
Zápis z jednání výboru spolku HALAS č. V/3 
 
Dne 24. 4. 2020 se uskutečnilo jednání výboru spolku HALAS prostřednictvím skype 
konference, na které byli v čase od 18:15 až 20:15 přítomni všichni jeho členové – Jana 
Hanzelková, Jakub Hrazdira, Raul Kačírek, Pavel Kadlečík a Jan Zvěřina. 
 
Hlavním předmětem schůze byl stav spolkových věcí, konkrétně oblastí, kterým se chtěli 
členové výboru věnovat, aktuální problematika omezené turnajové činnosti a dlouhodobě 
řešené otázky, na které se zdá býti prostor, aby byly řešeny. 
 
Aktuality únor – duben 2020 

- Ve stavu spolkových věcí došlo již k takřka kompletnímu převzetí přístupu a 
povinností pod křídla nového výboru. K předání zbývajícího dojde zřejmě až s prvním 
živým turnajem sezóny (viz pokladna s dokumenty o hospodaření aj.) 

- Seriál turnajů WPF GP je již ve své polovině, vybraná kola byla součástí HALAS ligy 
2020. Neuskutečnil se první plánovaný živý turnaj v Poděbradech (4. 4.), termíny 
dalších turnajů jsou nejisté, o čemž bylo hovořeno později. 

- Studentské turnaje tříčlenných družstev, jimž každoročně patří tato část sezóny, 
proběhly pouze v Brně a Opavě a opět jsme se v těchto baštách dočkali vynikajících 
hráčských  výsledků. Za organizaci patří dík Honzovi Novotnému a jeho nesčetným 
pomocníkům, při opavském klání se můžeme spolehnout na Líbu Kovářovou. Díky za 
organizaci putuje též Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše, ZŠ T. G. Masaryka v Opavě a 
Slezskému gymnáziu v Opavě. Další školy se svých regionálních kol soutěže v sudoku 
nedočkaly. 

- Doba nekontaktní nesvědčí našim živým akcím, nicméně dál probíhá Dlouhodobá 
soutěž na webu sudokualogika.cz a Studentská liga pro školáky na webu fed-
sudoku.eu. Nepřítomnost živých turnajů omezil také náš kontakt s partnery spolku, 
s kterými bývá komunikováno právě pro zajištění živých akcí. Věřme, že na nás 
nezanevřou. 

- Na poli mezinárodním bylo rozhodováno o MS v tomto roce a v roce příštím. Říjnové 
MS 2020 v čínské Šanghaji bylo vzhledem k nejisté situaci ve světě odloženo. 
Nedlouho před tímto očekávaným rozhodnutím jsme jako jedna z členských zemí 
WPF rozhodovali o osudu MS příštího v kanadském Torontu, v té chvíli 
pojednávajícím jako o MS 2021. Návrh byl asociemi přijat, i když výbor HALASu se 
vyjádřil jako jeden z mála proti navrhvané podobě  MS. O detailech pojednávala 
novinka na webu „MS 2020 v řešení sudoku a logiky odloženo, MS 2021 je otázkou 
kde?“ (z 20. 4.). Kde tedy bude MS 2021 se teprve rozhodne. 

- Na stránkách WPF byl zveřejněn dokument „What is a Sudoku?“, který připravil Tom 
Collyer z Británie. Tom Collyer ve zprávě představil celkem rozsáhlý přehled principů 
sudoku a pohledů, jak jsou hráči pravidla sudoku vímána. Zpráva by mohla pomoci 
dát odpověď na otázku autorům a organizátorům soutěží v sudoku, jaké úlohy jsou pro 
sudokové soutěže vhodné. 

- Zprávou, která zarmoutila naše srdce, bylo oznámení, že naše bývalá členka Maruška 
Benediktová (roz. Větrovcová) známá pod přezdívkou Cauchy již není mezi námi. 
V čase před založením spolku HALAS a během jeho prvních krůčků byla důležitou 
součástí naší komunity na poli aktivit všeho druhu. Čest její památce. 

 
 
 



Členové výboru 
Na návrh předsedy spolku byla část schůze věnována samotným členům výboru a jejich 
přáním, čemu by se chtěli ve spolkové činnosti věnovat, vyřčenými před čtvrt rokem. Situace 
ohledně omezení ve veřejném životě, která zažíváme v naší vlasti, ovlivňuje režim spolku, 
v kterém nám asi všem chybí živé turnaje. Avšak stále tu jsou oblasti a otázky, kterým je 
nutno se ve spolkové činnosti věnovat. Bez kooperace napříč oblastmi, specifikováním své 
vlastní role v rámci výboru spolku a podílu na celém dění, nemusí výbor spolku fungovat, jak 
by měl a jak by si členové přáli. 
 
Živé turnaje spolku 
Situace ohledně živých turnajů pro veřejnost, plus části studentské, byla diskutována. 
S organizátory, autory a školami je udržován kontakt a zjišťovány novinky, i když nejistota 
dalších týdnů mnohdy nenabízí závěr, co s daným turnajem bude. Byly nabídnuty varianty, od 
MČRL jako nejbližšího turnaje až po konec roku, jak by úpravy turnajového kalendáře mohly 
vypadat. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno následně po schůzi v emailové komunikaci mezi 
členy výboru s těmito závěry: 

- MČRL plánované na 13. – 14. 6. bylo odloženo na předem neurčený podzimní termín 
(září - prosinec); je vůle ho uskutečnit ve své živé a tradiční formě, pokud to půjde; 
návrh jeho online podoby v nejkrajnějším případě nebyl po chuti; 

