
Zápis z jednání výboru HALAS č. III/12 

Jednání výboru proběhlo v pondělí 6. 10. 2016 od 21:00 do 22:00 formou skype konference. 

Přítomni byli všichni členové výboru: Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík, Aleš Marek 

a Jan Novotný. Jako host pak také s hlasem poradním Honza Zvěřina. 

Tématem byl předběžný plán akcí pro rok 2017. 

1) Pro mládež 

Novotný informoval o aktuálním stavu domlouvání akcí pro mládež v prvním pololetí roku 2017. 

Předpokládá se další ročník soutěže tříčlenných družstev v sudoku v Brně, v Jičíně, v Opavě, 

v Poděbradech a ve Strážnici. Diskutovali jsme teoretickou možnost dalšího rozšíření 

navštívených měst v rámci tohoto jarního seriálu. Probíhají jednání, která by měla vyústit 

v uspořádání celostátního kola pro tříčlenná studentská družstva v červnu 2017 v Brně, kam by 

postupovali nejlepší z jednotlivých regionálních kol. 

2) HALAS liga 

Plánujeme kalendář HALAS ligy v obvyklém rozsahu pěti živých turnajů, volné měsíce zaplníme 

výběrem ze seriálu WPF Grand Prix. Další volné místo v kalendáři je možné využít pro náborový 

turnaj konaný v několika městech současně. Plánovaná kola HALAS ligy 2017 jsou: 

 Poděbrady – zodpovědné osoby: Novotný & Novotná J., termín: 25. 3. 2017 

 MČR v logice (Praha) – zodpovědné osoby: Hrdina & Zvěřina, předpokládaný termín: 

konec dubna (dvoudenní akce) 

 MČR v sudoku (Brno) – zodpovědné osoby: Hrazdira & Marek, stran termínu 

diskutováno o variantách červen vs. září (dvoudenní akce) 

 Mistrovství akademiků (Brno) – zodpovědné osoby: Novotný & Novotná H., 

předpokládaný termín: listopad 

 Vánoce ve Zlaté Praze – dosud neproběhl letošní ročník 

3) Různé 

S radostí jsme přijali zprávu o tom, že byl poprvé vyplacen na náš účet příspěvek z portálu GIVT. 

Děkujeme všem, kdo na nás při online nakupování mysleli. V souladu s předchozím rozhodnutím 

půjde 1000 Kč (zpětně) do rozpočtu MČRS 2016 (na ceny juniorům) a zbytek obecně do 

rozpočtu HALAS ligy 2016. 

Výbor HALAS přeje mnoho zdaru českým reprezentantům na mistrovství světa 2016 a vyhlašuje 

přestávku ve své činnosti související právě s reprezentačními povinnostmi nadpoloviční většiny 

členů. Držte nám, prosím palce. 

zapsal Novotný 


