V pátek 21. 9. 2018 od 20:00 do 22:00 proběhlo jednání výboru spolku HALAS s hlavní
otázkou nominace českého reprezentačního týmu na MS 2018 v Praze a hráčské přípravy před
akcí samotnou. Při jednání realizovaném telefonickým rozhovorem přes skype byli přítomni
všichni členové výboru spolku HALAS: Jana Hanzelková, Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina, Pavel
Kadlečík a Jan Novotný.
Hlavním bodem jednání byla konečná nominace na MS 2018 a rozřazení reprezentantů do
týmů pro soutěž v sudoku a soutěž v logice. Proběhla živá debata nad sestavením jednotlivých
týmů, doplněná o názory a postřehy nad výkony při MČRS 2018 v sudoku a MČRL 2018 v
logice, o účasti nováčků a jejich roli v rámci českého týmu, lidské a věkové skladbě týmů i
nad charakterem současného reprezentačního žebříčku (viz podrobněji dále).
Výsledkem je nominace na MS 2018 v Praze, pro soutěž v sudoku ve složení:
Český tým A: Jakub Ondroušek, Jakub Hrazdira, Klára Vytisková, Pavel Kadlečík
Český tým B: Veronika Macků, Adam Šuráň, Jan Češka, Martin Kubík
Český tým C: Raul Kačírek, Karel Štěrba, Pavel Kalhous, Lucie Klimešová
Pro soutěž v logice na MS 2018 v Praze:
Český tým A: Jakub Ondroušek, Jana Vodičková, Robert Babilon, Ondřej Motlíček
Český tým B: Pavel Kalhous, Michal Matyska, Karel Štěrba, Nelly Pelc-Vostrá
Za Česko do UN týmu: Zdeněk Vodička
Nominace do týmů pro soutěž v sudoku
Současný počet přihlášených soutěžících (12) určil, že dojde k sestavení kompletních českých
týmů A, B a C. Základem, z kterého pořadí všech českých reprezentantů vycházelo při
rokování, byl reprezentační žebříček.
V případě nominace českého týmu A bylo diskutováno nad nominací čtvrtého člena týmu, a
to Pavla Kadlečíka či Veroniky Macků. Byly vzneseny názory, zda se řídit reprezentačním
žebříčkem (a tedy číselným vyjádřením výsledků z celého reprezentačního cyklu) či dát
přednost aktuální výkonnosti Veroniky Macků, kterou předvedla na MČRS v Brně minulý
víkend a Pavla Kadlečíka s náskokem porazila. O tomto bodu bylo členy výboru hlasováno
s výsledkem 3 hlasy pro Pavla Kadlečíka a 1 hlas pro Veroniku Macků pro nominaci do
českého týmu A. Pavel Kadlečík se debaty ani hlasování neúčastnil.
Druhým diskutovaným bodem bylo, zda nadějnou juniorku Lucii Klimešovou nevčlenit do
českého týmu B, kde by měla věkově (a potažmo i lidsky) blíže ke svým spoluhráčům než
v týmu C, jehož členové jsou jí zas naopak momentálně blíže výkonnostně. O tomto bodu
bylo členy výboru hlasováno s výsledkem 1 hlas, aby Lucie Klimešová byla v týmu B a
přeskočila tím hráče v rámci reprezentačního žebříčku, a 4 hlasy pro její začlenění do týmu C.
I přes výsledek hlasování je velmi potěšující, že se Lucie do hraní sudoku pustila opravdu
s vervou a budoucnost v naší společné zábavě má jistě před sebou.
Nominace do týmů pro soutěž v logice
Současný počet přihlášených soutěžících (9) určil, že dojde k sestavení kompletních českých
týmů A, B a pro jednoho člena české výpravy se budeme snažit najít místo v tzv. týmu UN,
kde soutěží hráči s různých zemí. Nutno poznamenat, že dva reprezentanti pro soutěž v logice,
Jakub Ondroušek a Ondřej Motlíček, projevili zájem zúčastnit se letos MS v logice až v době
velmi nedávné a tím značně posílili celý český logický tým pro MS 2018. Základem,

z kterého pořadí všech českých reprezentantů vycházelo při rokování, byl reprezentační
žebříček.
V případě nominace českého týmu A bylo diskutováno, zda Ondřeje Motlíčka zařadit do
českého týmu A na základě jeho výborného výsledku při MČRL v květnu v Praze, což byla
zároveň jeho premiéra na turnaji spolku HALAS. O tomto kroku panovala většinová shoda
mezi členy výboru a nebylo přikročeno k hlasování.
Dalším bodem bylo nutno určit, komu připadne trochu nevděčná role mimo dva české týmy.
Vedle reprezentačního žebříčku byl rozdílným faktorem důvod, že se v českém logickém
týmu objevilo několik nováčků, které jsme nechtěli této roli vystavit. Chtěli bychom velmi
poděkovat Zdeňkovi Vodičkovi, že nám rozhodování ulehčil svojí upřímnou nabídkou v
případě, že by podobná situace nastala.
Hráčská příprava pro MS 2018 v Praze
V rámci debaty jsme probírali možnosti a stav hráčské přípravy vzhledem k vrcholu letošní
reprezentační sezóny. Nominováno bylo celkem 18 reprezentantů z rozdílných koutů naší
vlasti, z tohoto důvodu se společná koordinace zdá býti obtížná. V minulosti bývali Jan
Novotný a Jiří Hrdina těmi, kdo soustředění pořádali či zaštiťovali, letos pro jejich časové
vytížení spojené s přípravou soutěžních úloh pro MS vč. samotné realizace soutěží, není
pomoc v tomto směru moc reálná. Všichni reprezentanti budou osloveni s prosbou, jak by
z časových (a dopravních) důvodů před MS společnou přípravu sami viděli.
Jedna z reálných variant se nabízí o víkendu před mistrovstvím světa (3. - 4. 11.), kdy by
mohlo dojít v Praze ke společným debatám a nácviku úloh, zejména s ohledem na týmovou
spolupráci. Instruktážní booklety pro MS budou s největší pravděpodobností vydány o 2
týdny dříve, tj. 20. října. Jakákoli příprava před vydáním bookletů je samozřejmě také vítána,
mezi reprezentanty v sudoku již zvolna začala.
Zapsal Pavel Kadlečík

