Vážení přátelé,
letos oslavíme již padesát let trvání našeho svazu, založeného 1. prosince 1968.
I letos ve zpravodaji naleznete obvyklé základní svazové informace, jako je zpráva
výboru a předsednictva pro valnou hromadu, zápis a usnesení této valné hromady,
záznam o kontrole hospodaření svazu, oznámení o vyhlášení nových nositelů kvalifikačních tříd, rámcový návrh rozpočtu svazu na rok 2018 a přehled hospodaření za
celý rok 2017, který byl zkontrolován revizní komisí v rámci revize provedené
v březnu 2018 a který bude schvalován na valné hromadě v listopadu tohoto roku.
Připojili jsme malou vzpomínku na Zbyňka Grossmanna, dlouholetého člena výboru,
předsedu kroužku Bečváci a významného autora a řešitele křížovek a logických úloh,
který zemřel v prosinci 2017. Bohužel nebyl jediným předsedou kroužku, který nás
od loňského května opustil. Do křížovkářského a hádankářského nebe odešli přátelé Stanislav Strmeň (Dunajci), František Křivánek (Kozáci), Josef Jirků (Ježci), Miroslav Hájiček (Bôbari) a Rudolf Malý (Příbramáci). Čest jejich památce!
Funkci matrikářky svazu vykonává hospodářka svazu Ing. Stanislava Teichmanová, která rovněž vede evidenci členských příspěvků. Se všemi dotazy týkajícími se
členství se proto obracejte na ni, a to v případě písemných dotazů na adresu Vašátkova 12/1014, 196 00 Praha 9, telefonicky pak na číslo 602 373 626, elektronickou poštou na e-mail steichmanova@seznam.cz.
Připomínáme, že již počínaje rokem 2010 byla upravena roční výše členských příspěvků na 200 Kč. Pokud můžete, zaplaťte je Ing. Teichmanové nebo jí pověřenému členovi na některém přeboru. Peníze je možno zaslat též na bankovní účet
svazu č. 2500341054/2010 vedený u Fio banky. Jako variabilní symbol uveďte
své členské číslo a do zprávy pro příjemce své příjmení, jméno a účel platby,
abychom vás jako plátce mohli správně identifikovat.
Předsednictvo ČSHAK
www.cshak.cz
Vydalo vydavatelství NOVUM, spol. s r. o., Brigádníků 2929/39, 100 00 Praha 10, zdarma
pro členy Českého svazu hádankářů a křížovkářů. E-mail novum-kah@volny.cz, telefon
222 960 360. Odpovídá Jaroslav Kolín, redakční uzávěrka 21. dubna 2018.

