
Zápis z jednání výboru spolku HALAS č. V/2 
 
Dne 20. 1. 2020 se skutečnilo jednání výboru spolku HALAS prostřednictvím skype 
konference, na které byli v čase od 21:20 do 23:20 přítomni všichni jeho členové - Jana 
Hanzelková, Jakub Hrazdira, Raul Kačírek, Pavel Kadlečík a Jan Zvěřina.  
 
Hlavním předmětem schůze byl přechod spolkových věcí do rukou nového výboru, fungování 
pobočného výboru spolku, který zajišťoval MS 2018 v Praze, dále i témata týkající se 
pravidelného chodu spolku spojené s turnajovou činností, reprezentací a webových stránek. 
Celá schůze začala rekapitulací událostí od poslední schůze výboru, kterých bylo dost, což je 
se začátkem nového roku a nové sezóny pochopitelné.  
 
Aktuality prosinec 2019 – leden 2020 

- Česko získalo pořádání sudokového a logického kola soutěží WPF GP v roce 2020. 
České sudokové kolo se bude konat 27. – 30. března, české logické kolo pak uzavře 
celý ročník mezi 7. – 10. srpnem. Organizátoři soutěže žádají po autorech úlohy už 2 
měsíce předem, pro sudokové kolo tak byly již úlohy zhotoveny a odeslány řediteli 
WPF GP Nikolu Živanovićovi. Sudokovou část společnými silami připravili Pavel 
Kadlečík, Petr Lichý, Jan Novotný a Karel Štěrba. Logické kolo GP byli výborem 
požádáni zabezpečit Jakub Hrazdira a Jakub Ondroušek. 

- Z šesti poteniconálních končíčích členů, z důvodů neplacení členských příspěvků po 
dobu 2 let, se rozhodlo pět být dále členy spolku HALAS, vážíme si toho. Pouze 
Martinovi Kollerovi členství skončilo, kdyby se ale našla chuť v budoucnu opět 
zavítat na naše akce, rádi tě uvidíme Koliiku. 

- V souvislosti se změnou statutárního orgánu, předsedy, bylo přistoupeno k podání 
návrhu ke změně zapsaných údajů v Registru spolků. Zápis změn je očekáván i 
s ohledem na další akce spojené s řízením spolku. Sídlem spolku HALAS zůstává 
Cihlářská 649 v Brně, i když Karel Tesař již není členem našeho spolku. Nelly nám 
pomohla zodpovědět otázku, zda by byla možná změna sídla spolku s personálními 
změnami ve výboru (nejenom právě proběhnuvšími), aby adresa spolku byla blíže 
členům výboru, nicméně pro jakékoli změny je nutná změna stanov, kde je 
vyžadováno ze zákona, aby v nich adresa či sídlo spolku byly uvedeny. Pro usnadnění 
spolkové komunikace (poštovní a elektronické) s úřady, partnery a dalšími subjekty 
odsouhlasil výbor zřízení datové schránky spolku. Kontaktní údaje na spolek byly 
aktualizovány a budou nadále zobrazeny (vč. případných změn) na webu pod záložkou 
menu „Hráčská Asociace“. 

- Na webu spolku byly zaktualizovány výsledky turnajů HALAS ligy v roce 2019. Pod 
záložkou menu „České turnaje“ naleznete výsledky všech dosavadních turnajů 
pořádaných spolkem v sekci Minulost, avšak prosím berte v potaz, že aktivní jsou 
pouze odkazy „Soutěže podle typu“. Doplněny na web byly též výsledky celoročního 
pořadí HALAS ligy 2019 a vyhlašovaných vedlejších kategorií (tj. lišáci a sprinteři 
roku). Vznikl soubor hráči nejlépe hodnocených úloh z dlouhodobé soutěže za 
poslední rok nazvaný Best of 2019. 

- Proběhlo prvotní oslovení kandidátů širšího okruhu reprepzentace pro zjištění zájmu 
účastnit se MS 2020 v čínské Šanhgaji v říjnu tohoto roku.  

