dne
23. května 2015 v Kolíně projednal výbor zprávu o činnosti předsednictva
od valné hromady v listopadu 2014, zabýval se propagací svazu, webovými
stránkami, spoluprací s partnery (nakladatelství a vydavatelství, Slovenský
svaz hádankářů a křížovkářů, HALAS) a dalšími běžnými úkoly svazu.
Výbor se dále zabýval problematikou členské základny, zejména nutností
aktualizovat její stav v přehledu kroužků na webových stránkách, tj. doplňovat nové členy, aktualizovat jejich e-mailové adresy popř. telefony, pokud
souhlasí s jejich zveřejněním, a rovněž doplnit informace o tom, kteří členové kroužku jsou i členy svazu.
Samostatným bodem programu byla i otázka nového způsobu oceňování
vyznamenaných členů svazu. Výbor přehodnotil návrh realizovaný
v loňském roce, aby vyznamenaní dostávali namísto odznaků, jejichž zásoba je téměř vyčerpána, pouze certifikát o udělení vyznamenání. Na návrh př. Chromého byla schválena výroba medailí, které od letošního roku
budou dostávat všichni noví nositelé otazníků a dodatečně budou předány
i těm, kteří v loňském roce obdrželi jen certifikát. Nositelé zlatých otazníků
budou pak moci požádat o dodatečné udělení zlaté medaile. Novinkou je
rovněž možnost ocenit udělením bronzových otazníků i nečleny svazu,
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kteří se významně podílejí na zajištění jeho činnosti, zejména členy kroužků. Několik takových otazníků bude uděleno již na této valné hromadě.
Na jednání výboru byla rovněž projednána informace o průběhu Luštitelské
olympiády mládeže a její další budoucnosti s možností rozšířit ji i na vyšší
věkové kategorie, dále obsah Pomůcky pro křížovkáře a hádankáře na rok
2016, program zářijového semináře na Šancích a byli schváleni autoři na
MČR jednotlivců 2015 v řešení křížovek a hádanek. Rovněž byla podána
informace o přípravě MČRK v řešení křížovek a hádanek.
Byla diskutována i možnost opatření propagačních předmětů svazu (propisovací tužky, tašky, trička apod.), které by mohly být využity jednak pro
propagaci svazu mimo členskou základnu (partneři, sponzoři, média
apod.), jednak jako ceny na přeborech. Výbor nedospěl k jednoznačnému
rozhodnutí, proto se touto otázkou bude znovu zabývat; bylo by žádoucí
získat více názorů, a to i od řadových členů.
Na schůzi dne 28. listopadu 2015 v Praze výbor projednal a schválil návrh
zprávy předsednictva o činnosti svazu a jeho orgánů pro valnou hromadu,
prověřil přípravu dnešní valné hromady a organizační zajištění dnešního
Mistrovství republiky jednotlivců v řešení křížovek a hádanek. Dále projednal plnění rozpočtu za období leden až říjen 2015 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2016, zabýval se přípravou další publikace pomůcek pro křížovkáře a hádankáře, Členského zpravodaje, informacemi o činnosti odborných orgánů svazu a o průběhu semináře na Šancích 2015 a přípravou
tohoto semináře na rok 2016.
Výbor schválil:
- návrhy na udělení nových zlatých, stříbrných a bronzových otazníků
a čestných uznání,
- kalendář přeborů pro rok 2016,
- návrh rámcového rozpočtu na r. 2016,
- autory křížovek a hádanek pro Mistrovství republiky kroužků a družstev
v řešení hádanek a křížovek v roce 2016 (logické úlohy pro MČR 2016
zajistí stejně jako letos autoři ze SR; recipročně zajistí logické úlohy pro
MSR občanské sdružení HALAS).
Předsednictvo
Předsednictvo se sešlo na pěti řádných schůzích; z čehož jedna se konala
u příležitosti přeborů v Mariánských Lázních a jedna v rámci semináře na
Šancích. Jednání se jako hosté zúčastňovali předseda revizní komise Jaroslav Kolín a šéfredaktor časopisu Křížovka a hádanka Jaromír Kvíčala.
Jako hosté se jednoho jednání předsednictva zúčastnili i př. Grossmann,
Mikuš, Karpíšek, Vejchoda, Husar, Marek, Knotek a Švarcová. Jako čestní
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hosté byli v rámci semináře na Šancích pozváni na zasedání předsednictva
manželé Majerovi. Předsednictvo se na svých schůzích zabývalo vyřizováním běžné svazové agendy, zajišťováním úkolů vyplývajících z valné hromady a ze schůzí výboru, přípravou materiálů pro jeho schůze i přípravou
materiálů pro valnou hromadu. Dále projednávalo přípravu a hodnocení
přeborů, soutěží a semináře, činnost odborných orgánů svazu, obsah
a naplňování webových stránek, spolupráci s partnery, rozpočet svazu,
přípravu kalendáře přeborů a návrhy na svazová vyznamenání, propagaci
svazu, problematiku členské základny, přípravu svazových publikací a nový