ZPRÁVA VÝBORU A PŘEDSEDNICTVA
pro valnou hromadu
Svazu českých hádankářů a křížovkářů
konanou dne 25. listopadu 2017
Vážení a milí přátelé,
většina členů svazu se věnuje našemu společnému koníčku v kroužcích
a hodně času tráví účastí v soutěžích; proto začneme zprávu o činnosti od
poslední valné hromady netradičně informacemi ze života kroužků a z korespondenčních soutěží i přeborů.
Zpráva o činnosti kroužků
Činnost jednotlivých kroužků se velmi liší. Příčinou jsou zejména rozdíly
v počtu členů (a jejich zdravotního stavu) a finančních poměrů kroužků zda má kroužek nějakého patrona či sponzora, nebo je schopen si přivydělat, například svou publikační činností. Rozhodující pro aktivity kroužku
a pestrost jeho činnosti může být také existence "tahounů", "dobrých duší
kroužku", kteří dokážou ostatní členy stmelit a nadchnout pro různé akce,
nebo všechno "jen" dobře zorganizovat. Takovým jedincům obzvláště patří
náš dík, možná i obdiv...
Celá řada kroužků se víceméně pravidelně schází na schůzkách v prostorách poskytnutých patronem či sponzorem, v oddělených částech restaurací nebo v soukromí. Části scházejících se členů stačí pocit příjemně strávených chvil ve společnosti stejným koníčkem "postižených" osob a věnuje
se jen řešení v časopisech nebo křížovek, hádanek a dalších úloh z korespondenčních soutěží. Část kroužků ovšem pořádá vlastní vnitrokroužkovou dlouhodobou soutěž (zpravidla v rámci školního nebo kalendářního
roku). Za poslední rok vykázaly takovou soutěž kroužky Bečváci, Hanáci,
Hutníček, Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci, Pašáci, Permoníci, Podskaláci
a Staré hnízdo; je možné, že měly podobnou soutěž i další kroužky - jen se
tím nepochlubily.
Kroužky však pořádají soutěže nejen pro své členy. Velmi oblíbené přebory
- ať už místní, zařazené do řešitelské Grand Prix, nebo dokonce mistrovství
republiky - v posledním roce organizačně (a často i jinak) zajistily kroužky
Staré hnízdo, Hanáci, Ječmínek, Ježci, Kabrňáci, Jarabáček, Lázeňáci,
Valaši, Třebíčáci, Doubravák, Ostraváci, Hutníček, Pijaristé, Rychtáři, případně slovenské kroužky, pořádající soutěže v řešení slovenských křížovek a hádanek.
Výše zmíněná publikační činnost kroužků se soustřeďuje především na
spolupráci s místním tiskem. Někdy je tato činnost patrony – obcí, městem
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- "vynucována"; je podmínkou pro přidělení finančních prostředků. Jsou
zveřejňovány zejména švédské nebo klasické křížovky, případně osmisměrky. Získané prostředky bývají využívány k nákupu odborné literatury
a na pokrytí nákladů na účast při řešitelských přeborech. V minulosti se
pokoušelo více kroužků vydávat vlastní časopisy. V současnosti je už taková činnost zcela výjimečná. Kroužkový časopis vydávají pouze Bečváci
a jejich Bečváček je určen hlavně dětem a mládeži. Další dlouholetý kroužkový občasník Lázeňské oříšky změnil svou formu; kroužek Lázeňáci jej
provozuje s využitím internetu a řešitelé křížovek, hádanek i logických úloh
mohou "rozlousknutím" Lázeňských oříšků získat dokonce i kvalifikační
body. Některé kroužky využívají též stále platné nabídky redakce časopisu
Křížovka a hádanka na prezentaci vlastních autorských prací na dvoustraně Luštěte s kroužkem.
Jiné formy oslovení veřejnosti a mládeže jsou ze strany našich kroužků
sporadické. Výjimkou je mnohaleté organizování řešení křížovek, osmisměrek, doplňovaček či sudoku přítelem Zvolánkem z kroužku Ježci; jím, za
podpory rodiny, předkládané soutěžní úlohy jsou pravidelnou součástí doprovodného programu mezinárodně uznávaného šachového festivalu
Czech Open Pardubice. Dále můžeme uvést již jen opakovanou spolupráci
kroužku Hanáci s okresní knihovnou v Prostějově.
Při hodnocení činnosti kroužků nelze opominout, že řada členů kroužků se
aktivně zapojuje do práce odborných komisí ČSHAK a podílí se na autorské, porotenské a konzultační činnosti. Bez jejich nezištného úsilí bychom
jen stěží mohli dále ve zprávě uvádět statistiky z proběhlých přeborů
a korespondenčních soutěží.
S činností kroužků úzce souvisí práce dvou svazových komisí. Komise pro
činnost kroužků působí, prakticky s nezměněnou náplní, již léta. Komise
pro práci s mládeží byla obnovena před několika lety ve zřejmé snaze posílit aktivity svazu na daném úseku.
Z komisí pro činnost kroužků a pro práci s mládeží
Komise pro činnost kroužků každoročně mapuje veškeré dění v kroužcích,
sbírá podklady pro zprávu předkládanou valné hromadě a podílí se na návrzích na svazové ocenění jednotlivců i kroužků. Další aktivity komise se
týkají pořádaných přeborů: komise se podílí na sestavení kalendáře přeborů, členové komise působí na přeborech coby komisaři bdící nad dodržováním platného Přeborového řádu, podílejí se na hodnocení proběhlých
přeborů a pomáhají s prezentací výsledků přeborů včetně stavu řešitelské
Grand Prix.
Komise pro práci s mládeží se snaží organizovat a koordinovat akce zaměřené na děti, dospívající mládež i mladé lidi obecně. V posledních několika
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letech se podařilo zajistit několik publikací vhodných k jednorázovému
i dlouhodobému seznamování mládeže s problematikou hádanek, křížovek