 
Stav spolkových věcí 

Součástí změn v personálním složení výboru spolku je i přesun hmotného a 
nemnotného majetku spolku do rukou a správy dalších členů. Z pohledu hmotného 
majetku nemá spolek mnoho položek, v loňském roce byla příkladem zakoupena 



řezačka na papír pro přípravu studentských turnajů. Hlavním artiklem v této oblasti 
jsou tak spolkové dokumenty v jejich papírové verzi týkající se přímo vzniku spolku a 
jeho právních změn v čase, dokumenty spojené s bankovním účtem spolku, originály 
listin spojené s členskými schůzemi spolku, s  turnajovou činností, dokumenty či 
smlouvy pořizované při spolupráci s našimi partnery a dalšími subjekty a nakonec též 
faktury a doklady o hospodaření spolku. Jejich předání jsme neurgovali, aby byly 
uloženy hned pod správu výboru, ale chtěli bychom požádat o spolupráci při předání 
těchto dokumentů, jelikož se zdá, že momentálně z předloženého výčtu dokumentů má 
pokladník spolku faktury a doklady za poslední 3 roky, kde jsou originály dalších 
dokumentů nevíme, věříme, že pod správou bývalého předsedy. 

Elektronická podoba mnoha dalších dokumentů umožňuje přesun či přístup lidem mnohem 
snáze. Většina dokumentů spojených s turnajovou činností se nachází v úložném prostoru 
webu sudokualogika.cz. Dokumenty a soubory, které by sloužily k pravidelným činnostem 
během roku (zajištění administrativy, přípravě turnajů ad.) budou v rámci výborové 
komunikace sdíleny, v případě potřeb zpřístupnění dokumentů dalším členům bychom chtěli 
najít vhodný způsob k nahlédnutí či jejich využití. 
Zmíněné dokumenty, ať už v jakékoli podobě, jsou spolu s celým textovým obsahem webu 
sudokualogika.cz a v neposlední řadě doplněné našimi vlastními vzpomínkami jakýmsi 
dědictvím spolku HALAS, o které bychom se též měli starat a postupně předávat dalším, aby 
naši následovníci měli na čem stavět. 
Stav přechodových věcí je následující. Žádost o změnu v Rejstříku spolků byla Krajským 
soudem v Brně schválena, čekáme na zápis do elektronické podoby na webu justice.cz. 
Pokladníkem spolku se stane po vzájemném předání dokumentů a zařízení přístupu k účtu 
spolku Raul Kačírek. Do té doby (dané zmíněnou skutečností přepisu údajů v Rejstříku 
spolků), je stále odpovědná Jana Hanzelková na emailovém účtu pokladník@. Předpoklad 
kompletní změny je v řádu jednotek týdnů. Veškerá webová oprávnění a jejich kontrola jsou 
stále v administraci Karla Tesaře. Chápeme, že celá situace předání není snadná, nicméně 
jsme se rozhodli Karla vyzvat, ať předá co nejrychleji veškerá oprávnění výboru, ať je 
možnost spravovat web sudokualogika.cz k užitku našeho spolku. S World Puzzle Federation 
(WPF) bude jako zástupce za HALAS a českou komunitu hráčů komunikovat Pavel Kadlečík, 
kontaktní údaje českého zastoupení byly na webu WPF již změněny. 
 
Rozdělení rolí ve výboru 
Členové výboru sdělili svá přání, kterým oblastem v rámci spolkových aktvit se chtějí 
věnovat. Jana Hanzelková vyslovila přání se věnovat spolkovým aktivitám věnovaným dětem 
a mládeži a dále se podílet na organizaci brněnských akcí našeho spolku. Jakub Hrazdira by 
se rád věnoval oblasti mezinárodních soutěží (včetně online), komunikaci s reprezentací a 
zajištění žebříčkových výstupů. Raul Kačírek bude dohlížet na pokladnickou činnost a 
vyjádřil přání nad zabezpečením organizační stránky pražských akcí našeho spolku. Pavel 
Kadlečík by dál rád podporoval web spolku sudoualogika.cz, komunikoval s WPF a byl 
podporou pro organizační zajištění domácích turnajů. Jan Zvěřina by si přál se věnovat 
propagaci spolku a dále aktivitám vedoucím k rozvoji logických soutěží pro juniory. 
Uvedená přání a rozdělení nebyla vždy zcela konkrétní, při dalších debatách v rámci výboru 
jeho členové přiblíží své představy. Jelikož většinu aktvit nelze dělat jen v rámci výboru, 
cílem by mělo být zapojení i dalších členů do celého procesu. Bez vás to zvládnout nelze. 
 
