
Skype konference výboru HALAS

pondělí 19. 11. 2012, 20:30 až 23:00
přítomni členové výboru: Hrdina, Kačírek, Marek, Novotný a Tesař
a hosté: Koudelka a Vodička
 

Hlavní téma: Plán akcí v roce 2013
 
Dílčí body (neřazeno podle průběhu jednání, spíše chronologicky)
 

A) Mistrovství akademiků ČR 2012
● kladně hodnocena celková úroveň akce; diskutovány dílčí záležitosti s výhledem do 

budoucna

B) Vánoce ve Zlaté Praze 2012
● upřesňován současný stav přípravy
● úkoly: harmonogram a přihlašování na web (Kačírek, Tesař), obsah soutěže (Kačírek, 

Vodička)

C) Sudokucup 9 (leden 2013)
● intezivně diskutovány důsledky zařazení akce do seriálu Grand Prix WPF
● zodpovědná osoba Tesař

D) Turnaj HL na Moravě (únor 2013)
● zpráva o snaze zajistit
● nadále hlídají Novotný a Kačírek

E) Turnaj HL v Třebíči (duben 2013)
● hlídá Vodička

F) Mistrovství republiky v řešení LÚ
● zpráva o spolupořádání se SČHAK
● zpráva o shánění sálu



● intenzivně diskutovány souvislosti akutně zjištěné kolize plánovaného termínu (19. 5.) s 
jinou akcí; po delší debatě doporučena změna termínu; Kačírek pověřen projednáním se 
SČHAK

● garant organizace MČRL 2013: Kačírek
● garant obsahu MČRL 2013: Hrdina

G) Mistrovství republiky v řešení sudoku
● intenzivní debata o termínu akce, který je především odvozován od časových souvislostí 

okolo MS 2013 v Číně
● odhlasováno doporučení, aby se MČRS 2013 konalo před prázdninami
● rozbor možností zajištění obsahu MČRS 2013
● garant organizace MČRS 2013: Marek
● garant obsahu MČRS 2013: dosud neurčeno, Koudelka pověřen sháněním
● aktualizace 20. 11.: garant obsahu MČRS 2013: Robert Babilon

H) MS 2013
● diskutovány důležité termíny (termín konání, termín pro letenky, termín pro zvací dopisy 

a víza)
● související problém je načasování nominace českých hráčů
● diskutovány náklady na účast, které budou znatelně vyšší než letos (minimálně o cenu 

letenky)
● diskutováno též o kategorii MS<18 a MS>50

I) Různé
● konzultace termínů důležitých akcí s okolními státy (hlídá Hrdina)
● Hrdina a Kačírek (možná též Koudelka) navštíví 26. 11. v Praze finále logické olympiády 

pořádané Mensou
● Koudelka informoval, že pořadatelé MS 2014 (Anglie) zvažují termín srpen
● Koudelka informoval o problematice autorského zajištění WPC 2013

Hlavní úkol: dokončit alespoň kostru kalendáře akcí 2013 k předložení 
veřejnosti do konce listopadu

zapsal Novotný