a dalších (většinou logických) úloh. Dva roky probíhala na stránkách časopisu Křížovka a hádanka Luštitelská olympiáda mladých (LOM). Vhodné
úlohy však byly vyčerpány a v roce 2017 nebylo možné v LOM pokračovat.
Proto byla vypsána autorská soutěž a práce z této soutěže umožní obnovit
LOM v roce 2018.
Z kroužků pracuje pravidelně s mládeží jen slovenský kroužek Žilinci. Ale
snaží se i samotní členové komise; přátelé Dedková a Kousal z kroužku
Hanáci k tomu využívají osmisměrky z Luštění s knihovnou, přítel Zvolánek
z kroužku Ježci rozdává ve školách materiály z Czech Open Pardubice
a přítelkyně Kučavová z kroužku Lázeňáci oslovuje díky své profesi pedagožky a děti nejen ve "své" škole, nýbrž i v dalších mariánskolázeňských
školách, a to jak jednorázovým novoročním sudoku, tak i pětikolovou obdobou LOM a dalšími soutěžemi.
Korespondenční soutěže a přebory
ČSHAK vypisuje a organizuje celou řadu korespondenčních soutěží,
z nichž některé jsou určeny kroužkům či družstvům, ve většině z nich jsou
však účastníky jednotlivci. Část soutěží je výhradně řešitelských, část je
určena autorům a několik soutěží vyžaduje obě uvedené dovednosti. Většina vypisovaných soutěží se každoročně opakuje, jen autorské soutěže
pro jednotlivce se mohou z roku na rok lišit.
Mezikroužková luštitelská soutěž (MLS) je šestikolová soutěž kroužků
v řešení hádanek. Kroužky řeší v daném ročníku zpravidla 60 hádanek,
10 v každém kole. Hádanky jsou těžší, autoři poměrně často využívají méně obvyklé způsoby tvorby a vtipnou tvorbu. Kroužky jsou motivovány
k samostatnému řešení stanoveným způsobem přidělování (dobrých) bodů
za vyřešené hádanky. V posledních letech se účast ustálila na 26 až 30
kroužcích. Poslední dokončený ročník vyhráli Hanáci.
Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) je zpravidla pětikolová
soutěž kroužků v řešení křížovek. Řeší se velmi obtížné křížovky, většinou
figurální křížovkové celky se ztíženou legendou. Soutěž je vypisována
a organizována jen prostřednictvím internetu. Přestože je soutěž určena
pouze špičkovým řešitelům, může přehnaně zvolená obtížnost odradit od
účasti i je. Po přesunu soutěže z časopisu KaH na internet se účast ustálila
kolem 20 kroužků. V právě probíhajícím ročníku je jich však toliko šest.
V posledním dokončeném ročníku se o první místo podělili Hradečtí votroci
s Kabrňáky, Ostraváky a Permoníky.
Mezikroužková autorská soutěž (MAS) je tříkolová autorská soutěž určená
družstvům kroužků. Každý člen nejvýše pětičlenného družstva musí v kaž-4-

dém kole vytvořit dvě hádanky předepsaného druhu nebo typu. O pořadí
hádanek rozhoduje nezávislá porota. Stanovuje se pořadí v každé z dílčích
šesti soutěží, celkové pořadí jednotlivců (součtem bodů za pět nejlepších
hádanek) a celkové pořadí družstev (součtem bodů tří nejlepších hádanek
družstva v každé dílčí soutěži). Nejlepší jednotlivci z dílčích soutěží získávají kvalifikační body. Počet družstev se v posledních letech pohyboval
mezi 11 a 14, družstva byla rozdělena do dvou tříd. Vítězem posledního
dokončeného ročníku (vítězem I. třídy) bylo družstvo Ostraváci I a mezi
jednotlivci Pavel Tučka z kroužku Staré hnízdo.
Hádankářská liga kroužků (HLK) je kombinovaná autorsko-řešitelská soutěž kroužků. Účastnické kroužky musí vytvořit soubor osmi hádanek různých druhů a následně řeší ve dvou až třech kolech soubory hádanek
ostatních kroužků. O pořadí kroužků rozhoduje součet pořadí z autorské
a řešitelské části. Autorské pořadí stanovuje nezávislá porota. Autoři nejlepších hádanek obdrží kvalifikační body. Hádanky bývají řešitelsky dost
obtížné, snad i proto se v posledních letech pohybovala účast mezi šesti
a sedmi kroužky, které tak soutěžily v jediné společné skupině. Posledním
vítězem se stal kroužek Staré hnízdo.
Bystřina je prestižní soutěží jednotlivců v řešení hádanek, v současné podobě má 13 kol, v nichž se vyskytují hádanky různé obtížnosti od lehkých
až po obtížně řešitelné "kokosy". Soutěž si dlouhodobě udržuje účast nad
100 řešitelů, vítězi posledního dokončeného ročníku jsou Bohdan Kousal
a Miroslav Turek.
Louskárna je kvalifikační soutěží jednotlivců v řešení hádanek, v současné
podobě má 13 kol. Je určena celé široké obci hádankářů, a proto jsou v ní
předkládány převážně snadno řešitelné hádanky. Účast v soutěži je dlouhodobě vysoká - téměř 200 řešitelů; v posledním dokončeném ročníku
získalo jeden či více kvalifikačních bodů 159 řešitelů.
Překvapka je soutěž jednotlivců v řešení přesmyček; má 13 kol, v nichž je
předkládáno k řešení vždy 15 hádanek. Poté, co před několika lety došlo
k ustálení formátu soutěže, a řešitelé dostali možnost získat kvalifikační
body, se účast v soutěži zvýšila a v posledních letech se ustálila na úrovni
zhruba 150 řešitelů. V posledním dokončeném ročníku získalo jeden či více
kvalifikačních bodů 133 účastníků soutěže.
Nolčova křížovkářská maturita (NKM) je prestižní soutěží jednotlivců v řešení křížovek. V současné podobě má pět kol, v nichž jsou předkládány
k řešení křížovky formátem a obtížností srovnatelné s MLSK (snad jen
rozsah křížovek je menší). Řešení křížovek zvládají skutečně jen špičkoví
řešitelé; i proto bývá v soutěži necelá třicítka řešitelů a soutěž je vypisována a organizována výhradně s využitím internetu. V posledním dokonče-5-

