
Zápis z jednání výboru HALAS č. IV/9 

Deváté jednání výboru HALAS proběhlo v úterý 27. 11. 2018 od 20:00 do 21:45 formou skype 

konference. Přítomni byli čtyři členové výboru: Jana Hanzelková, Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík 

a Jan Novotný.  

S radostí jsme přijali přihlášku do spolku od Lenky Chaloupkové a pověřili matrikářku další 

komunikací s novou členkou. Vzali jsme na vědomí informaci matrikářky o členech, u kterých se 

dle stanov blížíme k ukončení členství z důvodu neplacení příspěvků ve dvou po sobě jdoucích 

letech (k 31. 12.). Formální upozornění jim zašle matrikářka, osobní dopis Pavel Kadlečík. 

Hlavním tématem schůze byly detaily týkající se výroční členské schůze 8. 12. 2018 v Praze. 

 Zprávu o činnosti v roce 2018 připraví Jirka Hrdina s pomocí ostatních členů výboru. 

Organizační tým MS požádáme o zprávu z jejich pohledu o této letošní největší akci. 

 Finanční zprávu za rok 2018 připraví pokladnice spolku, Jana Hanzelková, a zkonzultuje 

ji s revizorkou, Madlou Macháčkovou. V rámci debaty v tomto bodě plánuje předseda 

navrhnout členské schůzi stanovení členského poplatku pro rok 2019 ve výši 300 Kč a 

sníženou výši členského poplatku pro mladé členy (studenty do 26 let). 

 Plán akcí na rok 2019 setrvává ve stavu popsaném v předchozím zápise výboru, nadále 

prosíme o dobrovolné zapojení v roli autorů a pořadatelů. 

 Domluvili jsme se na postupu při přípravě vyhlášení výsledků HALAS ligy. Pavel 

Kadlečík vyhlásí též vítěze, letos nových, doplňkových kategorií. 

 Jirka Hrdina se rozhodl rezignovat na funkci ve výboru, doplnění výboru tak bude novým 

bodem členské schůze. 

 V bodě Různé je očekávána debata vzešlá z podnětů členů spolku (i během roku), 

například o postupu nominace hráčů pro mistrovství světa. Některé podněty budou 

zveřejněny předem na webu, kdokoliv to může komentovat a doplnit, předem i na schůzi 

samotné. 

Pavel Kadlečík informoval, že s Honzou Zvěřinou navštívili finále logické olympiády, referoval 

o debatě s její hlavní koordinátorkou, paní Polákovou. 

Shodli jsme se, že by bylo vhodné nejpozději od nového roku obnovit pravidelný emailový 

newsletter HALAS. 

Máte-li chuť k zmíněným záležitostem něco říct, něco nám poradit, na něco se zeptat, směle 

pište! 

zapsal Novotný 


