
Vážení přátelé, 
 
k prvotní informaci o vzniku Asociace vám chceme touto cestou přiblížit důvody 
tohoto kroku.
 
K založení Asociace jsme přistoupili poté, co se ani přes snahu obou stran 
nepodařilo sjednotit pohled na další spolupráci v existující organizaci – ve Svazu 
českých hádankářů a křížovkářů.
 
SČHAK je starobylá struktura, což je pozitivní ve známém jménu, ale negativní v 
množství a zastaralosti norem a mechanismů. Tím po celou dobu docházelo ke 
střetům se svobodomyslností sudokářů, které si mnozí z vás ani neměli důvod 
uvědomit.
 
Ve snaze rozhodovat o svých věcech jak doma, tak na mezinárodním poli, jsme letos 
zjara navrhli paritní účast zástupců sudoku a logiky ve vedení SČHAK. To vyvolalo u 
stávajícího vedení i části starých členů velmi příkrou, odsuzující reakci.
 
Hlavním argumentem byl především poměr příspěvky platící členské základny, kdy  
křížovkářů a hádankářů je mnohonásobně více než hráčů logiky a sudoku. Z tohoto 
pohledu dle vedení představují sudokáři a logici pro SČHAK okrajovou skupinu, které 
dost dobře nelze přiznat stejné rozhodovací pravomoci jako velmi široké skupině 
luštitelů křížovek a hádanek.
 
Měli jsme pro tento požadavek několik důvodů:

● vzhledem k požadavku úspor byly od ledna 2011 většinou zkráceny společné 
(tedy prakticky všechny) turnaje seriálu GP na jednodenní a bez debat byly 
přesunuty turnaje sudoku a logiky na brzké hodiny, které mnohdy znemožnily 
příjezd ze vzdálenějších míst

● neshody a staré křivdy vyvrchlolily ohrožením příprav MČR, a jen 
sebeobětování Honzy Krtka Novotného a práce Martiny Hanžlové a dalších 
ho zachránila ještě pro tento rok v nesnížené kvalitě, na kterou jsme si tak rádi 
zvykli

● nebylo v té době jasné ani to, jak se podaří splnit letos mezinárodní činnost
  
Některé problémy si sice uvědomovalo i vedení svazu a snažilo se je s námi řešit, ale 
bohužel jen pomalu, velmi omezeně a dokonce snad i proti vůli některých činovníků.
Naše vysvětlování, že valná činnost aktivit nás hráčů i autorů se odehrává v 
mezinárodním prostoru webu, že máme styky s hráči celého světa, že zajišťujeme 
veškerou mezinárodní činnost SČHAK, že denně soutěží naši hráči se špičkovými 
borci z celého světa … Nedostatečné. Stále jsme naráželi na problémy kroužků, 
názvů soutěžních týmů, nepochopení, proč třeba na MČR týmů v sudoku není 
reprezentant kroužku FED. A když se Krtek, Kuba a Betty stali loni vítězi, ale pod 
špatným jménem, to bylo opět neštěstí.
Přišlo nám to k smíchu, dokud jsme nezjistili, že to je hlavní téma vedení svazu. Pak 
nás smích přešel a výsledkem je naše samostatná Asociace.
Tam se nebudeme zabývat banálními problémy, ale zjednodušíme veškerou “úřední” 
činnost, nabídneme nám všem slušný informační zdroj, zabezpečení turnajů, 
Mistrovství republiky a též členství ve Světové organizaci (WPF).
Jakmile bude v provozu web Asociace, budeme reagovat na dobré nápady a 



rozšiřovat jeho nabídku. Například bude fungovat poradna pro začátečníky i 
pokročilé jak na webu, tak s možností si dopisovat mailem přímo s pověřeným 
členem.
 
Domníváme se, že sudoku a logika představují pro většinu z Vás srdeční záležitost 
a své místo na slunci si zaslouží. Mimořádné úspěchy našich reprezentantů na 
mezinárodním poli nás v tomto názoru jen utvrzují.
 
Smyslem a cílem založení nové asociace tak není nějaké jitření vášní, nýbrž snaha 
o zajištění stavu, v němž o podstatných otázkách směřování sudoku a logiky budou 
rozhodovat sami sudokáři a logici a nikoli osoby reprezentující jiné zájmy. SČHAK 
pro nás i nadále zůstává respektovaným partnerem pro spolupráci, nyní již však na 
rovnocenné bázi. 
 
Znovu připomínáme důležitost první, ustavující členské schůze, v jejímž rámci 
proběhne i volba výboru, předsedy a revizora sdružení. Už tam se každý účastník 
bude moci přidat se svým názorem, minimálně aspoň na výši ročního členského 
příspěvku. Ten bude nutný, protože rozhodně zpočátku nedokážeme sehnat jiné 
prostředky na činnost, i když se o to budeme snažit. To hlavní a nejdůležitější je totiž 
úhrada členského příspěvku do Světové federace, abychom nepřišli o volební právo 
a dosud vynikající pozici v ní.
 
Schůze, jak už bylo psáno, se bude konat dne 10.12.2011 v budově Základní školy 
Smolkova 579/1 v Praze 4 - Kamýku po skončení tradičního vánočního turnaje Zlatá 
Praha, který je letos organizován již včetně turnaje v logických hrách.
 
Budeme se na Vás těšit!
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