ném ročníku se o vítězství podělili Jaroslav Jaroš, Vladimír Jemelík a Marian Mikuš.
Křížovkářský desetiboj je soutěží jednotlivců v řešení křížovek, jíž se mohou účastnit (získat kvalifikační body a poučit se) všichni řešitelé křížovek
bez rozdílu výkonnosti. Řešitelé nemusejí hledat definitivní podobu obrazce
a mohou se plně soustředit na řešení a ověřování vpisovaných výrazů.
Autor Zdeněk Chromý "učí" v deseti kolech řešitele trpělivosti a důslednosti
při vyplňování obrazce a kontrole výrazů a seznamuje je s běžně užívanými "záludnostmi autorů". Jedná se o jednoznačně nejoblíbenější soutěž
s pravidelnou účastí téměř 300 řešitelů. V posledním dokončeném ročníku
"dosáhlo" na nejméně jeden kvalifikační bod 211 řešitelů.
Křížovkářská kvalifikační soutěž (KKS) je soutěží jednotlivců v řešení křížovek, která je určena především začínajícím a mírně pokročilým řešitelům.
Obtížnost křížovek by měla být nižší než v NKM, ale o něco vyšší než
v Křížovkářském desetiboji; v šestikolové soutěži jsou předkládány k řešení
převážně figurální křížovky jako dokreslovky nebo polodokreslovky. Účast
v soutěži dosti kolísá - v závislosti na zvolené obtížnosti křížovek. Zatímco
ještě v roce 2014 získala jeden či více kvalifikačních bodů více než stovka
řešitelů, v roce 2015 to bylo pouhých 30 a v posledním dokončeném ročníku 67 řešitelů; teprve v KKS 2017 snad bude zase úspěšných řešitelů více
než 100.
Soutěž v řešení logických úloh (SvŘLÚ) je soutěží jednotlivců, která je
kombinací prestižní vícekolové soutěže (celkové pořadí v soutěži) a kvalifikační soutěže (možnost získat kvalifikační bod za řešení jednotlivých kol).
Přestože není jednoduché takové zadání naplnit, podařilo se vedoucímu
soutěže Petru Hamanovi vhodným výběrem úloh z hlediska jejich struktury
a obtížnosti zvýšit postupně počet účastníků na současných více než 80.
V posledním dokončeném ročníku zvítězil Stano Krajči a jeden čí více kvalifikačních bodů získalo 68 řešitelů.
Česká hádankářská liga (ČHL) je autorsko-řešitelská soutěž jednotlivců,
svým pojetím se jedná o obdobu HLK. Účastníci soutěže musí vytvořit soubor osmi různých druhů hádanek a následně řeší ve dvou až třech kolech
soubory hádanek ostatních účastníků. Na rozdíl od HLK sestavují pořadí
autorů sami účastníci - každý z nich sestaví své pořadí. O celkovém pořadí
rozhoduje součet pořadí z autorské a řešitelské části. Účastníci soutěže
mohou získat kvalifikační body v kategorii řešitelů hádanek i v kategorii
autorů hádanek. V posledním ročníku bylo 18 účastníků rozděleno po šesti
do tří skupin (jedné skupiny A a dvou skupin B); celkovým vítězem (vítězem skupiny A) se stal Vladimír Jemelík.
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Česká křížovkářská liga (ČKL) je soutěží jednotlivců, je křížovkářskou obdobou ČHL. Účastníci musí vytvořit jednu křížovku a následně řešit křížovky ostatních účastníků. O celkovém pořadí rozhoduje součet pořadí z autorské a řešitelské části; křížovky v autorské části hodnotí účastníci sami každý sestaví své pořadí. Účastníci soutěže mohou získat kvalifikační body
v kategorii řešitelů křížovek i v kategorii autorů křížovek. V posledním ročníku bylo 34 účastníků rozděleno do 4 skupin (A, B, C a D); celkovým vítězem (vítězem skupiny A) se stal Vladimír Jemelík.
Jemelíkova luštitelská akademie (JLA) je souhrnným označením tří prestižních řešitelských soutěží jednotlivců - v samostatných kategoriích řešitelů
křížovek, hádanek a logických úloh. Soutěže spojuje kromě společného
názvu ještě možnost získat zajímavou finanční odměnu a "recesistický"
akademický titul (udělovaný při slavnostních promocích). V jednotlivých
kategoriích řešitelů je možné získat též kvalifikační body. Přestože alespoň
část úloh je svou obtížnosti (případně také neobvyklostí) určena jen špičkovým řešitelům, našla si soutěž dostatečné množství svých věrných
účastníků, a tak je jich v každé dílčí soutěži mezi 50 a 60. V posledním
dokončeném ročníku vyhrál soutěž křížovkářů Jaroslav Karpíšek, o vítězství v soutěži hádankářů se podělili Jiří Sýkora a Petr Štefek a v soutěži
logiků bylo na prvním místě hned pět řešitelů: Jaromír Drápala, Ivo Husar,
František Luskač, Daniel Marek a Jiří Sýkora.
Lázeňské oříšky - původně listovka (časopis) kroužku Lázeňáci - jsou po
převedení do elektronické podoby souhrnným označením pro tři internetové soutěže jednotlivců v řešení křížovek, hádanek a logických úloh. Soutěž
si teprve hledá své příznivce, ale i díky možnosti řešitelů získat kvalifikační
body je už nyní v každé ze tří kategorií více než 30 účastníků. V posledním
dokončeném ročníku dosáhli na kvalifikační body jen ti, kteří vyřešili vše
bezchybně; v křížovkách jich bylo dvanáct a v hádankách a logických úlohách po jedenácti.
ČSHAK vypisuje každoročně také autorské soutěže. V kategorii autorů
křížovek to bývá pět až šest soutěží, z toho jedna kvalifikační. V kategorii
autorů hádanek to bývá osm až deset soutěží; jedna kvalifikační, jedna
tematická, trojboj nebo pětiboj, soutěž na kreslené hádanky (Drůžičkův
memoriál), soutěž na miniatury a jedna na královské procházky a koníčky
(tři dílčí soutěže s vlastními či přejatými texty); zbylé soutěže jsou určeny
jako zdroj pro řešitelské soutěže (Bystřinu, Louskárnu, Lázeňské oříšky
nebo denní internetové Luštěniny). V kategorii autorů logických úloh jsou
soutěže vypisovány nepravidelně; v posledních dvou letech však, i na podporu Klubu všestranných (skupina členů ČSHAK, kteří mají ve všech šesti
sledovaných kategoriích alespoň jeden kvalifikační bod), bylo vypsáno po
jedné autorské soutěži - naposledy za účelem získání úloh pro LOM.
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Na rozdíl od korespondenčních soutěží představují přebory typ soutěží, kdy
v daném místě a ve vymezeném čase poměřují účastníci své síly v přímém
souboji při řešení křížovek, hádanek a logických úloh. ČSHAK (sám, ve
spolupráci se sdružením HALAS nebo z pověření ČSHAK některý
z kroužků) organizuje každý rok tři mistrovství republiky (MČR; v řešení
logických úloh pro jednotlivce a družstva, v řešení křížovek a hádanek pro
kroužky či družstva, v řešení křížovek a hádanek pro jednotlivce), 10 až 12
přeborů, které jsou spolu s MČR součástí řešitelské Grand Prix, a dalších
několik přeborů lokálních. Na všech přeborech se kromě prestiže bojuje též
o věcné ceny nebo finanční odměny a o kvalifikační body. Vedle "hlavních"
soutěží jsou na přeborech také soutěže pro začínající a méně zdatné řešitele, takže se přeboru může účastnit opravdu každý.
Vítězi Grand Prix 2017 (dnešní MČR v řešení křížovek a hádanek to již
nemůže změnit) se stali v řešení křížovek a hádanek Petr Vejchoda
a v řešení logických úloh Daniel Marek.
Ve zprávě budeme pokračovat informacemi o činnosti orgánů svazu.
Výbor
V roce 2017 se konaly dvě řádné schůze výboru ČSHAK. Na obou schůzích byly projednány zpráva předsednictva o jeho činnosti mezi zasedáními
výboru a běžné úkoly svazu, jako je propagace, webové stránky, spolupráce s vydavatelstvími a nakladatelstvími, Slovenským svazem hádankářů
a křížovkářů a HALASEM, problematika členské základny a činnost jednotlivých orgánů svazu. Na obou zasedáních se výbor zabýval i otázkou dalšího pokračování Luštitelské olympiády mládeže a soutěží na úlohy pro ni.
Další společnou tematikou byly propagační předměty respektive návrh
a zajištění dárkových předmětů pro členy svazu k výročí založení svazu
v roce 2018 a návrh na oceňování činovníků svazu, kteří až dosud pracovali bez jakékoliv odměny. Byl připraven a schválen návrh darovacích
smluv.
Na schůzi dne 20. května 2017, která se konala v Kolíně, se výbor mj. zabýval novými webovými stránkami svazu pod názvem www.cshak.cz. Redakčním prostředím i nadále zůstává Drupal, ale novým poskytovatelem je
ACTIVE 24. Mezi významné změny patří zejména fulltextové vyhledávání,
větší písmo, aktuální akce na spodní liště a další drobnější úpravy. Původní
stránky s odkazem na nové jsou zatím v provozu. V souvislosti
s převedením na nové stránky proběhla jejich kontrola a případné doplnění.
Výbor se zabýval přípravou Mistrovství České republiky kroužků a družstev, které bezprostředně navazovalo na jeho schůzi. Dále schválil autory
pro dnešní Mistrovství České republiky jednotlivců v řešení hádanek a křížovek, vyslechl informaci o připravovaném semináři na Šancích a předběž-8-