způsob oceňování vyznamenaných.
Revizní komise
Komise provedla dne 12. března 2015 dokladovou revizi příjmů a výdajů
svazu za období od 1. března 2014 do 28. února 2015 a revizi pokladny za
období od 5. března 2014 do 12. března 2015. Při revizi nebyly zjištěny
žádné závady. Záznam z revize obdrželi všichni členové výboru a byl publikován v Členském zpravodaji 2015. V průběhu hodnoceného období se
vždy nejméně jeden člen revizní komise zúčastnil zasedání výboru nebo
předsednictva.
Komise pro činnost kroužků
Komise pro činnost kroužků spolupracovala jako každý rok na sestavení
kalendáře přeborů pro rok 2016, její členové v případě potřeby pomáhali
pořadatelům a dbali na bezchybný průběh přeborů. Na základě výsledků
přeborů sledovala a zveřejňovala komise průběžný stav soutěží Grand Prix
v řešení křížovek, hádanek a logických úloh jak písemně na přeborech, tak
i na webové stránce svazu. V součinnosti s kvalifikační komisí průběžně
aktualizovala seznamy řešitelů, kteří se mohou vzhledem ke své kvalifikační třídě účastnit jen hlavních soutěží. Také letos, jako ostatně už dlouhé
roky, byly všechny řešené práce řádně konzultovány a prakticky se nevyskytly na přeborech větší problémy, které by nebylo možné vyřešit ihned na
místě.
Komise shromáždila novelizované registrační karty kroužků a zprávy
o činnosti od jednotlivých kroužků včetně požadavků na uspořádání soutěží
pro rok 2016, spolupracovala při zpracování návrhů na udělení svazových
ocenění jednotlivcům i kroužkům. Na základě předložených dílčích zpráv
od kroužků zpracovala stručnou zprávu, obsahující činnost svazových
kroužků:
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Zpráva o činnosti kroužků
Kroužkový život se odvíjel v době od poslední valné hromady podobně jako
v minulých letech. Některé kroužky zvládají jen účast v soutěžích, některé
jen vlastní schůzky a jen ty nejaktivnější dokážou i něco navíc.
Pokud se členové kroužku pravidelně scházejí, pak k tomu využívají různé
prostory. Šikovnější (nebo šťastnější) kroužky využívají zázemí poskytnuté
svými zřizovateli nebo mecenáši, popřípadě "získané" díky známostem.
Ostatní kroužky se musí spokojit oddělenými (nebo také ne) prostorami
v restauracích a obdobných podnicích, nebo se musí scházet v soukromí,
zpravidla doma u některého z členů kroužku.
Hlavní náplní schůzek je samozřejmě řešení křížovek, hádanek, logických
úloh, kvizů, popřípadě i úloh jiného typu. Velmi oblíbené je řešení soutěží
pořádaných naším svazem. Hromadně nebo ve skupinách se řeší nejen
soutěže kroužkové, ale i ty, jež jsou určené jednotlivcům. Protože soutěživost je většině členů našich kroužků vlastní, pořádá celá řada kroužků interní, vnitrokroužkové, zpravidla celoroční soutěže. Takovou dlouhodobou
soutěž vykazují ve svých zprávách kroužky Bečváci, Hanáci, Hutníček,
Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci, Pašáci, Permoníci, Podskaláci a Staré
hnízdo; ale není vyloučeno, že některé další kroužky se tím nepochlubily.
Tím "navíc" u aktivních kroužků není jen pořádání přeborů nebo korespondenčních soutěží pro členy svazu, ale také rozsáhlá autorská, porotenská
a konzultační činnost v rámci nebo ve prospěch svazových soutěží, podíl
na činnosti orgánů svazu a jeho odborných komisí, popřípadě výkon konkrétní činnosti z pověření svazu, podíl na organizaci soutěží pro mládež
a veřejnost, publikační a propagační činnost, pravidelná práce s dětmi
a mládeží, nebo "jen" nejrůznější "protislužby" zřizovatelům a mecenášům.
Na pořádání přeborů, ať už mistrovství republiky, přeborů zařazených do
Grand Prix nebo oblastních přeborů, se v uplynulém období podílely kroužky Staré hnízdo, Hanáci, Bečváci, Ježci, Kabrňáci, Jarabáček, Lázeňáci,
Třebíčáci, Doubravák, Ostraváci, Hutníček, Pijaristé a Rychtáři; přebory či
jiné soutěže pořádali i členové SČHAK žijící na Slovensku a podílející se
na činnosti tamních kroužků.
Účast členů kroužků v autorských a autorsko-řešitelských soutěžích byla
zmíněna už v úvodní části zprávy; stejně jako činnost porotců a konzultantů, která, ač velmi záslužná, bývá všeobecně málo oceňována a i já jsem to
letos napravil jen velmi nedostatečně. Zapojení členů kroužků do činnosti
orgánů a odborných komisí či pověřených činností svazu bývá pravidelně
(byť zčásti anonymně a skrytě) hodnoceno v rámci dílčích zpráv a informací, jež jsou nedílnou součástí zpráv předkládaných našim valným hroma- 10 -

