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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.
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Nejbližší akce
Termín

Název soutěže

Kde + kategorie

16. 11. 2019

Otevřené mistrovství akademiků
Kategorie: akademik, učitel, žák a open
Přihlašování na
http://sudokualogika.cz/node/340

Brno, Fakulta stavební VUT
Veveří 95
Sudoku + logika

7. 12. 2019

Vánoční turnaj Zlatá Praha

Praha, ZŠ Na Beránku
Pertoldova 3373
Sudoku + logika

Výroční členská schůze Halas
Volba nového výboru

Tamtéž

9:30 – 16:00

7. 12. 2019
16:15 – 18:00

Zpráva z Mistrovství světa
Letošní Mistrovství světa je za námi, takže můžeme rekapitulovat.
Účast byla hojná a celkové počty účastníků se téměř přiblížily loňské rekordní účasti v Praze. Díky blízkosti
místa konání v německém Kirchheimu byla i naše účast početná. Vyslali jsme 15 soutěžících v sudoku i
v logice, včetně několika nováčků.
Hlavními soutěžemi byly šampionáty v sudoku a logice (WSC a WPC), ale dva večery byly zasvěceny i finále
Grand Prix (celoroční internetové soutěže) a nově Němci zařadili v obou kategoriích i soutěž, kterou nazvali
Worldcup. Zatímco WSC a WPC proběhla bez individuálního playoff, World Cup sestával z několika
kvalifikačních kol a závěrečného playoff semifinále a finále.
Ken Endo vybojoval nečekané zlato v sudoku a stejně nečekaně poté podlehl v boji o zlato v logice Philippu
Weissovi z Německa.
Česká výprava zabodovala především v sudoku. Český tým si veze bronzovou medaili. Kuba Ondroušek sice
na medali z WSC letos nedosáhl, ale zato obhájil své loňské vítězství ve finále Grand Prix.
Podrobnou reportáž z pera přímého účastníka Pavla Kadlečíka najdete na našich stránkách na
http://sudokualogika.cz/node/2270
Honza Zvěřina byl zvolen do výboru WPF a jeho zprávu si přečtěte na straně 6.
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Český bronzový tým v sudoku (J. Zvěřina, J.Novotný, J.Ondroušek, J.Hrazdira)

Společné foto české reprezentace na Mistrovství světa v logice
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Výsledky na MS - sudoku
Top ten WSC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ken Endo
Kota Morinishi
Tantan Dai
Letian Ming
Jakub Ondroušek
Bastien Vial-Jaime
Tiit Vunk
Yuxuan Hu
Shiyu Chen
Jan Mrozowski

Týmy
JPN A
JPN A
CHN A
CHN A
CZE A
FRA A
EST A
CHN B
CHN A
POL A
Přes
Nováček 50

Češi na WSC
5
16
20
22
32
50
74
85
101
103
104
136
140
142
150

Jakub Ondroušek
Jan Novotný
Jakub Hrazdira
Jan Zvěřina
Jana Novotná
Pavel Kadlečík
Jan Češka
Lenka Chaloupková
Karel Štěrba
Jana Hanzelková
Michal Matyska
Tomáš Krejčí
Raul Kačírek
Lucie Klimešová
Martin Kubík

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CZE A
CZE A
CZE A
CZE A
CZE B
CZE B
CZE B
CZE C
CZE C
CZE B
UN 9
UN 9
UN 9
CZE C
CZE C

JPN A
CHN A
CZE A
FRA A
CHN B
IND A
SVK A
GER A
KOR A
POL A

České
3 CZE A
16 CZE B
28 CZE C
45 UN9

5

9
11

5
10

14

12

Finále Grand Prix
1.
2.
3.

Jakub Ondroušek (Czech Republic)
Bastien Vial-Jaime (France)
Kota Morinishi (Japan)

Sudoku Worldcup
1.
2.
3.
4.

Tantan Dai (China)
Kota Morinishi (Japan)
Letian Ming (Japan)
Jan Zvěřina (Czech Republic)
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Výsledky na MS – logika
Top ten WPC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Philipp Weiß
Ken Endo
Walker Anderson
Palmer Mebane
Kota Morinishi
Tomoya Kimura
Yanzhe Qiu
Thomas Snyder
Yuki Kawabe
Hideaki Jo