ný návrh Pomůcek pro členy svazu 2018, jejímž obsahem budou domácká
mužská jména.
Na schůzi dne 25. listopadu 2017 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 2017 a jeho dodatečnou změnu a návrh rámcového rozpočtu na rok 2018. Rovněž se v rámci kontroly
úkolů z minulého zasedání zabýval přípravou Pomůcek pro členy svazu
2018, a dále informacemi o činnosti odborných orgánů svazu a o průběhu
semináře na Šancích 2017, kde mj. proběhlo i proškolení redaktorů svazového webu. Součástí jednání výboru byla i informace o spolupráci s novými
partnery – vydavatelstvími.
Výbor dále schválil:
- návrhy na udělení nových zlatých, stříbrných a bronzových otazníků
a čestných uznání,
- kalendář přeborů pro rok 2018,
- návrh na dodatečnou úpravu rozpočtu na r. 2017,
- návrh rámcového rozpočtu na r. 2018,
- autory křížovek a hádanek pro Mistrovství republiky kroužků a družstev
v řešení hádanek a křížovek v roce 2018.
Předsednictvo
Předsednictvo se sešlo na pěti řádných schůzích; z nichž jedna se konala
u příležitosti přeborů v Mariánských Lázních a jedna v rámci semináře na
Šancích. Jednání se jako hosté zúčastňovali předseda revizní komise Jaroslav Kolín a šéfredaktor časopisu Křížovka a hádanka Jaromír Kvíčala.
Na Šancích se jednání zúčastnila řada hostí z řad přítomných členů svazu.
Předsednictvo se na svých schůzích zabývalo vyřizováním běžné svazové
agendy, zajišťováním úkolů vyplývajících z valné hromady a ze schůzí
výboru, přípravou materiálů pro jeho schůze i přípravou materiálů pro valnou hromadu. Dále projednávalo otázku propagačních předmětů svazu,
návrh na oceňování činovníků svazu, zejména porotců a konzultantů, přípravu a hodnocení přeborů, soutěží a semináře, činnost odborných orgánů
svazu, obsah a naplňování webových stránek, spolupráci s partnery a její
rozšiřování o nová vydavatelství, rozpočet svazu, přípravu kalendáře přeborů a návrhy na svazová vyznamenání, propagaci svazu, problematiku
členské základny a přípravu svazových publikací.
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Zprávy odborných komisí a členů pověřených specializovanými
agendami
Odborná křížovkářská komise (OKK) se věnovala v roce 2017 zajištění
křížovkářských korespondenčních soutěží včetně hodnocení autorské kvality dokončených ročníků NKM, MLSK, KKS a JLA, aktualizovala seznam
opsaných chyb a novelizovala dokument Prameny v korespondenčních
soutěžích, který současně zařadila jako přílohu směrnic. Revidovala
a novelizovala některé materiály pro Výroční tisk a Členský zpravodaj. Na
semináři v penzionu Šance se OKK zabývala přípravou nových křížovkářských směrnic, zejména pak jejich regulativní části; dále pak problematikou
starších pramenů a doplněním výkladu k nim.
Odborná hádankářská komise (OHK) se soustřeďuje na zajištění opakujících se korespondenčních soutěží a na shromáždění podkladů k novele
nebo novému vydání hádankářských směrnic. OHK připravuje zahájení
široké diskuse ke směrnicím s využitím svazové webové stránky.
Odborná komise pro logické úlohy (OKL) se opakovaně podílela ve spolupráci s hnutím HALAS na společném pořádání mistrovství ČR v řešení
logických úloh. Mimo to doplnila dosud chybějící náplň některých rubrik na
webové stránce ČSHAK a postupně pracuje na ukázkách řešení a řešitelských postupů u vybraných logických úloh.
Kvalifikační komise definitivně přešla na vyhodnocování a zveřejňování
stavu kvalifikace dvakrát ročně, a to stavu k 30. červnu a k 31. prosinci;
noví nositelé kvalifikačních tříd a noví členové Klubu všestranných jsou tak
vyhlašováni nejen u příležitosti Mistrovství ČR kroužků v řešení křížovek
a hádanek (květen, Kolín), ale také při valné hromadě ČSHAK (listopad prosinec, Praha). Komise také průběžně aktualizuje seznamy osob s omezeným nebo zakázaným přístupem do vedlejších přeborů pro potřeby komisařů z komise pro činnost kroužků.
Marian Mikuš, pověřený řízením svazové webové stránky, se podílel na
úspěšném převodu stránky do nového formátu (a pod novým názvem svazu; ČSHAK k tomu využil služeb odborníka), což následně umožnilo jemu
i dalším členům s přímým přístupem na webovou stránku odstranit většinu
"závad" a doplnit chybějící náplň některých rubrik. Webová stránka je plně
funkční, častěji než v minulosti aktualizovaná a využívaná i k denním soutěžím v řešení křížovek, hádanek a logických úloh.
Matrikářka nahlásila ke dni konání valné hromady 421 platících členů
ČSHAK.
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Průběžné hodnocení plnění hlavních cílů ČSHAK stanovených současnými vrcholnými orgány svazu
Finanční situaci svazu se podařilo stabilizovat již před několika lety; současný stav je nejlepší v celé novodobé existenci svazu a vrcholné orgány
řeší, jak nejlépe disponibilní finanční prostředky využít. Bylo rozhodnuto
využít většinu peněz ve prospěch co největšího počtu členů svazu - na
zkvalitnění výročních tisků ČSHAK a pomůcek vydávaných svazem, popřípadě k zakoupení vybraných publikací (v rámci spolupráce s nakladatelstvími a vydavatelstvími) pro všechny členy. Menší část finančních prostředků je určena na obnovení tisku kvalifikačních diplomů, na lepší zajištění přeborů a jako odměna pro porotce a konzultanty autorských prací,
kteří dlouhá léta zajišťují tuto činnost zcela bezplatně (a jejich počet postupně klesá); část porotců a konzultantů se ovšem svých odměn vzdala
a přijaté finanční částky věnovala zpět svazu.
Nábor nových členů do svazu se sice příliš nedaří, ale podařilo se zaktivizovat širokou členskou základnu, včetně řady členů, kteří byli léta pasivní.
Podíl na tom má nepochybně větší propagace svazu a aktualizace informací z činnosti svazu s využitím internetu, větší počet a zlepšení obsahu
i kvality publikací vydávaných svazem pro své členy a v neposlední řadě
též částečná změna struktury a obsahu svazových korespondenčních soutěží, zejména přizpůsobení obtížnosti vybraných soutěží s cílem umožnit
účast všem úrovním řešitelů - od začátečníků až po mistry. Zaktivizovala se
rovněž činnost svazu s mládeží; to je ale spíše vklad do budoucna, nelze
očekávat okamžitý nebo blízký vstup takto oslovené mládeže do ČSHAK.
Pokračuje postupná aktualizace a novelizace svazových dokumentů. Návazně na změnu občanského zákoníku došlo k vynucené změně názvu
svazu a základního svazového dokumentu - stanov. Výbor a předsednictvo
svazu toho se souhlasem valné hromady využily k širší než vynucené
změně názvu - Svaz českých hádankářů a křížovkářů se tedy změnil na
Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s.; nový název lépe vystihuje skutečnost, že svaz má sídlo v ČR, ale jeho členy nejsou jen Češi, ale též příslušníci jiných národností, zejména Slováci.