dám. Zde je možné jen smutně podotknout, že s přibývajícími lety se koncentruje čím dál větší rozsah činnosti "v rukou" velmi úzkého okruhu svazových funkcionářů, což nejen činí některé činnosti zranitelnými, ale může
mít také negativní dopad do činnosti kroužků, z nichž tito "přetížení" funkcionáři pocházejí; Kladeňáci by mohli vyprávět...
Nejaktivnějším organizátorem akcí pro mládež a veřejnost je v posledních
letech nepochybně přítel Zvolánek z kroužku Ježci. Jím organizované luštění křížovek, osmisměrek, sudoku a kakura v rámci šachového Czech
open Pardubice má díky účasti i zahraničních hostů šachového festivalu
přesah až za hranice ČR. Nezůstává však jen u Czech open; podporován
svými rodinnými příslušníky organizuje celou řadu dalších akcí, zejména
pro mládež - Dětský den, Modrý den, Oregon dětem aneb Budeme si hrát,
týdenní etapovou hru Tajemství Krakonošova obrazu, Loučení s prázdninami – náplní všech těchto soutěží jsou křížovky, osmisměrky, doplňovačky, sudoku.
Akce pro mládež a veřejnost však organizuje pravidelně i několik kroužků.
Bečváci pořádají jako součást řešitelských přeborů ve spolupráci s MDDM
také soutěž v řešení křížovek pro mladé luštitele a soutěž pro příchozí
v řešení křížovek a sudoku; v letošním roce uspořádali i korespondenční
soutěž v řešení křížovek. Hanáci pokračovali ve spolupráci s okresní knihovnou a uspořádali letní křížovkářskou korespondenční soutěž, vyhodnocenou a odměněnou z prostředků knihovny; dále připravili pro veřejnost
osmisměrky s knihovnickou tematikou. Hutníček autorsky zabezpečil a řídil
luštitelskou soutěž pro dětské i dospělé čtenáře obecní knihovny v Mostech
u Jablunkova s velkým ohlasem v místním tisku. Lázeňáci uspořádali již
tradiční vánoční turnaj v sudoku. Rychtáři pořádají tradiční křížovkářskou
soutěž pro příchozí. Další činnost ve prospěch mládeže je popsána v dílčí
zprávě Komise pro práci s mládeží, která je součástí této zprávy pro valnou
hromadu.
Velmi častá je spolupráce kroužků s místním tiskem – jsou zveřejňovány
zejména švédské nebo klasické křížovky, případně osmisměrky. Vlastní
kroužkový časopis vydávají již jen Bečváci; ve svém Bečváčku mají korespondenční řešitelskou křížovkářskou soutěž. Lázeňáci změnili formu
svých Lázeňských oříšků a všechny tři v nich obsažené řešitelské soutěže
nyní organizují prostřednictvím internetu; soutěž najdete na webových
stránkách SČHAK. Kroužky mají možnost využít trvalou nabídku redakce
časopisu Křížovka a hádanka na obsazení stránky Luštěte s kroužkem;
řada kroužku této možnosti v posledním roce využila a vylepšila si tím
i svou finanční situaci.
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Některé kroužky získávají věcnou i finanční podporu od svých zřizovatelů
nebo od sponzorů a mecenášů - Bečváci získávají finanční prostředky formou grantu, Doubraváku vypomáhá Městský úřad Chotěboř a sponzoři,
Hanáci mají podporu statutárního města Prostějov, Hutníčku pomáhá Kulturní a společenské středisko v Českém Těšíně, pro Ježky získává věcnou
či finanční podporu od sponzorů přítel Zvolánek, Lázeňáci se snaží o diverzifikaci zdrojů - z fondu kultury města, od sponzorů i za zveřejňované křížovky. Jedině Kabrňáci mají formu občanského sdružení a získávají dotace
na činnost od ÚMČ Brno – Královo Pole. Pro některé kroužky je však jedinou možností vlastní publikační činnost. Získané prostředky kroužky využívají na úhradu nákladů za prostory pro schůzovní činnost nebo pořádání
přeboru, na zajištění cen na pro účastníky přeboru, na nákup odborné literatury nebo na úhradu nákladů svých členů při účasti na přeborech.
Zpráva Komise pro práci s mládeží (zpracovaná přítelkyní Kučavovou)
V letošním roce se členové komise zaměřili na propagaci našeho koníčka
prostřednictvím časopisu KaH. Od ledna do června proběhlo na jeho stránkách šest kol LOM, tedy Luštitelské olympiády mladých, a v září potom
velké finále s větším počtem úloh i bodů. Už před rokem komise vyzvala
všechny členy, aby s touto soutěží seznamovali své děti, vnoučata a známé, někteří tak i učinili. Do soutěže se zapojilo 75 soutěžících ve dvou kategoriích, 43 v kategorii první (narození v letech 2003 – 2007)
a 32 v kategorii druhé (1999 – 2002), ne všichni však vydrželi až do konce.
Velké „ztráty“ byly zejména mezi staršími, kdy někteří opustili základní školu a nové prostředí škol středních jim asi zabralo hodně času. K zamyšlení
je, zda neuspořádat soutěž v příštím roce jen v první polovině roku. Vítězové i vylosovaní výherci již byli v KaH otištěni.
