
Zápis z jednání výboru spolku HALAS č. V/1 
 
Po členské schůzi spolku HALAS konané dne 7. 12. 2019 proběhla v rámci poturnajového 
večírku v penzionu Kamenný dvůr v Písnici první schůze nově zvoleného výboru. Jednání se 
osobně zúčastnili všichni, jmenovitě Jana Hanzelková, Jakub Hrazdira, Raul Kačírek, Pavel 
Kadlečík a Jan Zvěřina, pro doplnění uvádíme, že jsou dotyční známi pod přezdívkami (a 
uživatelskými účty na webu spolku): Tydela, Gotroch, Caca, kousek-nebe (alias diCarlo) a 
jzverina (alias šošon). Do jednání byli zapojeni další členové spolku, kteří byli živé debatě 
nejblíže. 
 
Hlavními body schůze byla debata nad administrativními kroky k fungování spolku vč. volby 
předsedy spolku, debata nad kalendářem turnajů na rok 2020 a potřebou jejich autorského a 
organizačního zajištění a stav webových stránek spolku - sudokualogika.cz. 
 
Volba předsedy 
Na základě výsledků volby členské schůze byli jednotliví členové výboru požádáni o 
vyjádření, zda chtějí zastávat funkci předsedy spolku. Zájem nebyl kdovíjaký. Pavel Kadlečík  
potvrdil zájem o funkci v případě potřeby spolku. Po návrhu k hlasování o předsednictví 
proběhlo první hlasování nového výboru s výsledkem 3krát pro návrh, 2krát se člen výboru 
zdržel hlasování. Předsedou spolku HALAS se stal Pavel Kadlečík. 
 
Administrativní chod spolku 
S novým funkčním obdobím jsme se pustili do debaty, jak spolek funguje po administrativní 
stránce, kdo co obhospodařuje a kdo by činnosti spolku mohl a chtěl vykonávat. Názory se 
různily a ne v každém případě jsme v daný moment došli k rozuzlení. 
Sídlo spolku se momentálně nachází na adrese bývalého předsedy spolku Karla Tesaře. Kde 
by bylo nejvhodnější, aby se nacházelo nyní? Mělo by zůstat v Brně? Administrátorská práva 
webových stránek sudokualogika.cz jsou taktéž pod palcem Karla. V rámci komunikace 
s členy a s veřejností spolek spravuje několik emailových účtů na webu sudokualogika.cz - 
info@, pokladnik@, newsletter@, soutez@, na google účtu (gmail.com) emailovou adresu 
sudokualogika@, díky níž byly také v minulosti sdíleny dokumenty v rámci výborové 
agendy. Dalšími komunikačními prostředky spolku je facebooková skupina a kanál YouTube. 
Agendu spolku v oblasti registrace členů a vedením jejich správy vykonává matrikářka spolku 
Jana Novotná. Pro chod webu jsou momentálně aktivně zapojeni další naši členové, stejně tak 
je tomu v oblastech přípravy a organizace turnajů či mimosoutěžních aktivit. 
Pokud by zájem o chod spolku přetrvával u všech, kteří se na něm podílejí, budeme moc rádi. 
Chtěli bychom s vámi o tom hovořit, abychom měli představu, jak se nyní věci mají, jaký je 
váš úhel pohledu, případně, co zlepšit nebo změnit. Noví členové výboru spolku to ocení 
obzvlášť. Cílem by mělo být aktualizovat všechny údaje na webu spolku a po vzájemné 
komunikaci bychom uveřejnili stručný přehled kontaktních a dalších údajů pro jednotlivé 
oblasti, kterými se spolková činnost zaobírá. 
 