ZÁPIS
z valné hromady ČSHAK, konané dne 25. listopadu 2017 v Praze
Valnou hromadu Českého svazu hádankářů a křížovkářů (dále jen „svazu“)
svolalo v souladu se stanovami svazu jeho předsednictvo oznámením na
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webových stránkách svazu na 25. listopad 2017 na 11.45 hodin do budovy
MUSIC ART v Praze 12, Písková 126.
Vzhledem k tomu, že se ve stanovený čas nesešel požadovaný počet členů svazu, konala se v souladu se stanovami svazu v 12.00 hodin náhradní
valná hromada, které předsedal předseda svazu př. Jemelík. Program
a průběh valné hromady byl následující:
1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise
Z pověření výboru svazu zahájil valnou hromadu předseda svazu př. Jemelík, který seznámil přítomné s programem jednání. Navržený program byl
jednomyslně schválen.
K zajištění průběhu jednání byly navrženy a následně jednomyslně zvoleny
tyto komise:
- mandátová komise ve složení př. Kvíčala, př. Hlavatý a př. Tučka;
- návrhová komise ve složení př. Kubíček, př. Kousal a př. Kula.
2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
Zprávu obsahující přehled činnosti svazu, jeho orgánů a kroužků za uplynulý rok přednesl př. Vokatý. Zpráva dále obsahovala seznámení
s organizačními změnami s ohledem na občanský zákoník, informaci
o využití finančních prostředků ve prospěch členské základny a upozornění
na některé problémy, jež je třeba řešit v nejbližší době. Zpráva bude
v úplném znění zveřejněna v Členském zpravodaji 2018 a na svazových
webových stránkách.
3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2017 a návrh na
jeho úpravu
Zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl př. Jemelík. Upozornil na dvě neplánované položky, které se vyskytly v průběhu roku. Jednalo se o zakoupení 450 ks publikací Pytel plný křížovek a hlavolamů, kterou ve spolupráci se svazem vydalo nakladatelství FONI book, a o zakoupení dvojdesek s papíry a tužkami k 50. výročí založení svazu, obojí pro
všechny členy svazu. Obě položky předběžně schválil výbor na svém zasedání v květnu 2017.
Protože po uhrazení obou položek budou výdaje na rok 2017 překročeny
o více než 10 % než bylo plánováno, předložil valné hromadě návrh na
schválení upraveného rozpočtu na rok 2017 ve dvou položkách, a to
u položek „výdaje na svazový tisk“ a „hospodářsko-správní výdaje“, u každé na zvýšení o 30 tis. Kč. Celkové výdaje v rozpočtu na rok 2017 se tak
zvýší na 163 tis. Kč, příjmy zůstanou v původní výši 103 tis. Kč.
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4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2018
Návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu, který je
v podstatě shodný s návrhem na letošní rok, 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 2016.
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 náhradní
valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční
listině zapsáno 49 členů svazu z 21 kroužků.
8. Schválení zpráv, upraveného rozpočtu na rok 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2018
Všechny zprávy, úprava rozpočtu na rok 2017, rámcový rozpočet na rok
2018 a účetní závěrka za rok 2016 byly jednomyslně schváleny.
9. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání
Nové nositele svazových ocenění vyhlásil místopředseda svazu př. Karkuš
a oceněným je předali př. Jemelík a př. Vokatý. Přehled vyznamenaných
jednotlivců a kroužků je uveden v usnesení valné hromady, které je
přílohou tohoto zápisu.
10. Vyhlášení nových členů Klubu všestranných a nositelů
kvalifikačních tříd
Místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý vyhlásil
devět nových členů Klubu všestranných a 22 nových nositelů kvalifikačních
tříd v autorství a řešení křížovek, hádanek a logických úloh. Jejich
jmenovitý seznam bude zveřejněn na svazových webových stránkách
a v Členském zpravodaji 2018.
11. Různé
Př. Jemelík informoval přítomné o spolupráci se dvěma novými
vydavatelstvími, která budou kromě otiskování svazových křížovek ve
svých časopisech i propagovat náš svaz.
Př. Chromý nabídl zájemcům prameny vhodné pro řešitele křížovek.
12. Usnesení valné hromady a závěr
a) Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi její předseda př. Kubíček,
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návrh (viz příloha) byl jednomyslně schválen.
b) Valnou hromadu ukončil předsedající schůze, poděkoval přítomným za
účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek
a hádanek, které bude následovat po skončení valné hromady.
Současně všem popřál hezké vánoční svátky a vše nejlepší do nového
roku 2018.
Zapsala: Alena Kolínová
USNESENÍ
valné hromady ČSHAK
konané dne 25. listopadu 2017 v Praze
Valná hromada:
I. Projednala a schválila:
- zprávu předsednictva ČSHAK o činnosti svazu za uplynulé období;
- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2017;
- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu
II. Schválila:
- upravený rozpočet na rok 2017 tak, že se výdaje u položek „výdaje na
svazový tisk“ a „hospodářsko-správní výdaje“ zvýší u každé o 30 tis. Kč,
celkové výdaje v rozpočtu na rok 2017 se tak zvýší na 163 tis. Kč, příjmy
zůstanou v původní výši 103 tis. Kč;
- rámcový rozpočet na rok 2018;
- účetní závěrku za rok 2016.
III. Bere na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu, a to:
- zlatý otazník: Vladimír Klos, JUDr. Přemysl Kubíček;
- stříbrný otazník: Ing. Jaroslav Pisk, Peter Samec, Miroslava Schmidová,
Ing. Juraj Struňák,
- bronzový otazník: Ing. Stanislav Drdel, Dr. Jaroslav Jaroš, Věra Jemelíková, Jiří Pešta, Dagmar Rusá;
- čestné uznání pro jednotlivce: Ing. Karel Bezděk, Mgr. Alena Kolínová,
Ivona Kovářová, Milan Kožušník, Jindřich Kupka, Ing. František Luskač,
Ing. Antonín Malčík, Antonín Říha, Ing. Karel Salavec, Karel Šudřich.
IV. Ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků
o projednaných záležitostech.
Za návrhovou komisi: JUDr. Přemysl Kubíček
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ČSHAK
za rok 2017 (v Kč)
Položka
Příjmy celkem
v tom:
sponzoři
příspěvky
úroky
Výdaje celkem
v tom:
činnost kroužků +
přebory
soutěže
svazové tisky
svazové orgány
hospodářsko-správní