Týmy
GER A
JPN A
USA A
USA A
JPN A
JPN B
CHN A
USA A
JPN A
JPN A
Přes
Nováček 50

Češi na WPC
26
41
52
61
76
82
111
137
145
149
153
162
187
195
223

Jan Novotný
Jana Vodičková
Jakub Ondroušek
Jakub Hrazdira
Jana Novotná
Robert Babilon
Jan Zvěřina
Pavel Kadlečík
Jana Hanzelková
Pavel Kalhous
Michal Matyska
Karel Štěrba
Zdeněk Vodička
Jan Češka
Raul Kačírek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CZE A
CZE A
CZE A
CZE B
CZE A
CZE B
CZE B
CZE C
CZE C
UN 2
CZE B
UN 2
UN 2
CZE C
CZE C

USA A
GER A
JPN A
SVK A
JPN B
HUN A
GBR A
CHN A
FRA A
POL A

České
12 CZE A
26 CZE B
42 CZE C
49 UN2

6

16
18
26
23
34

Finále Grand Prix
1.
2.
3.

Ken Endo (Japan)
Kota Morinishi (Japan)
Hideaki Jo (Japan)

Puzzle Worldcup
1.
Hideaki Jo (Japan)
2.
Ken Endo (Japan)
3.
Kota Morinishi (Japan)
4.
Tomoya Kimura (Japan)
Jan Novotný se probojoval do semifinále (nejlepších 16)
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Šošonův zápisník ze světa
Na nedávném mistrovství světa v Německu proběhl kongres Světové hádankářské federace (WPF), na
kterém jsem byl zvolen do výboru této organizace. Rád bych proto využil tohoto prostoru, abych pravidelně
informoval o tom, co se na plénu světové federace odehrává.
Nejsem prvním Čechem v této funkci, a proto než začnu, rád bych poděkoval Víťovi Koudelkovi za práci,
kterou ve funkci člena výboru (a nějakou dobu i předsedy WPF) 25 let vykonával. Nebýt jeho, asi bych zde
nebyl ani já, a dost možná by žádná federace ani mistrovství světa nebyly. Opravdu nepřeháním.
Výbor WPF je pětičlenný a volební období je tříleté s tím, že každý rok se konají volby, a pokud se nestane
nějaká mimořádnost, vždy je volen jeden nebo dva členové. Předsedu WPF volí výbor každý rok po volbách.
Letos končilo funkční období Willu Shortzovi a Yuheji Kusuiovi. Druhý jmenovaný se o znovuzvolení
neucházel, a jeho místo jsem nakonec zaplnil já.
Současnými členy výboru jsou Američan Will Shortz, Číňan Haijun Zhang, Bělorus Vladimir Portugalov a Srb
Zoran Tanašič. Předsedou byl nakonec zvolen znovu Shortz, ačkoliv já jsem hlasoval pro Portugalova.
Pokladníkem byl zvolen Tanašič (ale účetnictví dělá Prasanna a účet obhospodařuje Wei-Hwa). Mně byl
svěřen dohled nad nadcházejícím MS v Šanghaji.
Čímž se tedy dostáváme k agendě výboru. Momentálně jednáme o MS v Šanghaji, termín stále není finální
(ten byl nešikovně stanoven na interval středa-středa). Řešíme MS o rok později, jediným kandidátem jsou
USA, které chtějí šampionát pořádat v kanadském Torontu. Zatím ale k žádnému výraznému posunu
nedošlo.
Nastolil jsem otázku, proč vlastně Kanada jako kandidát není členem federace. Spokojil jsem se s
vysvětlením, že je to technicky kandidatura jen USA. Američani budou za všechno organizačně odpovídat.
Bude ale vytvořena právnická osoba se sídlem v Kanadě, která bude MS organizovat (něco jako náš
pobočný spolek).
Zarazilo mě ale, že Kanada (a možná i nějaké další země) měla na šampionátu oficiální A-tým, přestože není
členem federace. Dohromady soutěžilo na WSC 5 a na WPC 6 Kanaďanů, kteří byli všichni "individuálními
členy" WPF. Myslím, že oficiální tým by měly mít jen členské země. Problém totiž vidím v tom, že bez
zastřešujícího subjektu není možné transparentně rozhodnout o nominaci.
Problém je zčásti v tom, jak je nastaven členský příspěvek ve WPF. Členské země platí 400 euro,
individuální členství, které umožňuje start na MS, stojí 50 eur. Pak je levnější, když 6 lidí zaplatí 50 eur.
Proto budu na dalším kongresu navrhovat, aby nové a malé (ve smyslu hráčské základny) členské země
platily snížený členský poplatek. Zároveň bych ale zrušil možnost požádat o finanční pomoc na členský
poplatek, na který je každoročně vyčleněno 1.000 euro (a vlastně i s ohledem na to, co píšu níže, bude
potřeba celý systém finanční pomoci značně přeměnit).
Nejpalčivějším problémem současnosti jsou finance, pohybujeme se v červených číslech. A tak je na přetřes
funkce WPF Direktora, kterou momentálně vykonává Ind Prasanna Seshadri. Ten pobírá měsíční plat 600
eur, navíc mu hradíme cestu a startovné na MS. Takže nás ročně stojí zhruba 8.000 euro, přičemž naše
celkové příjmy jsou okolo 13.000 ročně. Hodně lidí je přitom nespokojeno s tím, jakým způsobem pracuje.
Když jsem si prostudoval dokument, ve kterém je popsáno, co je náplní práce direktora, zjistil jsem, že
polovinu z těch věcí vlastně nedělá. Je potom tedy opravdu nutné, abychom na tuto funkci vynaložili
většinu našich prostředků?
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Je tu i značný nepoměr s tím, kolik práce mají GP direktoři a kolik za to dostávají (750 eur ročně). I proto
padl návrh na snížení platu, s čímž bych souhlasil, ale chci, aby proběhla nějaká hlubší diskuse o tom, jaké
věci by měl direktor dělat, a poté rozhodnout, jaká odměna bude adekvátní. Dokážu si i představit, že plat
zůstane na současné výši, ale pak budu od toho člověka vyžadovat, aby dělal více práce, a hlavně práci,
která bude organizaci někam posouvat.
Na letošním kongresu mě také zaskočila informace, že indický tým dostal od federace příspěvek 1.500 eur
na startovné v Německu. Ty peníze bych jim přál, je to chudá země, na většinu mistrovství musí cestovat
daleko, jsou hodně aktivní v komunitě, a tak dále. Problém je ale v tom, že indický tým je do značné míry
sponzorován (Prasannovi hradí všechno WPF a další čtyři hráče v neznámé míře sponzorují indické noviny),
a proto nevidím důvod, proč by měl ještě navrch dostat "charitativní" příspěvek od WPF.
Dal jsem tedy na výboru podnět k tomu, abychom požádali Indy, aby předložili vyúčtování nákladů a aby
poskytli informace o svých sponzorech. Pokud se ukáže, že opravdu obdrželi hodně prostředků od
sponzorů, budu trvat na tom, aby peníze federaci vrátili.
Blíží se další ročník GP a rád bych znovu otevřel debatu o normalizaci výsledků. Budeme také jednat o
Tomově reportu o tom, "co to je sudoku", ale zatím ještě nemáme k dispozici finální verzi. Je hotový nový
web federace, který vytvořil Vladimir Portugalov. Doufám, že bude brzy v provozu, a že ho budeme moci
využít i k tomu, abychom mohli WPF lépe propagovat. Jednáme rovněž o pořádání mistrovství Evropy v
sudoku a slibně se vyvíjí projekt Turecka již na rok 2020, ale konkrétní návrh zatím výboru předložen nebyl.
Jak vidíte, práce bude v nejbližších měsících dost, a bude tedy i o čem psát. Tak za měsíc napočtenou.
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Fed-sudoku party v Perninku
Letošní podzimní Fed-sudoku party, naše tradiční turisticko-společenská akce, proběhla ve dnech 24. -28.
října v krušnohorském Perninku za účasti 18 lidí. A díky účasti Martina a Peťa si akce zachovala i tentokrát
mezinárodní česko-slovenský rozměr.