Ohlasy soutěžících, rodičů i prarodičů byly pouze kladné, někteří by chtěli
soutěž celoroční. Do LOM se zapojila jedna soutěžící ze Slovenska i dvě
školy - ZŠ Radostín nad Oslavou, kde dětem soutěž předávala paní učitelka, a ZŠ Úšovice Mariánské Lázně. Tam jsem ještě v červnu pro 1. kategorii udělala školní finále, kterého se zúčastnilo 15 dětí. Všech sedm kol
s námi absolvoval mimo soutěž př. Škarýd.
V příštím roce bychom chtěli pokračovat 2. ročníkem. Nějaké úlohy ještě
máme, ale noví autoři se nehrnou. V 1. ročníku byly otištěny úlohy Zdeňka
Chromého, Dušana Karkuše, Jaromíra Kvíčaly a Věry Kučavové. Doufám,
že pro příští rok bude autorů víc.
Autoři sdružení v našem svazu připravili na počátku roku k vydání publikaci
Dětské křížovky a doplňovačky, kterou vydalo nakladatelství Albatros Media. V září se v penzionu Šance konalo zasedání Komise pro práci
s mládeží.
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Zprávy dalších odborných komisí a pověřených členů SČHAK
Odborná křížovkářská komise (OKK) pracovala v nezměněném dvanáctičlenném složení a v roce 2015 se sešla dvakrát. Zabývala se zejména
zajištěním korespondenčních řešitelských a autorských soutěží v roce 2015
a zhodnotila autorskou kvalitu prací ukončených ročníků NKM, MLSK, KKS
a JLA.
OKK aktualizovala seznam opsaných chyb 2015, který byl následně umístěn na webu, a schválila vyvěšení těchto nových výkladů na webové stránky: Problematika starých pramenů, Shodné křížovky, Systémy střídání,
Písmenné znaky. Dále OKK schválila metodickou instrukci pro autory korespondenčních soutěží.
Na semináři v penzionu Šance projednala OKK popisnou část nových křížovkářských směrnic, zabývala se problematikou doporučených elektronických pramenů a diskutovala další otázky z křížovkářské oblasti.
Odborná hádankářská komise se podílí na vypsání a organizaci autorských a autorsko-řešitelských hádankářských soutěží, autorsky zajišťuje
sloupek Začínáme s hádankami na stránkách časopisu Křížovka a hádanka a připravuje odbornou diskusi k současnému znění Směrnic pro české
hádanky s cílem částečné aktualizace směrnic a vypracování výkladových
stanovisek k některým částem směrnic.
Hlavní náplní Odborné komise pro logické úlohy bylo zajištění přeborů
v řešení logických úloh pořádaných svazem a spolupořádání Mistrovství
ČR jednotlivců v řešení logických úloh. Komise vybírá autory a konzultanty
úloh předkládaných k řešení, doporučuje jejich skladbu a obtížnost. Komise
zasedala v září v penzionu Šance.
Kvalifikační komise aktualizuje ve spolupráci s komisí pro činnost kroužků
seznamy řešitelů, jejichž účast ve vedlejších soutěžích přeborů je omezena
nebo zakázána, zaznamenává ve svazové evidenci výsledky všech soutěží
a vyhlašuje nové nositele kvalifikačních tříd. Kvalifikační evidence jsou
zpřístupňovány na webové stránce svazu dvakrát ročně - v říjnu až listopadu se zahrnutím výsledků ze soutěží proběhnuvších v rámci (do konce)
školního roku a v dubnu až květnu se zahrnutím výsledků za celý předchozí kalendářní rok. Noví nositelé kvalifikačních tříd jsou vyhlašováni rovněž
dvakrát ročně - při příležitosti konání valné hromady a při mistrovství ČR
kroužků v řešení křížovek a hádanek s tím, že následně jsou všichni noví
nositelé kvalifikačních tříd uvedeni v Členském zpravodaji SČHAK. Na
základě přání členů obnoví kvalifikační komise tisk diplomů pro nové nositele 2. a 1. kvalifikačních tříd, a to včetně diplomů těch nových nositelů,
kteří byli vyhlášeni v letech 2014 a 2015; kvalifikační odznaky však budou
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k diplomům vydávány pouze do vyčerpání zásob, dostatečné množství
odznaků má svaz pouze pro 3. třídy ve všech kategoriích.
Internetová stránka SČHAK je již plně funkční, u některých "rubrik" či
stránek ještě přetrvávají problémy s jejich aktualizací. Věříme, že se v blízké době podaří využít naše internetové stránky i k odborným diskusním
fórům.
Kronika svazu je postupně převáděna do elektronické formy a pověřený
člen Jaroslav Karpíšek se snaží ve spolupráci s odbornými komisemi
a některými pamětníky zaplnit další "bílá" místa.
Propagace SČHAK v médiích
Předseda svazu si dne 12. ledna 2015 povídal o křížovkách v Českém
rozhlasu 2 s redaktorkou Terezou Burianovou. Dne 15. dubna 2015 propagoval našeho koníčka v ČT 2 v pořadu Dobré ráno vysílaném z Ostravy
přítel Jaroslav Kula, který si s moderátory povídal o české křížovce a hádance. V průběhu zasedání předsednictva 9. listopadu 2015 se uskutečnilo
natáčení besedy o historii a současnosti české křížovky do pořadu Gejzír.
