
Zápis z jednání výboru HALAS č. IV/13 

Třinácté jednání výboru HALAS proběhlo v pondělí 21. 10. 2019 od 20:30 do 22:00 formou 

skype konference. Přítomni byli všichni členové výboru: Jana Hanzelková, Jakub Hrazdira, Jiří 

Hrdina, Pavel Kadlečík a Jan Novotný.  

Základní témata: Program a zajištění členské schůze, soutěžní sezóna 2020, různé. 

● Další newsletter vyjde 3. 11., deadline pro návrhy obsahu 31. 10., zpracovává Jirka. 

● Stanovení programu schůze v Praze 7. 12. 2019 - bude zveřejněn (podobná kostra jako 

v roce 2017). 

● Nutno vyzvat členy, aby se zamysleli, kdo by chtěl kandidovat do výboru. Ze stávajících 

členů určitě nebude kandidovat Jan Novotný a Jiří Hrdina.  

● Živé turnaje 2019 

○ MAČR - zadání je vytvořené a už se testuje, místo i organizace dílčích částí jsou 

domluvené, přihlašovací formulář je zveřejněn na webu. Prosíme o pomoc 

s propagací turnaje i mezi svátečními hráči. 

○ Zlatá Praha - nutno ještě s organizátory probrat začátek akce, navrhujeme začátek 

luštění na 9:45 kvůli dojíždějícím (plánovaný začátek 9:30 někteří těsně nestíhají, 

může ale proběhnout úvodní slovo) 

● Živé turnaje 2020 

○ Poděbrady (termín bude upřesněn, podobně jako v roce 2019) 

○ Proběhla debata o termínu MČRS, zda se ponechá na jaro nebo přesune zpět na 

září. Důvodem ponechání mistrovství v první polovině roku je brzký termín MS 

v Šanghaji (přelom září a října). Prozatím neuzavřeno. 

○ Sháníme organizátory pro následující turnaje: MČRL, MČRS, Pardubice 

○ Sháníme AUTORY pro následující turnaje: MČRL + vložená soutěž v sudoku, 

MČRS + vložená soutěž v logických úlohách, Pardubice, Zlatá Praha 

● Studentské turnaje 

○ V roce 2020 proběhnou opět studentské turnaje tříčlenných družstev po vzoru 

minulých ročníků. Regionální kola: Poděbrady, Brno, Strážnice, Opava, Jičín, 

(potvrzené), Praha, Nový Bor, Teplice (bude upřesněno). Celostátní finále 

proběhne v Brně 

● Vyúčtování MS 2018 

○ Stále nebylo předloženo vyúčtování MS 2018. Prosíme členy výboru 

organizačního spolku o spolupráci, abychom mohli celou věc uzavřít. 

● Stránky fed-sudoku.eu 

○ Blíží se konec podpory Flashe. Je nutné kontaktovat Aleše, zda má v plánu nějaké 

změny, případně zda by chtěl v tomto nějakou asistenci. 

zapsala Hanzelková 