Program prodlouženého víkendu byl opravdu pestrý a každý si v něm našel to svoje. Cyklistická sekce
zdolávala okolní kopce a pěšáci sbírali buď houby nebo kešky. Hub se tedy letos urodila kvanta, takže
sušárna hub byla v plném provozu.
Po večerech zbyl čas na Blokus, karetní hry i dva miniturnaje v logických úlohách (úlohy smyčka a akari),
které oba ovládla Janka.
Nepohrdli jsme ani televizní zábavou se širokým
záběrem od Stardance po MS v ragby.
Jídelníček zachoval své pevné body – zelňačku,
guláš a halušky. Zpestřením byli grilovaní siveni
z místního chovu.
K pohodě celého víkendu přispělo značnou měrou
i nádherné počasí, slunečné a na konec října
nezvykle teplé.
Všichni jsme si to velmi užili a nezbývá než se těšit
na další Fed-sudoku party.
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Úloha na přání
Doplňte do obrazce čísla 0-9 tak, aby se v každém řádku, sloupci i vyznačeném bloku 3x3 vyskytovalo každé
číslo právě jednou. V bílých polích je vždy jedno číslo, v šedých polích je vždy dvojice čísel. Všechny dvojice
čísel jsou navíc vypsány vedle obrazce.
(Autor J.Hrdina)

Řešení úlohy z minulého čísla
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