
Ahoj všichni, 

jak už víte od výboru, požádali jsme o ještě jednu mimořádnou členskou schůzi za účelem změny 

stanov umožňující vytváření pobočných spolků výborem HALAS, protože mít příslušný pobočný 

spolek by nám usnadnilo přípravu MS 2018. Vzhledem ke stávajícím stanovám pro to 

potřebujeme podporu 2/3 z vás a před pokusem v Praze jsme tak velkou podporu nasbírat 

nestihli. Mrzí nás, že vás tím otravujeme podruhé, ale alespoň při té příležitosti přidáváme více 

informací. 

 

K mistrovství světa 2018 

V lednu obepsal Honza Zvěřina neformálně velkou část z vás (zhruba řečeno ty, na které si 

troufnul) a část vyjádřila předběžný zájem, že pokud se povede mistrovství získat a pořádat, 

chcete být u toho. 

 

Dále se ukázalo, že těch, kdo by se na přípravě a průběhu chtěli podílet aktivně, je dost na to, aby 

se daly hlavní oblasti rozdělit. 

Takže na straně úloh se Krtek a Jirka ujali rolí garantů obsahu soutěží (sudoku / logika), Betty se 

hlásí k vedení opravovačů a rozhodčích. 

Na straně organizačního zajištění má Honza Zvěřina čas a nadšení, Tomasz finanční představu, 

Zuzka zkušenosti z minulosti s pořádáním takovýchto větších akcí. 

A to ještě všichni ochotní se podílet nejsou vyjmenovaní. 

Věříme, že to půjde; a bude to minimálně důstojné; ideálně lepší. 

 

K pobočnému spolku 

Právní forma pobočného spolku by nám měla umožnit tři věci 

- nezatížit příliš základní činnost HALAS a jeho členy / členy vedení 

- být jednoduchou a akceschopnou právnickou osobou (fakticky by nebyl takový problém 

jakoukoliv jinou právní formu založit, ale bylo by složité nebo drahé ji ukončit) 

- být v jasném vztahu k HALAS 

 

Na setkání v Praze padla otázka zisků a ztrát. Věříme, že dokážeme připravit vyrovnaný 

respektive lehce přebytkový rozpočet. Co se týká ztrát - stručně řečeno nebudou. Pokud by 

problémy nastaly, nepovažujeme za možné hodit odpovědnost na kohokoliv, kdo se k tomu sám 

vědomě nepřihlásil a kdo nebude na výsledek mít vliv. A budeme se s tím tedy muset nějak 

vypořádat v rámci pobočného spolku. Případný mínus rozměrů jako Senec (MS 2016 na 

Slovensku) by nebyl tragédie. 

Pokud by nastal přebytek rozpočtu, jednak by bylo možné mistrovství udělat zajímavější (přenos 

playoff, výlet). Případný další přebytek by se rozdělil mezi HALAS a odměny za činnost při 

pořádání MS. (Přesný vzorec ještě nemáme, ale v organizační skupině je shoda na míření 

případných přebytků na HALAS). 

 

Důsledky 

Co to pro vás, členy HALAS, znamená 

- z pohledu povinností - nic nového nevzniká. Hlavní spolek ani jeho členové nejsou 

odpovědní za hospodaření spolku vedlejšího.* 

- z pohledu možností – to, že když budeme mít vyřešenou formu, bude se nám snáze 

pokračovat v řešení věcí; a v momentě, kdy se budete chtít přidat, bude k čemu. 

 



Na dotaz, kdo skutečně by měl možnost ten týden, nebo jeho část v zázemí akce strávit, je teď 

ještě brzo.  

Zmíním tedy, co se děje teď, pokud byste chtěli být součástí něčeho z toho: 

Pokud jsou ještě nějací zájemci o autorování, případně testování úloh, ozvěte se prosím garantovi 

(Krtek sudoku, Jirka logika)** 

Probíhají jednání s několika pražskými hotely. Pokud máte nějaký zajímavý kontakt, ozvěte se 

Honzovi Zvěřinovi. 

Bude se vytvářet první verze webu mistrovství. Pokud by se vám chtělo, rádi předáme iniciativu. 

Pokud víte o někom, kdo by mohl mít zájem mistrovství světa sponzorovat, nebo máte nadějné 

kontakty do mediálního světa, rádi použijeme vaši pomoc/cílené tipy. 

 

 

Už tak to bylo dlouhé, takže upřesnění bodů. 

*pro přesnost doplním, že hlavní spolek neodpovídá za akce pobočného provedené po zápisu 

pobočného spolku do rejstříku - víme o této podmínce a budeme se podle ní chovat. 

**Protože budeme chtít zároveň mít pěknou soutěž a zároveň důstojné české soutěžní týmy, bude 

důležitá i vnější důvěryhodnost. Rozmyslete se prosím, jak případné zapojení v té které konkrétní 

věci ovlivňuje vás a vaše nejbližší v otázce možné soutěžní účasti. 


