
Vážení přátelé, 

přinášíme vám další číslo HALAS Newsletteru. Ten si dává za úkol informovat o minulých 
a budoucích aktivitách spolku HALAS, nadcházejících živých či online turnajích, poukazovat na 
zajímavé www stránky a další věci týkající se sudoku či logiky. 

Newsletter není určen jen pro členy HALAS, ale budeme rádi když se nám podaří jej rozšířit 
i mezi další fanoušky sudoku a logiky. Pokud tedy máte nějaké kamarády, které by newsletter 
mohl zaujmout, řekněte jim o nás. Každý zájemce o pravidelné zasílání newsletteru nám může 
napsat na newsletter@sudokualogika.cz a my ho zařadíme do seznamu příjemců.

Newsletter bude vycházet pravidelně koncem každého měsíce. Jak se bude obsah newsletteru 
dále vyvíjet, záleží i na vás. Pokud máte nějaké nápady na vylepšení, dejte nám vědět.
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Přehled nejbližších soutěží
Termín Název soutěže Kde + kategorie

29. 3. – 1. 4.
WPF GP - Česko + Slovensko gp.worldpuzzle.org

4. kolo WPF Sudoku GP Sudoku

5. 4. – 7. 4.
24-Hour Puzzle Championship (ŽIVĚ) Budapešť
19. ročník populární maratonské akce Logika + Sudoku

5. 4. Regionální kolo studentů v Poděbradech (ŽIVĚ) (STUDENTI) Poděbrady
8:00 – 12:30 9. ročník soutěže tříčlenných družstev v sudoku Sudoku

6. 4. Turnaj HALAS ligy v Poděbradech (ŽIVĚ) (HALAS LIGA) Poděbrady
10:00 – 17:45 + soutěž tříčlenných družstev v řešení sudoku Sudoku + Logika

12. 4. – 15. 4.
WPF GP - Rusko gp.worldpuzzle.org

4. kolo WPF Puzzle GP Logika

12. 4. – 15. 4.
Hybrids & Irregular logicmastersindia.com

5. kolo sudokářského seriálu Puzzle Mahabharat Sudoku

13. 4. – 14. 4.
GP - Púchov (ŽIVĚ) Púchov

Živý turnaj ze slovenského seriálu GP + nominační turnaj  Sudoku + Logika

24. 4. Regionální kolo studentů v Novém Boru (ŽIVĚ) (STUDENTI) Nový Bor
8:30 – 12:45 1. ročník soutěže tříčlenných družstev v sudoku Sudoku

26. 4. Regionální kolo studentů v Jičíně (ŽIVĚ) (STUDENTI) Jičín
8:30 – 12:40 5. ročník soutěže tříčlenných družstev v sudoku Sudoku

30. 4. Regionální kolo studentů v Praze (ŽIVĚ) (STUDENTI) Praha
8:30 – 12:40 2. ročník soutěže tříčlenných družstev v sudoku Sudoku

Nejbližší akce
V této sekci informujeme o soutěžích, které nás čekají v následujícím měsíci. Co se týče online soutěží, je mož-
né, že se objeví ještě další akce, doporučujeme tedy průběžně sledovat i Kalendář mezinárodních turnajů, kde 
najdete také více informací.

Novinky
• 6. dubna se v Poděbradech koná první živý turnaj letošního kalendáře HALAS ligy. V již 9. ročníku akce ne-

bude chybět ani oblíbená týmová soutěž. Více informací a přihlašovací formulář naleznete na našem webu: 
http://sudokualogika.cz/node/2155. 

• Seriál WPF GP už je také v plném proudu, již za pár dní se koná 4. sudokářské kolo, organizované česko-slo-
venským autorským týmem. Český překlad najdete zde. Zveme všechny k účasti!  

• Rozběhl se i seriál soutěží pro studenty. V únoru a březnu proběhly tři regionální kola. Další čtyři se chystají 
na duben. Informace o tomto studentském klání, včetně detailních výsledků najdete na: 
http://sudokualogika.cz/node/2004. 

• Logické a sudokářské mistrovství světa se letos na přelomu září a října koná v německém Kirchheimu. 
Zájemcům o tuto akci doporučujeme sledovat stránku na HALAS webu o České reprezentaci, kde najdete 
veškeré důležité informace. Chceme vypíchnout možnost zúčastnit se online tréninkových skupin pod ve-
dením Kuby Ondrouška (sudoku) a Kuby Hrazdiry (logika), ve kterých chceme rozesílat tréninkové materiály 
a společně diskutovat nad úlohami, technikami řešení a další. Ozvěte se nám!
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Zajímavá stránka
V tomto čísle představíme LOGIC MASTERS DEUTSCHLAND.