Partneři spolku 
Podpora spolku našimi partnery je momentálně klíčová a umožňuje nám většinu aktivit. Živé 
turnaje s námi spolupořádá ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze (MČRL a Vánoce ve Zlaté Praze), 
Gymnázium  Jiřího z Poděbrad, VUT v Brně (Mistrovství akademiků) a stejně jako loni 
plánujeme požádat PřF MU v Brně pro pořádání MČR v sudoku. Pro pardubický turnaj 



chceme navázat na předešlá léta ve spolupráci se společností AVE-KONTAKT, která je 
pořadatelem šachového festivalu Czech Open.  
Regionální kola studentských soutěží mimo již zmíněných škol hostí Gymnázium Brno na 
třídě Kapitána Jaroše, opavský vzdělávací duet ZŠ T. G. Masaryka a Slezské gymnázium, 
dále Lepařovo gymnázium Jičín a přislíbeno je regionální kolo na Hotelové škole, OA a SPŠ 
v Teplicích. Otázkou je pokračování studentských soutěží na ZŠ náměstí Míru v Novém Boru 
po loňské premiéře. Finále soutěží tříčlenných týmů bude hostit 9. června již počtvrté 
vědecko-zábavné centrum VIDA! v Brně. 
Partneři další nám pomáhají zejména materiální cestou. Firma Plánotisk (s pobočkami v Brně 
a Praze) nám opět přislíbila zlevněný tisk soutěžních archů pro naše turnaje v roce 2020. 
Portál GIVT nám zaslal odměnu za 2. pololetí roku 2019 v podobě 2 665 korun za nákupy 
prostřednictvím jejich portálu za poslední půlrok, díky vám všem, kdo jste se podíleli, 
prostředky budou vynaloženy na pořádání studentských soutěží. Firma ALBI nám přislíbila 
odměnu za „vánoční“ korekturu jejich logické hry, proto bychom některé deskové, karetní či 
logické hry rádi věnovali jako ceny turnajům pořádaných v jarní části kalendáře. Velký dík 
patří Ondřeji Motlíčkovi, Michalu Matyskovi a Pavlu Kadlečíkovi, kteří se na korektuře 
podíleli. Společnost Koh-i-noor požádáme jako v předelšých letech o dar psacích potřeb a 
pomůcek k luštění pro účastníky celostátního finále studentských družstev, obdobně je našim 
partnerem při turnajích v Jičíně a Praze firma Kropáček. Naději s pomocí propagace turnajů 
budeme dále vkládat do časopisu IQ Tykve a dětského portálu Mensy (deti.mensa.cz), kde má 
spolek HALAS svůj účet. 
Po stránce herní a statistické je naším velkým pomocníkem portál FED-sudoku.eu, chtěli 
bychom též oprášit komunikaci s jinými herními portály, které jsou oblíbeny v našich kruzích 
(např. sudokuliga.cz či mozkoviště.cz). 
Vážíme si pomoci všech partnerů, pomoci členů při komunikaci s nimi a budeme se snažit, 
aby spolupráce fungovala i do budoucna.  
 
Komunikační platformy 
Mimo rozšířeného obsahu zápisů výboru určenému vám všem, bychom chtěli vyzkoušet další 
cesty, jak předávat a sdílet informace. V rámci výborové komunikace využijeme sdílených 
prostorů na Google discích,  a nově i platformu Slack, kterou například používal pobočný 
spolek při komunikaci pro MS 2018.  
Obsah facebookové skupiny bude žít jedině v případě pravidelných příspěvků. Možná je to 
otázka na nás všechny, jaká forma příspěvků by se nám vlastně líbila nejvíce? Možná je celá 
šíře na jedné straně od formálních informací ze spolkových aktivit až po vyloženě zábavný 
obsah spojený s luštěním. YouTube kanál spolku HALAS již dlouho nepřinesl žádný nový 
dáreček, veškerý dosavadní obsah byl pořízen díky iniciativě Jirků Hrdinovi a Ježkovi. První 
letošní Newsletter HALAS vyjde na začátku února z pera Jirky Hrdiny. 
 
