
Zápis z jednání výboru spolku HALAS č. V/4 
Ze dne: 4. 12. 2020 

Forma: Skype konference 

Přítomni: Kadlečík, Ondroušková, Hrazdira, Zvěřina, Kačírek 

Hlavním tématem schůze byla příprava členské schůze HALAS v prosinci 2020, způsob provedení, 

návrhy. 

Výbor rozhodl, že členská schůze bude ve smyslu Covid výjimky beze změn stanov uskutečněna 

distanční formou s využitím e-mailového hlasování. Tento návrh formy včetně programu schůze bude 

zaslán všem členům HALAS dne 7. 12. 2020. Požadavek na doplnění programu je třeba zaslat na 

info@sudokualogika.cz do 12. 12. 2020 23:59. Příprava náplně schůze před e-mailovým hlasováním 

bude provedena tak, že informace a návrhy výboru budou zveřejněny na webu sudokualogika.cz a ve 

formátu pdf zaslány do e-mailových schránek všech členů. Za správnost adres odpovídá matrika 

HALAS. Na webu bude možno podávat návrhy, vést diskusi. Pro zajištění správnosti zašle každý člen 

návrh pro hlasování zároveň na info@sudokualogika.cz.  

Vydáním doplněného programu schůze s návrhy hlasování bude dnem 14. 12. 2020 v 0:00 zahájena 

členská schůze HALAS. Nejpozději 20. 12. 2020 ve 23:59 bude vyvěšen i členům rozeslán program 

hlasování s upřesněním způsobu hlasování. 

Dne 21. 12. 2020 v 0:00 bude zahájeno elektronické hlasování o předložených dokumentech a 

návrzích. Termín pro ukončení hlasování byl výborem stanoven na 27. 12. 23:59. 

Výbor osloví Jirku Hrdinu a Madlu Macháčkovou, zda by převzali funkci volebních komisařů a po 

ukončení hlasování dohlédli na správnost vyhodnocení. 

Dále se výbor zabýval přípravou pro zpracování finanční zprávy s přihlédnutím k návrhu rozpočtu pro 

rok 2021. Zde bylo uloženo členům pobočného spolku (dále jen PS) ve výboru, aby projednali 

s předsedou PS Tomášem Křenkem převod prostředků z účtu PS na účet HALAS.  

Prostředky mimo jiné pomohou uhradit externí práci na převodu herní konzole FEDu. Kačírek podal 

zprávu o stavu práce a Aleš Marek s největší pravděpodobností dokáže nemožné. 

Zároveň se řešily potřeby přechodu webu HALAS na jiný hosting a případné možnosti pořádat online 

turnaje podobné proběhnuvšímu MAČR. S nutností účasti člena se zkušenostmi, časem a ochotou se 

zatím jeví takový projekt ne zcela dostupný. Každopádně oslovíme Karla Tesaře. Jana Ondroušková 

brzy vydá na webu i v fb skupině zkušenosti, názory a reakce hráčů – účastníků MAČR 2020. 

Výbor dále schválil nové členy v letošním roce, Hanku Horákovou a Míšu Novákovou. 

Proběhla debata o změnách zapojení jednotlivých členů výboru do jeho činnosti. Uvolnění času 

předsedy Pavla Kadlečíka, který v posledních letech věnoval HALASu všechen svůj volný čas, za který 

mu celý výbor děkuje, je zcela nezbytné. 

K organizaci a zastřešení domácích turnajů se přihlásil Jakub Hrazdira. Úkony směrem k 

organizátorům MS ohledně české účasti byly, i s přihlédnutím k jeho funkci Competition Liaison pro 

MS v Číně ve výboru WPF, svěřeny Honzovi Zvěřinovi. Jana Ondroušková bude dál pracovat s mládeží, 

podílet se na organizaci některého ze živých turnajů. Stejně tak i Raul Kačírek, který mimo organizace 



vánočního pražského turnaje nabídl spolupořadatelství MČRL a dál pokračuje ve funkci pokladníka 

spolku. 

 

Zapsal Kačírek, upravil Kadlečík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