Stránky spravované něměckou puzzle federací sídlí na adrese logic-masters.de. 
Jedním z důvodů proč chceme představit právě tento web, je fakt, že letošní  
(2019) mistrovství světa v logických úlohách a sudoku pořádají právě naši zá-
padní sousedé. Stránky můžete znát z občasných logických a sudokářských online 
soutěží, naleznete zde slušnou porci tréninkových materiálů a rozsáhlou databázi existujících typů logických 
úloh. Stránky jsou vzhledem ke svému původu psané v němčině, ale část obsahu je také v angličtině.

Co můžete najít na Logic Masters Deutschland?

• Tzv. Rätselportal (neboli portál logických úloh) obsahuje aktuálně 3500 logických úloh a sudoku, kterými 
přispěli autoři z celého světa. Své si zde najdou hráči všech výkonostních kategorií. Úlohy v portálu můžete 
vyhledávat například podle typu úlohy, obtížnosti, oblíbenosti nebo i podle autora. 

• V části Puzzlewiki najdete přehled typů logických úloh, které kdy byly vytvořeny (nenajdete v něm úplně 
všechno, což je vzhledem k množství neustále přibývajících novinek pochopitelné, ale i tak je zhruba tisí-
covka variant slušný počet). Objevování exotických variant může být i inspirací pro autory českých soutěží. 

• Na serveru jsou pořádany také online contesty (z oblasti sudoku a logických úloh jich bývá tak zhruba 
10 ročně, převážně jde o kvalifikace na národní mistrovství Německa či Švýcarska, ale zahrát si je může kdo-
koliv). Najdete je v sekci Wettbewerbe (k účasti je ale nutné vyplnit krátký registrační formulář).  

• Když už zmiňujeme národní mistrovství, tak v sekci Meisterschaften najdete historický přehled německých 
mistrovství v sudoku a v logických úlohách. Po rozkliknutí na příslušnou sekci a zvolení možnosti Archiv si 
z dostupných ročníků můžete vybrat a dále vpravo klik na Rätsel a máte před sebou kompletní luštitelské 
materiály z daného mistrovství. (Jako příklad uvádíme odkaz na sudokářské mistrovství z roku 2018).

Úloha z Rätselportálu (po kliknutí na obrázek portálu z úvodní stránky se vám zobrazí náhodná úloha). U každé 
úlohy je pomocí hvězd znázorněna obtížnost, dále její hodnocení od uživatelů portálu a počet lidí kteří ji vyluš-
tili. Ikony pod těmito údaji ukazují kategorii úlohy, po kliknutí na ně se dostanete na seznam podobných úloh. 
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Úloha na přání
Každý měsíc zveřejňujeme jednu úlohu, kterou zvolí sami čtenáři newsletteru. Každý, kdo nám na emailovou 
adresu newsletter@sudokualogika.cz pošle nějakou reakci (odpověď na otázky, komentáře atd.), má možnost 
připojit i přání, jakou úlohu by chtěl vidět v dalším čísle. Z přání, které dorazí do 15. dubna, jedno vylosujeme 
a daná úloha se objeví příště.

Děti v zábavním parku       Autor: Jakub Hrazdira

Pro zajímavost uvádíme čas řešení aktuálního mistra ČR v řešení logických úloh - Jana 
Novotného. Dokážete překonat Honzův čas? :-) 7:00

V tomto čísle newsletteru se objevuje úloha na přání Jany Novotné - na téma děti.

V zábavním parku si hraje celkem 45 dětí (jejich poloha 
je v tabulce vyznačena šedými políčky). Osm rodičů 
A,B,C,D,E,F,G,H hlídá každý své děti. V tabulce je rodič 
znázorněn velkým písmenem v kolečku, ale je zná-
ma poloha jen některých. Každý rodič musí všechny své 
děti vidět, tzn. děti mohou být pouze v políčkách 
vodorovně, svisle nebo diagonálně od políčka s rodičem 
(v libovolné vzdálenosti) a ve výhledu na ně nesmí 
překážet jiné dítě či jiný rodič. Každý rodič má jiný počet 
dětí (1 až 8), některé děti jsou v tabulce už označeny 
malým písmenem podle toho ke kterému rodiči patří 
(například rodič - A, dítě - a). V parku je dále 9 dětí bez 
rodičů (označené písmenkem - x), pro ně platí, že žádné 
dvě z těchto samostatných dětí se nesmí nacházet ve 
stejném řádku či stejném sloupci.

Otázky HALAS
Jedním z důvodů, proč vlastně newsletter vydáváme, je i získání zpětné vazby od čtenářů. V této sekci proto 
naleznete témata, které nás aktuálně zajímají. Reakce prosím pište na adresu newsletter@sudokualogika.cz. 
Budeme rádi, pokud se ozvete i s jinými komentáři k newsletteru či dění týkající se našeho spolku.