O historii křížovek hovořil Zdeněk Chromý, o době před listopadem 1989
Dušan Karkuš a o současnosti Vladimír Jemelík. O termínu vysílání nás
bude ČT informovat.
Každou první sobotu v měsíci vychází v Mladé frontě Dnes ve spolupráci
se ZOO Brno soutěžní křížovka autora Petra Vejchody s poznámkou, že
vznikla ve spolupráci se svazem. Ve spolupráci s Albatros Media byla vydána publikace Zábavné luštění pro děti, na které se podílel kolektiv autorů
z našich řad a která bude členům svazu distribuována spolu s Členským
zpravodajem a Pomůckami příští rok. Kromě propagace naší činnosti na
svazových webových stránkách vyšla o naší činnosti také řada článků
v regionálních tiscích.
Matrika svazu
Ke dni konání valné hromady má SČHAK 453 platících členů.
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ZÁZNAM
z valné hromady SČHAK, konané dne 28. listopadu 2015 v Praze
1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise
Z pověření výboru svazu zahájil valnou hromadu předseda svazu př. Jemelík, navržený program byl jednomyslně schválen.
Byly zvoleny:
mandátová komise ve složení př. Kvíčala, př. Hlavatý a př. Marková;
návrhová komise ve složení př. Kubíček, př. Kousal a př. Karpíšek.
2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
Zprávu přednesl př. Vokatý.
3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2015
Zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl s komentářem př. Jemelík.
4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2015
Návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu předložil
účastníkům valné hromady předseda svazu př. Jemelík.
5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu
Zprávu přednesl předseda revizní komise př. Kolín, který přítomné
rovněž seznámil s účetní závěrkou za rok 2014.
6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu
K předloženým zprávám a návrhům podle bodů 2. až 5. programu nebyla vznesena žádná připomínka ani žádný dotaz.
7. Zpráva mandátové komise
Předseda mandátové komise př. Kvíčala informoval přítomné, že valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční
listině zapsáno 49 členů svazu zastupujících 24 kroužků.
8. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu
Všechny zprávy, rámcový rozpočet na r. 2016 i účetní závěrka za rok
2014 byly jednomyslně schváleny.
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9. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání
Nové nositele svazových ocenění vyhlásil místopředseda svazu
Vokatý a oceněným je předali př. Jemelík a Karkuš. Přehled
vyznamenaných jednotlivců a kroužků je uveden v usnesení valné
hromady, které je přílohou tohoto záznamu.
10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd
Místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý
vyhlásil nové nositele kvalifikačních tříd v autorství a řešení křížovek
a hádanek a v řešení logických úloh.
11. Předání certifikátů členům Klubu všestranných
Podle informace předsedy kvalifikační komise se od minulé valné
hromady řady členů Klubu všestranných nerozšířily, ale je poměrně
velké množství čekatelů, kterým chybějí potřebné body jen v jedné
kategorii.
12. Různé
a) Předseda svazu přečetl seznam 40 žijících držitelů zlatých
otazníků, kterým byla tato vyznamenání udělena v dřívější době,
a vyzval ty z nich, kteří jsou přítomni a mají zájem o nově vyrobené
medaile se zlatým otazníkem, aby předstoupili před předsednický
stůl. Přítomným 16 držitelům zlatých otazníků z dřívější doby poté
předal nově vyrobené medaile. Účastníky valné hromady vyzval, aby
zbylých 24 držitelů otazníků z dřívější doby, pokud jsou s nimi
v kontaktu, informovali o možnosti požádat svaz o předání nových
medailí. Další předávání se uskuteční u příležitosti MČR kroužků
a družstev v řešení křížovek a hádanek v Kolíně v květnu 2016.
b) Předseda svazu informoval, že sněm SZHaK neschválil reciproční
snížení členského příspěvku členům obou svazů na polovinu.
Valná hromada SČHAK toto snížení schválila v roce 2013.
Vzhledem k tomu navrhl, aby toto snížení bylo zrušeno i v rámci
SČHAK. O návrhu nechal hlasovat. Většinou 44 hlasů (tři byli proti,
dva se zdrželi) byl tento návrh valnou hromadou schválen.
c) Př. Kubíček poděkoval redakci Křížovky a hádanky a nakladatelství
NOVUM za 25 let úspěšné spolupráce se svazem – výročí bude
v příštím roce. Navrhl, aby tato spolupráce byla oceněna čestným
uznáním pro nakladatelství. Současně poděkoval redakci za
materiály, které mu poskytla pro cyklus přednášek o historii
křížovek pro důchodce v Českých Budějovicích.

