
Zápis z jednání výboru HALAS č. III/18 

Jednání výboru proběhlo ve čtvrtek 22. 6. 2017 od 20:15 do 22:25 formou skype konference. 

Přítomni byli čtyři členové výboru: Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík a Jan Novotný.  

1) MS 2017 

Výbor schválil níže uvedenou sestavu družstev pro MS 2017 v Indii a pověřil předsedu 

dokončením registrace výpravy. Až dva hráči se v případě zájmu stále mohou připojit. 

sudoku: CZE A = Zvěřina, Vytisková, Novotný, Vodičková; CZE B (UN) = Kalhous, Vodička 

logika: CZE A = Novotný, Vodičková, Zvěřina, Kalhous; CZE B (UN) = Vodička, Vytisková 

2) Změna stanov (revizor) 

Jediným usnesením přijatým na mimořádné členské schůzi 10. 6. v Praze bylo prodloužení 

funkčního období revizora, souhlasně s výborem, tedy na 2 roky. Po kompletaci prezenční listiny 

a plných mocí bude třeba ohlásit tuto změnu stanov na soud.  

3) Organizace MS 2018 

Pro podporu připravené změny stanov ve smyslu možného zakládání pobočných spolků se 

bohužel nepodařilo na výše zmíněné členské schůzi shromáždit dostatek hlasů. Zároveň platí, že 

nikdo nehlasoval proti. Výbor HALAS i organizační výbor MS 2018 nadále považuje toto právní 

uspořádání za správné. Proto budeme vyhlašovat na první srpnový týden novou členskou schůzi, 

důkladněji informujeme členy o prospěšnosti navržených změn a věříme, že na druhý pokus bude 

zakládání pobočných spolků podpořeno. 

4) Soutěže v 1. pololetí 2017 

Výbor vzal na vědomí zprávu o vyúčtování akcí, které proběhly v prvním pololetí 2017 

(studentské turnaje, HALAS liga v Poděbradech a MČRL v Praze). 

Debatovali jsme o organizačních úskalích proběhnuvšího MČRL. Pozitivem dvoudenní akce byla 

účast atraktivních zahraničních hostů. Zda početně spíše slabou účast hráčů domácích připisovat 

právě dvoudennosti nebo obecně klesajícímu zájmu, je těžké posoudit. Pro budoucí soutěže výbor 

doporučuje pečlivěji dbát na dodržování časového harmonogramu; v případě rozdělení soutěže do 

více místností je třeba dbát také na jednotný přístup k informování hráčů, například o zbývajícím 

čase na řešení. Dále doporučujeme, aby pořadatel, který uvažuje o zveřejnění instruktážního 

bookletu, prováděl jeho zveřejnění s adekvátním předstihem, například 10 dnů před soutěží. 

V nejbližších dnech plánujeme aktualizaci dlouhodobých žebříčků. 

5) Soutěže v 2. pololetí 2017 

Výbor byl informován o plánovaném rozšíření soutěží v sudoku a logice v rámci festivalu Czech 

Open (25. července v Pardubicích) pod taktovkou Honzy Zvěřiny. 



Během letních měsíců plánujeme svolání autorského soustředění k podpoře tvorby obsahu MS 

2018. Pořádání reprezentačního soustředění vzhledem k malému zájmu o MS 2017 smysl nedává, 

příprava bude především individuální; společná příprava na týmová kola může následovat po 

zveřejnění bookletu na začátku října, 

Pořadatelé MČRS 2017 (Hrazdira, Marek) byli upozorněni, aby kromě termínu (9. a 10. 9.) 

sdělili v dohledné době přesnější informace a požadavky na výbor, případně webmastera. 

Během letních prázdnin je třeba definitivně rozhodnout o termínu Mistrovství akademiků a 

turnaje ve Zlaté Praze. 

6) Soutěže v roce 2018 

Debatovali jsme o zajištění soutěží v roce 2018. Je třeba pečlivě zvážit, kterak sladíme pořádání 

turnajů HALAS ligy a mistrovství světa 2018, které proběhne v Praze, pravděpodobně na začátku 

listopadu nebo v srpnu. 

zapsal Novotný 