Chceme vás poprosit o pomoc při organizaci turnajů, které HALAS pořádá. 
Organizátorské povinnosti bývají často velmi zatěžující, pokud se o vše stará jediný člověk, k pohodovému prů-
běhu akce by bylo fajn záležitosti okolo turnaje rozprostřít mezi více lidí, ať už členů nebo přátel HALAS.

Typy pomoci mohou být různé (některé z nich ani nebrání soutěžní účasti v příslušném turnaji), z těch nejzá-
sadnějších jde o přípravu a testování úloh, zajištění ubytování, tisku, cen a propagace turnaje. Během turnaje 
pak pomoc při opravování, asistence v sále, zázemí a zajištění stravování.

Pokud jste ochotni jakoukoliv formou pomoci, ozvěte se prosím následujícím kontaktním osobám:
MČR v logice v Praze  (18. – 19. 5. 2019)                                                                   Jirka Hrdina (jirihrdina@volny.cz)
MČR v sudoku v Brně (8. – 9. 6. 2019)                                                              Jan Novotný (krtekhonza@gmail.com)
Turnaj v Pardubicích (červenec, přesný termín bude znám později)          Pavel Kadlečík (kadlecik.p@seznam.cz)
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Poradna - Kakuro tipy
V tomto čísle si ukážeme pár tipů k řešení logické úlohy zvané KAKURO. Tuto logickou úlohu vymyslel v roce 
1966 Kanaďan Jacob E. Funk a dal jí název Cross Sums (křížící se součty). Popularity však dosáhla až o 20 let 
později v Japonsku, odkud pochází také název Kakuro.

Pravidla Kakura:

Úkolem je doplnit do každého prázdného 
(bílého) pole jednu z číslic 1 až 9. Čísla 
v černých polích udávají součet všech 
číslic v následující skupině bílých polí 
v daném směru (vpravo či dolů). V žádné 
skupině bílých polí se navíc nesmí vyskyt-
nout žádná číslice více než jedenkrát.
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Tipy k řešení:

1) Unikátní součty
Hledáme takové součty, kde můžeme jednoznačně určit 
všechny sčítance. Například součet 3 na dvě políčka dostane-
me jedině jako 3(2)=1+2. Všímáme si zpravidla co nejmenších 
nebo co největších součtů.

3(2)=1+2
4(2)=1+3
6(3)=1+2+3
7(3)=1+2+4
10(4)=1+2+3+4

16(2)=7+9
17(2)=8+9
23(3)=6+8+9
24(3)=7+8+9
30(4)=6+7+8+9

Podobné pravidlo použijeme i pro zjištění číslic, které v součtu chybí. Využijeme toho, že součet všech použi-
telných číslic (tedy 1 až 9) v jednom součtu je 45. Máme-li třeba součet 29 na sedm políček, sumu chybějících 
číslic dopočítáme 45-29=16 a součet 16 na dva sčítance značí, že chybí 7 a 9. Tedy 29(7)=1+2+3+4+5+6+8.

V následujícím odkaze můžete vidět úplně všechny možné součtové kombinace v Kakuru.
Znalosti o unikátních součtech se vám budou hodit nejen u Kakura, ale také například u Součtového sudoku.

2) Křížení 
Chceme-li zjistit hodnotu číslice v poli, všímáme si obou součtů 
(vodorovného i svislého), do kterých tato číslice patří. Nejčastěji 
se zaměřujeme na křížení malého součtu s velkým součtem nebo 
na křížení dvou unikátních součtů.
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3) Rohy a izolované oblasti
Snažíme se najít oddělené oblasti, které jsou spojené se zbytkem úlohy jediným políč-
kem (většinou je nalezneme v  rozích tabulky). V našem příkladu izolovanou oblast tvoří 
4 pole označené puntíkem a spojovací pole označené otazníkem. V takových případech 
pak můžeme prostým porovnáním všech součtů ve svislém a vodorovném směru dopočí-
tat hodnotu spojovacího políčka. Odečteme-li od sumy všech vodorovných součtů sumu 
všech svislých součtů, dostáváme hodnotu pole s otazníkem. Tedy (5+9) - (7+5) = ? = 2.

4) Jednoznačnost
Využijeme faktu, že každé zadání Kakura musí mít jednoznačné řešení. V příkladu, do 
kterého jsme doplnili vpiskami přístupné možnosti, sledujeme pole s kroužkem. Pokud 
bychom do něj napsali číslici 7, dostaneme čtverec 2×2 vyplněný všude vpiskami 89. 
To jsou ale dvě různé řešení (číslice 8 a 9 můžeme vzájemně zaměnit, nijak je pomocí 
dalších informací nerozhodneme) a to odporuje pravidlům jednoznačného řešení.
Do kroužku tedy musíme doplnit číslici 9.

?

https://www.griddlers.net/images/KakuroCheatSheet.pdf