- 16 -

13. Usnesení valné hromady
Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi její předseda př.
Kubíček – návrh (viz příloha) byl jednomyslně schválen.
14. Závěr
Valnou hromadu ukončil předsedající schůze, poděkoval přítomným
za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení
křížovek a hádanek, které bude následovat po skončení valné
hromady. Současně všem popřál hezké vánoční svátky a vše nejlepší
do nového roku 2016.
Zapsala: Alena Kolínová


USNESENÍ
valné hromady SČHAK, konané dne 28. listopadu 2015
v Praze
Valná hromada:
I. Projednala a schválila:
- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období;
- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2015;
- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu.
II. Schválila:
- rámcový rozpočet na rok 2016;
- účetní závěrku za rok 2014;
- zrušení snížení členského příspěvku na polovinu těch členů SČHAK, kteří
jsou zároveň členy SZHaK, a to s účinností od roku 2016.
III. Vzala na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení
otazníků a čestných uznání svazu, a to:
- zlatý otazník: Václav Čech, Ing. Zbyněk Grossmann, Mgr. Věra
Kučavová;
- stříbrný otazník: Ing. Roman Čejka, RNDr. Pavlína Horáčková,
Ing. Ivo Husar, Václav Vavrein, Štefan Varšaník;
bronzový otazník: Ján Čižmár, Karel Dočkal, Mgr. Vladimír Jandl,
Jarmila Mlsová, Mgr. Jiří Navrátil, Ing. Pavel Rosa, Jiří Štohanzl,
Jana Zvolánková;
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čestné uznání pro jednotlivce: Pavel Blažek za dlouholetou činnost v oblasti tvorby a hodnocení křížovek;
- čestná uznání pro kroužky: kroužek Hanáci u příležitosti 60 let od
založení kroužku, kroužek Lázeňáci u příležitosti 40 let od založení
kroužku.
IV. Ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků
o projednaných záležitostech.
Za správnost: Alena Kolínová
-


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ SČHAK
za rok 2015 (v Kč)
Položka
Příjmy celkem
v tom:
sponzoři
příspěvky
úroky
Výdaje celkem
v tom:
činnost kroužků +
přebory
soutěže
výroční tisk
svazové orgány
hospodářsko-správní

Rozpočet
95 000

Skutečnost
174 381

%
183,6

15 000
75 000
5 000
95 000

94 000
77 697
2 684
107 116

626,7
103,6
53,7
112,8

44 000

40 077

100,2

7 000
19 000
16 000
9 000

3 567
32 038
11 598
19 836

51,0
168,6
72,5
220,4

REKAPITULACE (v Kč)
Položka
Zůstatek k 1. 1. 2015
+ příjmy
- výdaje
Zůstatek k 31. 12. 2015

Rozpočet
800 000
95 000
95 000
800 000
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Skutečnost
799 061
174 381
107 116
866 326

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 (v Kč)
PŘÍJMY celkem
v tom

95 000

sponzoři

15 000

příspěvky
úroky

75 000
5 000

REKAPITULACE:
Zůstatek k 1. 1. 2016
+ příjmy
- výdaje

800 000
95 000
95 000

Zůstatek k 31. 12. 2016

800 000

VÝDAJE celkem
95 000
v tom
činnost kroužků +
44 000
přebory
soutěže
7 000
svazové tisky
19 000
svazové orgány
16 000
hospodářsko9 000
správní
Poznámka: Rámcový rozpočet byl zpracován a schválen
valnou hromadou 28. listopadu
2015, takže zůstatek k 1. lednu 2016 je odhad z té doby.
Samotný rámcový rozpočet
příjmů a výdajů je vyrovnaný.
Ing. Stanislava Teichmanová


ZÁZNAM
z kontroly hospodaření SČHAK
provedené dne 4. dubna 2016
Revizní komise: Jaroslav Kolín, Přemysl Kubíček, Jaromír Kvíčala
Hospodářka SČHAK: Stanislava Teichmanová
Kontrolované období:
Pokladna: 12. 3. 2015 - 31. 3. 2016
Bankovní účty: 1. 3. 2015 - 31. 3. 2016
Program revize:
1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti
2. Kontrola pokladních dokladů
3. Kontrola operací s běžnými účty a se spořicím účtem.
Výsledek revize:
ad 1.
Zjištěný stav pokladní hotovosti k 31. 3. 2016 ve výši 9 039,- Kč souhlasí
se zůstatkem vykázaným v pokladní knize.
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ad 2.
Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2015 od č. P2 do č. P12 a za
rok 2016 od č. P1 do P4. Byly kontrolovány výdajové doklady za rok 2015
od č. V7 do č. V32 a za rok 2016 č. V1 - V8.
Křížovou kontrolou byla ověřena správnost zaúčtování průběžných položek (převody mezi bankovními účty a pokladnou).
Revizí nebyly zjištěny závady.
ad 3.
Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 2500341054/2010 vedeného
u Fio banky za období od 1. března 2015 do 31. března 2016. Nebyly zjištěny závady. Zůstatek účtu k 31. březnu 2016 činil 47 271,89 Kč.
Běžný účet č. 1014254698/6100 vedený u EQUA banky byl založen
9. prosince 2013 a jeho zůstatek k 31. březnu 2016 činí 0,- Kč. Na účtu
nebyly v kontrolovaném období žádné pohyby kromě poplatků za vedení
účtu ve výši 149,20 Kč, které jsou sem každý měsíc převáděny ze spořicího účtu a sráženy bankou.
Spořicí účet č. 1014254727/6100 vedený u EQUA banky byl založen
9. prosince 2013 a jeho zůstatek k 31. březnu 2016 činí 827 468,66 Kč.
Revizí nebyly zjištěny závady.
Za revizní komisi: Jaroslav Kolín