Rozpočet
103 000

Skutečnost
119 750

%
116,3

25 000
75 000
3 000
163 000

38 500
81 250
0
165 876

154,0
108,3
0,0
101,8

52 000

54 370

104,6

7 000
49 000
16 000
39 000

2 478
43 459
10 835
54 735

35,4
88,7
67,7
140,3

REKAPITULACE (v Kč)
Položka
Zůstatek k 1. 1. 2017
+ příjmy
- výdaje
Zůstatek k 31. 12. 2017

Rozpočet
920 000
103 000
163 000
860 000

Skutečnost
928 529
119 750
165 876
882 403

RÁMCOVÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 (v Kč)
PŘÍJMY celkem
v tom
sponzoři

103 000
25 000

příspěvky
77 000
úroky
1 000
REKAPITULACE (v Kč):
Zůstatek k 1. 1. 2018
882 403
Saldo příjmů a výdajů
0
Zůstatek k 31. 12. 2018 882 403
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VÝDAJE celkem
v tom
činnost kroužků +
přebory
soutěže
svazové tisky
svazové orgány
hospodářskosprávní

103 000
52 000
7 000
19 000
16 500
9 000

ZÁZNAM
o kontrole hospodaření ČSHAK
provedené dne 15. března 2018
Revizní komise: Jaroslav Kolín, Jaromír Kvíčala
Nepřítomen: Přemysl Kubíček (nemoc)
Hospodářka ČSHAK: Stanislava Teichmanová
Kontrolované období:
Pokladna: 21. 3. 2017 - 10. 3. 2018
Bankovní účty: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2018
Program revize:
1. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti
2. Kontrola pokladních dokladů
3. Kontrola operací s bankovními účty.
Výsledek revize:
ad 1.
Zjištěný stav pokladní hotovosti k 15. 3. 2018 ve výši 17 672 Kč souhlasí se
zůstatkem vykázaným v pokladní knize.
ad 2.
Byly kontrolovány příjmové doklady za rok 2017 od č. P3 do č. P10
a doklady za rok 2018 č. P1 a P2. Byly kontrolovány výdajové doklady za
rok 2017 od č. V9 do č. V35 a za rok 2018 od č. V1 do č. V4.
Křížovou kontrolou byla ověřena správnost zaúčtování průběžných položek
(převody mezi bankovními účty a pokladnou).
Revizí nebyly zjištěny závady, položky dokladů odpovídají záznamům
v pokladní knize.
ad 3.
Byly kontrolovány výpisy z běžného účtu č. 2500341054/2010 vedeného
u FIO banky za období od 1. března 2017 do 28. února 2018. Nebyly
zjištěny závady. Zůstatek účtu k 28. únoru 2018 činil 879 229,19 Kč.
Revizí nebyly zjištěny závady.
Za revizní komisi: Jaroslav Kolín
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Noví nositelé kvalifikačních tříd
a členové Klubu všestranných
vyhlášení na valné hromadě SČHAK 2017 a na mistrovství ČR kroužků
v řešení křížovek a hádanek 2018
U každé osoby je uvedeno jméno, příjmení, členské číslo ČSHAK
(v závorce) a dosažená kvalifikační třída (3, 2, 1 nebo M čili mistrovská).
Pokud byla kvalifikační třída vyhlášena na valné hromadě, je v závorce
uvedena zkratka VH.
Autoři křížovek:
Ján Čižmár (12482) 3, Josef Gášek (14341) 2, Miroslav Hájiček (12556)
2, Radovan Juráň (16915 - VH) M, Daniel Marek (15520 - VH) M, Pavel
Vyskočil (10452 - VH) 1.
Autoři hádanek:
Iveta Dedková (16833 - VH) 3, Jan Hes (16805 - VH) M, Josef Hlavatý
(14561) 3, Ivo Husar (14908) 1, Ivona Kovářová (15653 - VH) 2, Jiří Nepimach (15317 - VH) 1, Igor Platzner (11484) 3, Pavel Průša (4767 - VH)
M, Jan Soškola (819 - VH) 2, Pavel Tučka (11222 - VH) 1, Naděžda Vavreinová (11422 - VH) 2, Václav Zíta (10207) 2, Petr Žebrok (16918) 2.
Autoři logických úloh:
Josef Hlavatý (14561 - VH) 3.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhl také Jan Zvěřina (VH),
který není členem ČSHAK.
Řešitelé křížovek:
Gustav Ambrož (11085) 2, Marián Baťalík (10162) 2, Karel Bezděk
(10064 - VH) M, David Bonaventura (16972) 3, Štěpán Bonaventura
(15663) 2, Bohumil Brož (14695) 1, Karel Čálek (15509) 3, Štefan Dostál
(12259) 3, Alexej Fojta (16832) 2, Blanka Gabajová (15181) 2, Vlastimil
Glogar (16922) 2, Alois Heikenwälder (15619) 1, Marie Hemplová
(9878) 3, Jan Hes (16805 - VH) M, Antonín Hladký (7973) 2, Jiří Ivánek
(15396) 3, Igor Jakubček (16700) 3, Jaromír Kolář (15289) 1, Pavel Kolomazník (2627) 3, Lucie Koreneková (16976) 3, Karel Kunst (7981) 2,
Karel Kůs (16969) 3, Miloslava Lajksnerová (4840) 2, Zdeněk Langr
(732) 2, Petr Lesný (15469) 2, Antonín Malčík (60) 2, Daniela Martynková (16961) 3, Radomil Nedvěd (16974) 3, Petr Olyšar (15165 - VH) 2,
Dagmar Rusá (16921) 1, Jana Sedláková (16968) 3, Stanislav Skapa
(10522 - VH) 3, Jan Slezák (15460) 3, Dagmar Slezáková (9940) 3, Jiří
Spáčil (15665) 2, Blanka Stehnová (15367) 3, Lenka Svobodová (15301
- VH) 3, Petr Šimek (11612) 1, Jan Škrobák (16928) 3, Ladislav Šplíchal
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(16730) 2, Marcela Šťastná (15491) 3, Ivan Šuňavec (15084) 1, Milan
Tomáš (14691) 3, Karel Vojtěch (15446) 1.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli také Ivo Andrle, Olga
Bártová, Dušan Gizický, Jiří Jurajda, Jiří Kamenický, Radim Kocáb a Eva
Rolčíková, počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhli též Petr Cuc,
Josef Juroszek a Miloš Kajzrlík a počtu bodů postačujících k udělení 1.
třídy dosáhl rovněž Marián Sklenka; nikdo z nich však není členem
ČSHAK.
Řešitelé hádanek:
Peter Bohuš (16947) 3, Štěpán Bonaventura (15663) 1, Ján Čižmár
(12482 - VH) M, Stanislav Drdel (15598) M, Antonín Hladký (7973) 1,
Jitka Hošková (16932) 1, Václav Janouch (15353) 3, Jan Kadlec
(11016) 2, Jitka Lustyková (16916) 2, Helena Pačesová (15038) 1, Jiří
Pešta (2323) 2, Jaroslav Prošek (16938) 2, Miloš Rádl (16712) 1, Stanislav Skapa (10522) 3, Jiří Spáčil (15665) 2, Jana Šťastná (16713) 1, Jan
Štohanzl (936) 2, Jarmila Tomášková (16919) 1, Milan Urbanczyk
(15358) 3, Květoslava Valentová (16709) 1, Pavel Zahajský (16973) 2,
Petr Žebrok (16918) 1.
Počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhla i Helena Zapletalová,
která není členkou ČSHAK.
Řešitelé logických úloh:
Bohumil Brož (14695) 1, Miroslav Hájiček (12556) 3, Radovan Juráň
(16915) 3, Jan Kadlec (11016) 2, Oldřich Kmoščák (12175 - VH) 3, Jakub Kokeš (16801) 1, Lucie Koreneková (16976) 3, Tomáš Mareš
(1824) 2, Martina Matějková (15664) 1, Petr Mikšík (11640) 1, Milan
Petras (7180) 3, Vlastimil Skoupý (15590) 2, Ladislav Šplíchal (16730 VH) 2, Jaroslav Valkus (14414 - VH) 2.
Počtu bodů postačujících k udělení 3. třídy dosáhli též Martin Balcar, Zuzana Dortová (VH), Silvia Chylová, Yuhei Kusui (VH), Miroslava Lábková
(VH), Hana Pasková, Tomasz Strózak (VH), Ulrich Voigt (VH) a Tiit Vunk
(VH), počtu bodů postačujících k udělení 2. třídy dosáhl rovněž Dalibor
Milka a počtu bodů postačujícího k udělení 1. třídy dosáhli také Stano Krajči a Zuzana Procházková; žádný z nich není členem ČSHAK.
Noví nositelé kvalifikačních tříd, pokud jsou členy ČSHAK, obdrží příslušný
kvalifikační diplom. Noví nositelé 3. tříd dostanou s diplomem i kvalifikační
odznak.
Novými členy Klubu všestranných, tj. členů ČSHAK, kteří mají alespoň
jeden kvalifikační bod ve všech šesti sledovaných kategoriích, se v roce
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2017 stali Zdeněk Dočekal (10297) a Igor Platzner (11484). Oba noví
členové klubu obdrželi příslušný certifikát na valné hromadě svazu.
František Vokatý, předseda kvalifikační komise