Web spolku 
Byl diskutován současný stav webu spolku, nám známé potíže čtenářů webu a nadneseny  
kroky k jeho zpřehlednění. Pro dokreslení nutno podotknout, že členové spolku vyjádřili svůj 
postoj k současné podobě webu, ať už přímo při schůzi výboru nebo dříve, na škále „mně 
vcelku web vyhovuje“ až po „je fakt hnusnej“. 
Velká část otázek směřuje na přehlednost webu. Redakční systém Drupal, na kterém web 
spolku běží, vytváří s každým novým příspěvkem tzv. uzel – v anglickém originále „node“, 
dílčí stránky webu tak mají URL adresu ve tvaru sudokualogika.cz/node/xxxx. Navržená 



struktura webu, současná či budoucí, musí počítat s tím, že každá stránka webu by měla být 
dostatečně viditelná a dostupná, dáno její důležitostí a zařazením v hierarchii webu. Současný 
stav je výsledek nemalého objemu času, který mu byl věnován už od svého počátku a 
momentálně web čítá přes 2000 příspěvků (pozn. ne vždy se jedná o stránku s textem typu 
reportáže z turnaje apod.). Navrhnout a zrealizovat novou strukturu  webu by stálo úsilí, takže 
je důležité, pokud se čtenářům na webu něco nepozdává, nemohou najít či by rádi viděli, aby 
se ozvali. Současnému stavu neprospělo právě ani to, že výše zmíněné otázky nebyly 
nespokojenými čtenáři probírány např. ve fóru na webu, které je k tomu určeno.  
Jednou z pomocí k přehlednění struktury webu by umožnily tzv. aliasy, jež redakční systémy 
využívají. Na konkrétní stránku, viz např. o českých turnajích se lze dostat vedle adresy  
sudokualogika.cz/node/1405 i přes adresu sudokualogika.cz/turnaje. V tomto základním 
použití jsou aliasy využity podobně jako položky menu, nicméně lze je dále přiřadit k jakékoli 
stránce webu či skupině stránek a vytvořit vlastní hierarchii. Je to pomoc, která by umožnila 
čtenáři přecházet mezi oblastmi webu, pokud by se nedokázal dostatečně orientovat při 
přístupu na čelní stranu webu, která by vás sama o sobě (a s pomocí menu) měla dovést 
kamkoli k cíli. 
Diskutovanou byla též otázka oprávnění přístupu na webu pro přispěvatele, tj. kdo je 
oprávněn co psát, měnit nastavení webu a podobně, jelikož současný stav není ideální. Další 
důležitou skutečností je, že verze námi používaného redakčního systému již není podporována 
aktualizacemi a dalšími doplňky, takže budeme v nejbližší době čelit i přechodu na verzi 
novou (podobně jako když přecházíte na novou verzi operačního systému na počítači). Tato 
změna by měla být vedena společně s úmysly, jak upravit web, aby vyhovoval požadavkům 
čtenářů. 
 
Turnajová sezóna 2020 
Prvotním předpokladem bylo zachovat stávající kalendář turnajů, pročež je ale nutné zajistit 
autory a organizátory, kterých se v předešlém roce nedostávalo nebo byli značně vytíženi. 
Proto bychom vás chtěli poprosit o pomoc při organizaci turnajů, pokud sami myslíte, že 
byste mohli přispět. 
 
Ohledně turnajů byly diskutovány otázky: 
MČRS – možno pořádat v červnovém nebo zářijovém termínu; tato otázka se řešila a řeší 
zejména ve vztahu k nominacím české reprezentace pro MS 

- PRO červen 2019 – největší akce sezóny sudoku, která naplno prověří hráče, proběhne 
před termínem registrace české reprezentace na MS, lze se tak vyhnout pochybám 
některých hráčů, zda budou moci bojovat o medaile v A týmu, společně s faktem 
nákladnosti MS 2020 v Číně a potřebou, co nejdříve zajistit dopravní spojení (za nižší 
cenu);  

- PROTI červnu 2019 – jarní turnajový kalendář je našlapaný, od dubna do června by 
tak proběhly 3 akce, vč. dvou největších v podobě MČR; dále blízkost juniorského 
MČR (v rámci MČRS) a finále studentské soutěže týmů může ublížit účasti juniorů na 
MČRS; momentálně nemáme autora MČRS, aby měl dostatečnou dobu k přípravě; 

- PRO září 2019 – konal se tradičně v tomto termínu, blízkost MS prověřila aktuální 
formu hráčů; 