Noví nositelé kvalifikačních tříd
vyhlášení na valné hromadě SČHAK 2015 a na mistrovství ČR kroužků
v řešení křížovek a hádanek 2016:
U každé osoby je uvedeno jméno, příjmení, členské číslo SČHAK (v závorce) a dosažená kvalifikační třída (3, 2, 1 nebo M čili mistrovská). Pokud
byla kvalifikační třída vyhlášena na valné hromadě, je v závorce uvedena
zkratka VH.
Autoři křížovek:
Radovan Juráň (16915) 1, František Luskač (15409) 2, Stanislav Šebesta (8050) 3, Zdeněk Zelený (1877 - VH) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhla též Božena Čočková,
která není členkou SČHAK.
Autoři hádanek:
Ján Čižmár (12482) 3, Milan Fišbach (14848 - VH) 3, Rostislav Jalůvka
(14977 - VH) 2, Oldřich Kmoščák (12175 - VH) 2, Bohumil Korčák
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(13922 - VH) M, Jiří Nepimach (15317 - VH) 2, Miroslav Radouš (11578 VH) M, Jaroslav Valkus (14414) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhl i Josef Hora, který není
členem SČHAK.
Autoři logických úloh:
Ivo Husar (14908) 2.
Řešitelé křížovek:
Josef Adamčík (1083) 2, Aleš Bičík (15184) 3, Ladislav Borkovský
(10977) M, Marie Červeňáková (13861) 2, Petr Draslar (5663) 3, Milan
Dymáček (15178) M, Miroslav Hájiček (12556) M, Josef Ivánek (14884)
1, Zdeněk Jenerál (11800) 2, Radovan Juráň (16915) 1, Zdeňka Juráňová (16957) 3, Jan Kadlec (11016) 2, František Kašpar (8929) 2, Věra
Kučavová (10926) M, Karel Lepka (2110) 3, Jitka Lustyková (16916) 2,
Rudolf Malúšek (2952) 2, Josef Nitra (16905) 2, Marie Pastorčáková
(16956) 3, Miroslav Pazdera (5766 - VH) M, Jiří Pešta (2323) 3, Petr
Pluhař (16945) 3, Helena Procházková (16954) 3, Jaroslav Prošek
(16938) 2, Miloslav Přecechtěl (14753) 1, Pavel Rybář (7255) 1, Peter
Samec (11300) 2, Karel Sedláček (2695) M, Vratislav Stískal (14905) 2,
Jan Stoklasa (8498) 2, Stanislav Šebesta (8050) 1, Emilie Šotolová
(15075) 3, Stanislav Švub (15622) 1, Jarmila Tomášková (16919 - VH)
3, Václav Valeš (12354) 1, Jiří Vašata (10329) 3, Jan Vašinka (15137) 1,
Ivana Vebrová (16944) 3, Vladimír Veteška (15197) 3, Jana Vinklátová
(15524) 3, Antonín Wohlmuth (16708) 2, Ondřej Worek (1243) 3, Petr
Žebrok (16918) 3.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Věra Balátová, Iva
Gulová, Stanislav Krejčíř, Antonín Procházka, Jaroslav Pryč, Radek Richter, Eliška Semančíková, Libuše Smolová, Petr Šilar, Štefan Tileš a Helena
Žilková a počtu bodů postačujících k udělení 1. třídy dosáhl rovněž Jiří
Pavlík; nikdo z nich však není členem SČHAK.
Řešitelé hádanek:
Pavel Bartůněk (16830) 2, Štěpán Bonaventura (15663) 2, Jiří Čenovský (10499) 1, Lucián Gonda (16802) 1, Antonín Hladký (7973) 2, Josef
Hlavatý (14561) 2, Jitka Hošková (16932) 2, Rostislav Janošík (16907 VH) 2, Věra Jemelíková (12475) 1, Oldřich Kmoščák (12175) 1, Jaroslav Kodym (11385 - VH) 1, Pavel Kolomazník (2627) 3, Karel Kunst
(7981) 2, Ladislav Kvěch (7016) M, Miloslava Lajksnerová (4840) 2,
Daniel Lukovský (12514) 1, Marian Mikuš (10815) 2, Václav Mojžíšek
(15439) 2, Jana Němečková (11370) 2, Miroslav Pazdera (5766) 2, Petr
Pluhař (16945) 3, Jaroslav Ryška (15015) 1, Gertruda Samuelová
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(12582) 1, Zdeněk Sedlatý (12385) 2, Peter Sloboda (10573) 3, Miroslav
Šumpík (12195 - VH) 2, Jan Vašinka (15137) 2, Antonín Wohlmuth
(16708) 1, Karel Zuska (10) M.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhl i Dušan Gizický a počtu
bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhli také Stanislav Němeček
a Veronika Skopcová; žádná z těchto osob není členem SČHAK.
Řešitelé logických úloh:
Karel Bezděk (10064 - VH) M, Karel Buchta (16930) 1, Kateřina Eichlerová (16967) 3, Martin Kokeš (15471) 1, Magdalena Motyčková (14829)
1, Ladislav Pech (11162) 1, Petr Pluhař (16945) 3, Jaroslav Prošek
(16938) 3, Pavla Sedláčková (15441) 1, Jiří Spáčil (15665) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhla též Michaela Bieliková
a počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhli rovněž Nelly Pelc Vostrá a David Potyš; žádný z nich není členem SČHAK.
Noví nositelé kvalifikačních tříd, pokud jsou členy SČHAK, obdrží příslušný
kvalifikační diplom. Noví nositelé 3. tříd dostanou s diplomem i kvalifikační
odznak. Diplom obdrží dodatečně i noví nositelé 2. a 1. kvalifikační třídy,
kteří byli vyhlášeni v Členském zpravodaji SČHAK 2015.
František Vokatý, předseda kvalifikační komise