Mistrovství republiky 
Termín MČRL v Praze je definitivně stanoven na víkend 13. a 14. června, ve formátu logika 
jednotlivců v sobotu, logika týmů v sobotu a neděli dopoledne, soutěž v sudoku v neděli, 
autory úloh Pavel Kadlečík (logika) a Robert Babilon (sudoku). Organizační stránku věci za 
spolek HALAS bude zajišťovat Raul Kačírek. Skladbu úloh pro soutěž jednotlivců je v plánu 
přizpůsobit i účasti juniorů. Spolupořadatelem akce je jako tradičně  Český svaz hádankářů a 
křížovkářů (ČSHAK). 
Pořádání MČRS v Brně připadá na 2. či 3. víkend v září, definitivně bude určen po námluvách 
s pořádajících školou. Hlavní soutěž jednotlivců přislíbili společnými silami připravit Robert 
Babilon a Jiří Hrdina. Autoři dalších soutěží, stejně tak zajištění organizační stránky akce 
nejsou momentálně známi. 
 



Reprezentace 
Podle ohlasů během prvního oslovení reprezentantů evidujeme hráčský zájem o účast na MS 
2020 v Číně, což je potěšující. (Pozn. Okolnosti současné situace v Číně nebyly v době schůze 
ani v komunikace s hráči řešeny.)  
Nominační schůze výboru pro výběr reprezentace proběhne nejpozději o víkendu 20. – 21. 
června 2020, tj. týden po MČR v řešení logických úloh a po 6 kolech seriálu WPF GP. První 
termín registrace na MS podle předběžných informací organizátorů bude 30. června, k tomuto 
datu předpokládáme též platbu startovného českých reprezentantů pořadatelům. Zvýšené 
sazby startovného byly ohlášeny v případě registrace hráčů k 31. červenci (navýšení ceny o 
cca 10%) a k 31. srpnu (navýšení ceny o cca 20%).  
Jelikož datum nominační schůze předchází několika vybraným turnajům HALAS ligy 
(zejména MČRS 2020), nelze nyní potvrdit, že nominační schůze definitivně určí obsazení 
českých týmů A, B a dalších. Výbor spolku  se bude snažit tuto otázku ozřejmit 
reprezentantům a veřejnosti co nejdříve. 
 
Pobočný spolek a MS 2018 v Praze 
Před 13 měsíci se uskutečnilo MS 2018 v Praze s pozitivním ohlasem hráčské ekipy i 
pořadatelů. Za to jsme moc rádi a vděčni všem, kteří se na zajištění akce podíleli. Mimo 
zážitků a zkušenosti pro lidi, kteří se účastnili podobné akce prvně, přinesla akce mnoho i pro 
ty, kteří již zažili předchozí MS z pozice hráčů. S odstupem času si musíme přiznat, že 
v období, které následovalo po MS až doteď, jsme nevyužili potenciálu, který nám akce 
nabídla. Na druhou stranu není třeba zoufat, co jsme díky MS získali, v nás stále je a lze toho 
využít. 
Hospodářský výsledek MS skončil ve výrazně kladných číslech, již dříve byla organizačním 
výborem anoncována částka přesahující 500 000 Kč, která byla následnými proplácením 
nákladů a odměn snížena na částku kolem 290 000 Kč. Plánované využití prostředků pro 
účely rozvoje aktivit spojených s logickými hrami u nás může přinést finanční jistotu i nové 
výzvy. Při porovnání příjmové stránky hospodaření spolku HALAS (pohybující se 
v posledních letech mezi 30 000 – 4000 Kč), si lze spočítat, jak významná částka to pro naši 
komunitu je. Reálné využití prostředků by tak mělo být doprovázeno finančním plánem, jak 
budou tyto finance využity. 
Pro výbor pobočného spolku jsme sepsali vyjádření, které je přílohou tohoto zápisu. Pokud 
má být finanční zisk MS 2018 využit, mělo by se přistoupit k reálným krokům. Spolek 
HALAS nabízí garanci využití těchto prostředků v duchu jeho dosavadních aktivit a ve 
smyslu naplnění cílů uvedených ve stanovách spolku. 

       
zapsali Jana Hanzelková a Pavel Kadlečík 