- Ohledně termínu pardubického turnaje, původně plánovaného na červenec, jsme čekali 
na vyjádření organizátorů festivalu Czech Open, leč jsme pořádaní akce reálně 
nepředpokládali; během schůze byly zmíněny možnosti uspořádání alternativního 
turnaje kolem daného termínu („roztroušený“ turnaj, online turnaj), avšak všechny 
návrhy na jiné řešení se vedly v rovině akademické; po schůzi nám bylo v emailové 
komunikaci organizátory oznámeno přesunutí festivalu a nabídnut termín konání 
turnaje kolem třetího zářijového víkendu, tj. dna týdny po MČRS; 

- Regionální kola soutěže tříčlenných družstev pro žáky ZŠ a SŠ byly dle předloženého 
návrhu zrušeny, celkem se jednalo o 6 turnajů ve Strážnici, v Praze, v Poděbradech, 
v Novém Boru, v Teplicích a v Jičíně; dále bylo zrušeno celostátní kolo soutěže 
konané v Brně ve vědecko-zábavném centru VIDA!, které bylo plánované na začátek 
června; pro pořádající školy a školy, které se plánovaly regionálních kol zúčastnit, 
bychom přesto chtěli nabídnout pomoc, pokud by samy chtěly pro své žáky uspořádat 
náhradní soutěž; vše samozřejmě závisí, zda k tomu bude na daných školách prostor a 
čas před prioritami ve zbytku školníh roku; 

- Termín MČRS je držen na 5.- 6. září beze změn 
 
Dlouhodobá soutěž 
Zdeněk Vodička projevil před několika týdny přání předat přípravu logické části dlouhodobé 
soutěže svému následovníkovi. Děkujeme mu za všechni péči, kterou dlouhodobé soutěži 
věnoval. Požadavek pomoci přípravě soutěže je akutní a jen s ní může soutěž pokračovat dále 
ve své podobě bez přerušení. Úkol operatéra dlouhodobé soutěže spočívá v přípravení 
dokumentu se zadáním a zakreslenou úlohou do finální podoby co 2 týdny. Dokument pak 
následně nahrává na web. 
Kamenem úrazu celé dlouhodobé soutěže je nicméně malý příspěvek autorů, s čím se potýká 
soutěž již od svého začátku. Neustálé výzvy autorům o zaslání úloh pak vysilují lidi, kteří se o 
dlouhodobou soutěž starají. Během schůze padly návrhy o zajištění dostatečného množství 
soutěžního materiálu formou generování, aby bylo možno kam sáhnout v nuzných časech. 
Uvedené řešení nepadlo za poslední léta poprvé, v předchozích případech nebylo uplatněno. 
 
 



Pobočný spolek spolku HALAS pro organizaci MS 2018 
Na základě lednové schůze výboru spolku bylo vydáno prohlášení směrem k výboru 
pobočného spolku k zaujetí stanoviska a požadavku neodkladného jednání vzhledem k zaslání 
vyúčtování MS 2018, zamýšleného převodu peněz ze zisku MS 2018 a samotné další 
existenci pobočného spolku. Prohlášení bylo přiloženo k zápisu z lednové schůze a zasláno 
výboru pobočného spolku. 
Ke dni dubnové schůze (tj. po 3 měsících) nebyla známa výboru spolku HALAS žádná 
informace k zodpovězení nastolených otázek. Při debatě o pobočném spolku vzplály vášně 
několika členů výboru. Otázce, zda jsou tyto reakce nutné, může následovat kontra otázka, 
proč lidé ve výboru pobočného spolku téma neřeší.  
V obecné rovině lze dodat, že spolková činnost nespočívá pouze v luštění, a pokud se 
nebudeme věnovat otázkám, které nám ho umožňují, přijde pak na řadu otázka samotného 
luštění. 
 
Informovanost členů o akcích, dění o čemkoli spojeným s luštěním 
Dalším z bodů programu schůze byla otázka, jakým způsobem chceme informovat členy, 
luštitele či  návštěvníky webu o dění v souvislosti s našimi turnaji a jinými akcemi, o radách 
k luštění a jiných zajímavostech, o nových nápadech nebo tématech k debatě v životě 
HALASu, když výsledkem nejsou příspěvky, které by toto nabízely, popř. jsou pouze od 
velmi omezeného počtu přispěvatelů. 
Pokud by měl kdokoli zájem psát o věcech spojených s našim spolkem, bude více než vítán. 
A nemusí být rozený spisovatel. Vyjádřit se lze články a komentáři na webu, obrázkami či 
fotkami sdílenými ve facebookové skupině, youtube kanál HALASu by byl též rád pokropen 
živou vodou např. videem z domácího luštění. Aktuálně hráčům nejvíce chybí větší 
informovanost o proběhnuvších kolech WPF GP. 
 
Další probírané otázky 
Bylo zmíněno, že bychom se svou činností měli zaměřovat i na další skupiny hráčů, počet 
luštitelů českých sudoku serverů dosahuje příkladem řádů stovek hráčů. Protiargumentem je 
počet lidí, v kterém zajišťujeme současné turnaje spolku, a dále snaha o to, abychom byli 
schopni zajistit nejvyšší hráčskou úroveň (dále vázanou na reprezentaci). 
Dalším návrhem a otázkou bylo, zda a jak organizovat soutěže v logice pro děti a mládež. 
Zmíněné bylo kolo logických úloh či logických dovedností při studentské soutěži tříčlenných 
družstev, meziškolní online soutěž logických úloh a úkolů a další varianty. 
Bylo hovořeno o stavu ve vyjednávání pomoci pro spřátelený web FED-SUDOKU 
v souvislosti s oznámením ukončení podpory flashe na konci roku 2020, které zajišťuje online 
hraní. 
 

      Zapsali Jana Hanzelková a Pavel Kadlečík 