MČRS pořádané společné se Slováky – pro tvorbu zadání bylo diskutováno, zda by se nám 
neulehčila situace, pokud bychom měli a) turnaje ve stejný den, se stejným zadáním, pořádané 
na dvou místech, b) společný turnaj na jednom místě; momentálně by bylo překážkou, že 
formáty obou turnajů jsou jiné, u nás je MČRS dvoudenní akce s krátkou vloženou soutěží 
v logice, na Slovensku jsou do obou víkendových dnů rozloženy rovnoměrně soutěže 
v mistrovství Slovenska v sudoku a v logice 
 



MČR 
- není nutné, aby hlavní turnaj, týmovou soutěž a vloženou soutěž zajišťoval stejný 

autor 
- proč republiky nekonáme též  o prázdninách, jak by to ovlivnilo účast? 
- 2021 – Nelze konat v příštím roce jedno z MČR např. v únoru? Části turnajového 

kalendáře by to odlehčilo 
Termíny 

- zjišťovány termíny akcí na Slovensku 
- dále vhodné prověřit kalendář ČSHAK 
- termín jarní FED-párty je předběžně plánován na 21. – 24. 5. 
- komunikace s autory a organizátory, jak to vyhovuje jim 

 
Aktuální stav: 
Poděbrady – bude se konat 4. dubna 2020 pod taktovkou Jana Novotného 
MČRL – konkrétní termín zatím nebyl určen, tvorbu úloh přislíbili Robert Babilon (sudoku) 
a Pavel Kadlečík (logika), po autorské a organizační stránce je stále pomoc vítána 
MČRS – konkrétní termín neurčen, autorství ani organizace není momentálně zajištěna 
Pardubice – termín v době konání festivalu Czech Open v červenci 2020, tvorbu úloh 
přislíbil Karel Štěrba, po autorské a organizační stránce je pomoc vítána 
MAČR – předpoklad termínu o víkendu blízkému 17. 11., po autorské a organizační stránce 
je pomoc vítána 
Vánoce ve Zlaté Praze – předpokládaný termín 12. 12., autorství ani organizace není 
momentálně zajištěna 
 
Poděkování 
S koncem volebního období se s prací ve vedení spolku rozloučili Jan Krtek Novotný a Jiří 
Hrdina. Krtek byl po čtyři roky předsedou spolku, zároveň se nesmazatelně podílel svou 
autorskou činností na tvorbě mnoha našich turnajů. Jirka se pohyboval ve vedení spolku už od 
jeho prvopočátků a ve výboru byl platným pro své zkušenosti i zápal zkoušet nové věci. 
Oběma bychom chtěli za celý HALAS srdečně poděkovat a těšíme se na spolupráci při řešení 
věcí spolkových i nadále. 
 
Možná ta doba vánoční nás někdy pobízí se ohlédnout zpět, proč to tedy nezkusit. Spolek má 
za sebou již 8 let života, pořádali jsme takřka 50 turnajů pro veřejnost, dobyli několik cenných 
kovů na mezinárodních kolbištích, mnozí hráči se již po více než třísté ponořili do 
dlouhodobé soutěže či se společně sešli a lámali si hlavu nad úlohami všech druhů. Většina z 
uvedeného by nebyla možná bez úsilí a věnovaného času mnohých z nás. Velký dík patří i 
Aleši Markovi, Janě Zachové, Michalu Matyskovi, Zdeňku Vodičkovi a Karlu Tesařovi, kteří 
z pozice výboru rozvíjeli věci spolkové v době dřívější, a Vítězslavu Koudelkovi, který nesl 
český prapor po dlouhá léta nejen na mezinárodním poli.  
Chtěli bychom na práci našich předchůdců navázat. Máme vlastní rozum a postoje, což ale 
neznamená, že bychom si nevážili názorů druhých, a neviděli, jak může i drobná pomoc 
prospět společnému dění. Budeme se snažit nezklamat vaši důvěru. Těšíme se na další zážitky 
při luštění a že to celé společně s vámi zvládneme. 
 

Příjemné prožití předvánočního času a mnoho klidu a pohody během svátků. 
 

jménem členů výboru sepsal Pavel Kadlečík 


