
ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU HALAS DNE 9. ÚNORA 2013

Přítomni: Karel Tesař, Jiří Hrdina, Michal Matyska, Aleš Marek, Raul Kačírek

Schůze byla zahájena ve 20:30 formou Skype konference.

Program:

• Hodnocení stavu webu asociace

• Rozdělení úloh a odpovědnosti členů výboru

• Zpráva o přípravě dlouhodobé soutěže

• Stav aktualizace dat žebříčků a ratingu, výsledkové listiny

• Sponzoring

Pravidelně diskutovaný stav grafické úpravy, přehlednosti a náplně webu byl prvním tématem 
schůze. Všichni členové především velmi kladně hodnotí zřízení funkce šéfredaktora webu a její 
obsazení Honzou Krtkem Novotným a vyjadřují mu maximální podporu. Zároveň přislíbili, že budou 
včas a kvalitně předávat veškeré vyžádané materiály k vyvěšení na webu. V souvislosti s grafickou 
úpravou a požadavkem větší přehlednosti bude hledáno nové téma webu na platformě Drupal 
a současný velice košatý strom roletových nabídek bude zúžen a zpřehledněn. Vše pod supervizí 
šéfredaktora.

Současná činnost výboru je částečně nerovnoměrně rozdělena a také vzhledem k posledním změnám 
ve složení je třeba činnost rozdělit na všechny členy.

Předseda je plně zaneprázdněn organizací online i živých turnajů – v současné době jako hlavní 
hybatel nově vzniklé světové soutěže pod hlavičkou WPF, dále Akademickým MČR a také turnajem 
v Třebíči, kde bývalí organizátoři již svou roli nadále odmítli. Dalším a velmi kvalitním podnikem pod 
jeho vedením (doufejme, že jen záštitou, která mu umožní účast jako hráči) bude změna ve formátu 
MČR. Obě budou rozdělena na část jednotlivci dle programu pro rok 2013 a část týmovou, která se 
pro sudoku i logiku uskuteční v září v Brně – Řečkovicích. Tato změna využije termínové volno 
v měsíci září, ale zároveň uvolní prostor turnajů MČR pro bohatší náplň soutěže jednotlivců 
a v neposlední řadě bude kvalitní přípravou reprezentantů pro nadcházející mistrovství světa.

Aleš Marek převezme plně zajištění všech výsledkových tabulek z turnajů, dozor nad jmenováním 
rozhodčích a supervizi zpráv z turnajů. To vše pak ve spolupráci s Honzou Novotným bude 
neprodleně vyvěšováno na webu. Jeho hlavní úkol pro letošní rok je organizace MČR v sudoku.

Jirka Hrdina s Michalem Matyskou budou pracovat s Davidem Vondrákem na přípravě dlouhodobé 
soutěže. Jirka pak dále s Honzou Novotným na jejím průběžném plnění zadáními úloh a Michal na 
technické stránce věci. Jirka bude pokračovat v kontaktech s Mensou a pomůže pokladníkovi 
s informacemi o možnostech sponzoringu. Michal prozkoumá webové stránky a podá zprávu 
o možnostech změn na webu, co se týče technické i grafické stránky. Toto ve spolupráci se 
šéfredaktorem.



Raul Kačírek jako pokladník vede účetnictví asociace, převzal vedení matriky a bude zodpovědný za 
stav dokumentů na webu HALAS Google pro potřeby výboru. Jako hlavní organizátor zajišťuje MČR 
v logice a připraví také vloženou soutěž HALAS ligy v sudoku tamtéž. Tam, kde bude organizátor 
živého turnaje mimo okruh členů výboru, bude pomáhat, radit a zajišťovat podporu pro kvalitní 
průběh.

Jirka Hrdina předal nové informace o možnostech sponzoringu a pokladník v nejbližší době sjedná 
schůzky na Ministerstvu školství a ČSTV, kde zjistí možnosti pro získání prostředků z těchto zdrojů, 
případně vstup do organizace ČSTV jako sportovní odvětví (s podotknutím účastníků schůze, že když 
můžou šachisti …). Dále zajistí konečné rozeslání žádostí o sponzorování vybraným organizacím. 
V této věci se opět podařilo zajistit pro letošní rok podporu od stejného sponzora jako loni. Částka 
dosud není známa, ale v nejbližší době bude sponzorská smlouva zaslána k rukám předsedy.

Ve 22:30 byla schůze výboru ukončena.

Zapsal: Kačírek