Vzpomínka na Zbyňka Grossmanna
Dne 29. prosince 2017 zemřel ve věku 69 let
dlouholetý člen a funkcionář svazu Ing. Zbyněk Grossmann. Jeho největším koníčkem
bylo řešení křížovek, hádanek a logických
úloh a zejména autorství křížovek a logických
úloh, ve kterých byl nositelem mistrovských
tříd. Byl dlouholetým předsedou kroužku Bečváci, organizoval přebory v Hranicích a věnoval se práci s mládeží. Autorsky zajišťoval
přebory Hranicka, Valašska a Hané a korespondenční soutěže, zejména Lázeňské oříšky. Věnoval se publikační činnosti, vydával
kroužkový časopis Bečváček, zajišťoval vydávání křížovkářských a hádankářských publikací a ročenek. Byl dlouholetým členem výboru Českého svazu hádankářů a křížovkářů, za svůj přínos
hádankářskému a křížovkářskému hnutí byl nositelem mnoha svazových
vyznamenání včetně nejvyššího Zlatého otazníku. Celá hádankářská
a křížovkářská obec mu naposled za všechno, co pro ni vykonal, děkuje
a nikdy na něj nezapomene.
Vyluštěte si malou ukázku ze Zbyňkovy rozsáhlé tvorby:

Polořetězová dokreslovka
Severozápadně od Hranic … (viz tajenku) století. Nazývá se … (viz skrytou tajenku ve středových políčkách).
VODOROVNĚ: A. Pražský stavební podnik (zkratka); SPZ Brna-města;
biblický trpitel; která (knižně). - B. Radikální; potřeba kovboje; platidlo Macaa; pták pěvec. - C. 1. díl tajenky. - D. Lest; kanaánská bohyně plodnosti
a války; město v Rusku; Organizace středoamerických států (španělská
zkratka). – E. Iniciály autora Rusalky; druh karetní hry; v hudbě „jinak“;
sídlo v Súdánu; pomyslná jednotka užitečnosti předmětu. – F. Latinská
předložka; pukavý plod; zadky koní; skvrna v kůži; plošná jednotka (slovensky). – G. Soubor; dravý pták; mačkáním zpracovávat; český herec;
jednotka hmotnosti v Iráku. – H. Rachot; záhyb; rubopis; domácké mužské
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jméno. – I. 2. díl tajenky. – J. Latinsky „černý“; janinský paša; mužské
jméno; nápěvy. – K. Anglické ženské jméno; kazeta s digitálním záznamem
(anglická zkratka); řeka v Rusku; přeludy.
SVISLE: 1. Množství usazené hmoty; stimulant růstového hormonu (zkratka). – 2. Anglicky „vedení“; Foersterova opera. – 3. Uložené práce; ruční
nářadí k nabírání. – 4. Družba (nářečně); Čapkovo drama; náš herec. –
5. Hrdost; digitální subtrakční angiografie (zkratka); taneční otáčka. –
6. Mázdra; cizí plošná jednotka; dozadu. – 7. Špatný písař (hanlivě); pestrobarevný papoušek. - 8. Vpravit do půdy; jedna ze vzpěračských disciplín;
mařit. – 9. Organizace zahraničního obchodu (zkratka); poplach na burze;
předložka. – 10. Útlak; opičí; slovanská bohyně úrody. – 11. Navety; blednout. – 12. Německý polní maršál; geologická vrstva druhohor; rybí tuky. –
13. V esperantu „plocha“; portugalsky „řeka“; ohon. – 14. Jihoamerický
pštros; průmyslová a obchodní komora (německá zkratka); nenasycený
uhlovodík. – 15. Drobná operní skladba; pachy. – 16. Antikrist; obec u Levic. – 17. Německy „úhoř“; v esperantu „ledvina“.
Pomůcka: DAT, ODECA, Okaru, še, UHK.

Algebrogramy
Písmena nahraďte číslicemi
0 – 9. Platí, že stejné písmeno = stejná číslice, různá
písmena = různé číslice.

Cyklistická zebra
Pět kamarádů cyklistů se jmény: Adam, Bernard, Cyril, David a Emil spolu
závodili. Jejich příjmení jsou seřazena podle abecedy: Jehlička, Kropík,
Lego, Malhocký a Novotný. Cyril v závodě porazil Kropíka a také cyklistu
na modrém kole. Cyklista na červeném kole byl rychlejší než Bernard, ale
neskončil na prvním místě. Lego porazil Jehličku, který předjel cyklistu na
zeleném kole. Cyklista na zeleném kole se umístil jako předposlední. Adam
porazil Emila, ale oba dva předjel cyklista na bílém kole, ale ten byl za cyklistou na černém kole. Cyril dojel před cyklistou na bílém kole, ale sám byl
za cyklistou na černém kole. Novotný se rozhodl prodat své kolo a příští
rok jet pro změnu na modrém kole. Adam je přesvědčen, že příští rok zvítězí nad Kropíkem. Určete, kdo se jak jmenoval celým jménem, kolikátý
dojel do cíle a na jakém kole jel.
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