Výzva nositelům zlatého otazníku
Výbor SČHAK schválil na svém zasedání v květnu
roku 2015 novou podobu nejvyšších svazových
vyznamenání, zlatých, stříbrných a bronzových
otazníků. První otazníky v podobě medailí namísto
dřívějších odznaků byly již předány na valné hromadě 2015. Výbor současně rozhodl, že o tyto
medaile budou dodatečně moci požádat i všichni dosavadní nositelé zlatých otazníků. Část
z nich je již obdržela na valné hromadě 2015, další
je dostanou na Mistrovství ČR kroužků v řešení
křížovek a hádanek 2016 v Kolíně. Zbývající o ně mohou požádat do konce
tohoto roku písemně na adrese Svaz českých hádankářů a křížovkách
Brigádníků 2919/69, 100 00 Praha 10 – Strašnice nebo elektronickou poštou na adrese info@schak.cz. V žádosti je třeba uvést, jakým způsobem
má být otazník předán.
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Dosavadní nositelé zlatého otazníku v jeho nové podobě na VH 2015


Památce Jiřího Janatky
Ve věku 72 let opustil navždy naše řady vynikající
křížovkář, hádankář i autor a řešitel logických úloh,
dlouholetý člen kroužku Hradečtí votroci, přítel Jiří
Janatka. Dokud mu to zdraví dovolilo, nevynechal
jediný přebor, byl členem mnoha porot, zúčastňoval
se korespondenčních soutěží, řadu let byl i členem
výboru, působil v odborných svazových komisích,
jezdil na semináře… Jako držitel mistrovských tříd
v řešení i autorství křížovek a hádanek, v řešení logických úloh a první třídy v jejich autorství se stal členem Klubu všestranných. Byl i nositelem Zlatého otazníku.
Přátelé z kroužku se s ním rozloučili 30. března na smutečním obřadu těmito verši:
Zavzpomínání
Vzpomínáme, Jirko milý,
v této nám všem smutné chvíli,
že již nejsi mezi námi,
zůstali jsme prostě sami.
Záběr jsi měl velký jistě,
to lze zmínit v tomto místě,
křížovky jsou jasně vpředu,
jiného říct nedovedu.
Dále hádanky to byly,
vždy pln jsi byl velké síly,
též logika Tě bavila,
ta málokdy nás znavila.

Mezi Votroky když‘s zašel,
jistě přátele jsi našel,
prožili jsme pěkné chvíle,
a to vždycky v plné síle.
Při vyjížďkách na přebory
neviděli jsme jen hory,
karty se přec vždycky hrály,
všichni jsme se dosti smáli.
Semináře na Moravě
zvládali jsme krásně, hravě.
Lákala nás Lysá hora,
pěkně se tam dívá shora.
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Rovněž Tvoje autoření
beze zmínky prostě není.
V porotě byls často taky,
nedělejme žádné fraky.

Prožili jsme toho dosti
a teď máme po radosti,
loučíme se, Jirko, s Tebou,
nechť Ti růže v nebi kvetou...
Za Hradecké votroky Gerhart s rodinou

Ukázky z Jirkovy hádankářské tvorby
1. PŘESUNKA

6. VÝLUČKA
Plenta mága z Irska skrývá,
jeho dlaň se v šeru kývá.
Sálem občas slyšet vzdech.
Přední řady tají dech.

Zbloudilého pána v lovu
vede pastýř z lesa znovu.

7. ZÁMĚNKA
Bědovaly a pak lkaly zase znova
Charvátová, Jeriová, Gantnerová.

2. TÓNOVKA
Výskne si junák s ohnivou
kšticí dnes večer za nivou.
3. CHYBOVKA
Pobledlé číšnici schází
nádobí v bufetu „V mlází“.
4. SLOVESOVKA
Zraněného mentora
vidí holka za svítání.
Potřebuje doktora,
jinak ho nic nezachrání
5. VÝPUSTKA
Příjemná slečno, kdosi
dospívá, kravatu nosí.

8. PŘESMYČKA
Ráno dukát nesvítí, říká pantáta,
Bohuslava Martinů zní však kantáta.
9. SKRÝVAČKA
Opravené bordury
my neseme od Jury.
10. CHYBOVKA
Barvy balí rasa temná,
potáhne zas dál.
Oči kryje vláha jemná.
Snad bych neplakal.
11. VÝPUSTKA
Trouby obrys padá na zdi,
zjara ptáci vzduchem brázdí.

____________________________________________________________
Řešení tajenkových výrazů z křížovky př. Valenty z loňského Členského zpravodaje: 1. Prométheus, 2. Zeus, 3. připoután ke skále, 4. prsten,
5. byl zapuštěn kamínek, 6. už dávno upadl do zapomenutí, 7. Židé,
8. chotham, 9. Římané, 10. železo.
- 24 -

