
Zápis z jednání výboru spolku HALAS č. V/6 
Dne 27. 2. 2021 se uskutečnilo jednání výboru spolku HALAS prostřednictvím skype konference, na 
které byli v čase od 20:00 až 22:00 přítomni všichni jeho členové – Jakub Hrazdira, Raul Kačírek, 
Pavel Kadlečík, Jana Ondroušková a Jan Zvěřina. 
 
Členstvo a členské příspěvky  

● Na začátku roku 2021 se stal novým členem spolku Štefan Majoroš ze Slovenska známý nám 
pod přezdívkou mini23. Vítej mezi námi. K dnešnímu dni má spolek HALAS 57 členů. 

● Během e-mailové členské schůze 2020 byla schválena možnost pro členy, že pokud zaplatili 
členský poplatek v roce 2020, mohou požádat o jeho uznání pro rok 2021.  
Do této chvíle o tuto možnost požádalo 5 členů spolku, dalších 20 členů již zaplatilo členský 
příspěvek za rok 2021. Žádost o uznání členského poplatku pro tento rok prodlužujeme do 15. 
března (původní termín byl do konce února). Poté již nebude možné členský příspěvek z roku 
2020 přesunout do letošního roku. 

 
Pobočný spolek 

• Při diskuzi o pobočném spolku bylo opět patrno, jak nás drásá stav věcí kolem něho. 
• Aktuální pozitivní zprávou je, že členové výboru pobočného spolku souhlasí, že pobočný 

spolek prostřednictvím financí z MS 2018 uhradí náklady za přestavbu fed-sudoku.eu, kterou 
zařizoval Aleš Marek. Alešovi se podařilo přebudovat herní portál fed-sudoku.eu tak, aby byl 
schopný fungovat i po konci podpory Flashe, na kterém bylo založeno hraní doposud. 

• Byl diskutován stav věcí kolem pobočného spolku, diCarlo a Šošon jsou jeho členové, 
Tomasz a Zuzka přítomni nebyli. Výsledkem je spousta otázek a nejasností, proč se věci 
kolem pobočného spolku nedějí.   

• Názor na věc výboru spolku HALAS je v souladu s rozhodnutím učiněným před e-mailovou 
schůzí 2020, a to zrušení pobočného spolku, převodu peněz na účet hlavního spolku, aby o 
jejich osudu mohli rozhodnout členové spolku, kteří se na organizaci MS 2018 podíleli a 
kteří vložili do jeho zdárného uskutečnění svůj čas a energii. 

• Pokud chce pobočný spolek jiný výsledek, ať tyto kroky představí a vysvětlí. Navrhujeme 
uskutečnit společnou online schůzi, které se zúčastní všichni členové obou výborů, aby to 
mělo smysl, k tomu bychom chtěli požádat o účast Madlu jakožto revizorku našeho spolku a 
Nelly, aby nám ozřejmila právní kroky. 

• Dále padly dotazy, zda může hlavní spolek svými usneseními rozhodnout o zrušení 
pobočného spolku a o dalších krocích včetně převedení majetku pobočného spolku na hlavní 
spolek. Bylo řečeno, ať spíše probíhá lepší komunikace před ráznými kroky.   

• Závěr diskuze o pobočném spolku 
o Výbor spolku HALAS se pokusí svolat schůzi obou výborů, které by se zúčastnili 

Jakub Hrazdira, Raul Kačírek, Pavel Kadlečík, Tomáš Křenek, Martina Macháčková, 
Jana Ondroušková, Nelly Pelc Vostrá, Zuzana Vytisková, a Jan Zvěřina, všichni 
coby členové spolku HALAS. Snad je to v této době realizovatelné. Ze schůze bude 
učiněn zápis, aby mohlo být všem zúčastněným a dále členům spolku HALAS jasné, 
kde se nacházíme a proč. 

o Pavel Kadlečík coby předseda spolku HALAS by chtěl zároveň všechny dotyčné 
požádat, aby přistoupili k řešení problému svědomitě a z podstaty svých funkcí ve 
volených orgánech spolků. Pokud něco brání řešení celé věci, ať je to vyřčeno a 
následně diskutováno. 



 
● Členská schůze spolku v e-mailové podobě  

○ Chceme mít ve stanovách možnost e-mailových členských schůzí? Prozatím platí, že 
je možné svolávat členské schůze tzv. per rollam (e-mailově, videokonferencí a 
jinými technickými prostředky) do června letošního roku spolky, které je nemají 
ukotvené ve svých stanovách, což je případ spolku HALAS.  

○ Caca navrhuje udělat do června 2021 ještě jednu e-mailovou schůzi, která by byla 
připravena více dopředu než e-mailová členská schůze na konci roku 2020. 
Navazovalo by se i na společné schůze s pobočným spolkem, mělo by být tedy známo 
více informací o ukončení či neukončení pobočného spolku a způsobu využití zisku 
z MS 2018. Výbor by navrhoval nechat připravit podklady pro e-mailovou schůzi i 
výbor pobočného spolku, v případě potřeby doplněné o odborné názory, aby měli 
členové informace ze všech stran. 

 
● Online turnaje 

○ Je sháňka po autorech, Gotroch osloví potenciální autory, případně pište sami. 
○ Poděbradský turnaj se naživo stejně jako loni neuskuteční. Vzhledem 

k napěchovanosti kalendáře (turnaje WPF GP se konají ob týden) padají i názory, zda 
je náš online turnaj třeba. Hojná česká účast při MAČR na podzim 2020 naznačuje, že 
to smysl má. Ohledně realizace onlinového turnaje připustil Kodyn, že by se na 
sudokucup.com dal opět pořádat český online turnaj. 

○ Realizace MČRL 2021, plánované na konec května, se bude řešit v závislosti na 
našich možnostech ohledně online turnajů. 

○ Debaty o studentských turnajích, které se konaly v minulých letech v tomto období, 
probíhají prozatím jen okrajově. Krtek by měl chuť uspořádat studentský online 
turnaj. Bude cílem dalších dní se na aktivitách pro studenty domluvit v okruhu členů, 
kteří se na akcích pro mladé podílejí. 

 
Další informace: 

● Corel 
○ Výbor schválil, že spolek HALAS nakoupí 1 licenci softwaru CorelDRAW Graphics 

Suite 2020 v ceně pro neziskovky od firmy SW.cz pro účely sázení zadání 
dlouhodobé soutěže. Myšlenka nákupu Corelu byla za poslední rok probírána s členy 
spolku, kteří ho využívají. 

● MČRS 2021 
○ Autorem MČRS 2021 v sudoku bude Honza Zvěřina, organizátorem Víťa Koudelka. 

V případě nutnosti se pokusí zařídit online turnaj.  
● MS 2021 

○ Do 1. června 2021 se má rozhodnout, co a jak. Prozatím to pro pořádání MS v tomto 
roce nevypadá. O online verzi MS ani online finále GP se prozatím v Boardu WPF 
nemluvilo. V lednu 2021 proběhlo online Mistrovství Asie v sudoku, WPF to ale jako 
oficiální turnaj neuznalo. Z tohoto důvodu nejsou výsledky turnaje zapsány oficiálně 
spolu  s předchozími třemi živými asijskými mistrovství z let 2018-2020. 

● Studentská liga 
○ Studentská liga pokračuje na fed.sudoku.eu. V případě zájmu zkusit si tvorbu lehčích 

sudokových úloh jsou autoři vítáni. Soutěž nutně vyžaduje svou propagaci.  
 

Zapsali Jana Ondroušková a Pavel Kadlečík 


