Zápis z jednání výboru spolku HALAS č. V/8
Dne 27. 8. 2021 se uskutečnilo jednání výboru spolku HALAS. Prostřednictvím skype
konference byli v čase od 18:00 do 20:00 přítomni všichni jeho členové - Jakub Hrazdira,
Raul Kačírek, Pavel Kadlečík, Jana Ondroušková a Jan Zvěřina.
Hlavním bodem jednání bylo Mistrovství ČR v sudoku (MČRS) 2021, diskutovány byly
základní otázky s ním spojené. Svolání schůze bylo akutní potřebou reagující na dění
předešlých týdnů a měsíců, během nichž nebyl určen termín akce ani místo konání. V těchto
zásadních bodech se již není kam posouvat či je odkládat.
Autorství MČR v sudoku 2021 bylo na únorové schůzi výboru svěřeno Honzovi Zvěřinovi.
Honza si pro organizační zajištění turnaje vybral Víťu Koudelku. V červnu Honza kvůli své
pracovní vytíženosti požádal výbor o posunutí termínu konání ze zářijové klasiky na pozdější
měsíce. Výbor kladl dohodnutí termínu a místa konání MČRS prioritu během našich
společných výborových debat, k cíli jsme se však nedostali. V diskuzích byla organizátory
zmiňována nejistota z vývoje pandemie koronaviru na podzim. Na začátku srpna Honza
oznámil výboru, že Víťa svoji účast na organizaci odřekl. Během srpna do rozhodování o
MČRS padl návrh od našich slovenských sousedů, zda nezkusíme udělat národní mistrovství
v sudoku v obou zemích zároveň?
Závěry schůze jsou:
• Pro určení místa konání MČRS 2021 nebyl osloven žádný kandidát. Ze seznamu
brněnských lokalit, kde jsme v předešlých letech konali své akce, jsme si jako první
vytyčili oslovit Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy
Univerzity v Brně, kde se konala poslední 3 MČRS. Účastnící mistrovství si místo
oblíbili. Pavel Kadlečík zaslal na brněnskou Přírodovědu naší prosbu.
• Termín konání je nutné pro česko-slovenskou verzi mistrovství navzájem sladit,
s návrhem společné akce však nepřišel ze slovenské strany návrh termínu. Určili jsme
si termín 5. září, do kterého jsme požádali Matúše Demigera, aby věc za slovenskou
stranu rozsekl. Debatu o podobě česko-slovenské verze vedou Honza Zvěřina a Kuba
Hrazdira.
• První možným termínem konání MČR v sudoku je víkend 23. a 24. 10. 2021, který je
pro nás prioritou. Pro situaci, když by termín nebyl možný, byly uvedeny další
události, které stanovení pozdějšího termínu mohou ovlivnit - státní svátek 28. 10.
2021 a mezinárodní online akce pod hlavičkou WPF (jako náhrada za MS), která by se
měla podle neoficiálních informací konat na začátku listopadu.
• Několik členů a přátel našeho spolku požádal Honza o pomoc s organizací MČRS,
Raul oslovil dřívějšího pořadatele MČRS Aleše Marka. Rozhodli jsme se všechny
požádané oslovit, abychom pomohli ujasnit organizační strukturu akce spolu s
určením termínu konání.
V následných krocích po výborové schůzi souhlasil Aleš Marek, že bude hlavním
pořadatelem MČRS 2021. Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy
Univerzity v Brně vzal na vědomí naší žádost a jako postup navrhl, že při jednání vedení
Ústavu dne 15. září. bude naše žádost předložen ke schválení, s čímž jsme souhlasili.

Další body, kterým se schůze věnovala, jsou:
• Turnaje a COVID – Pavel Kadlečík vznesl, ať jako výbor spolku spolu s pořadateli
nadcházejících turnajů vyjasníme „hygienické podmínky“ pořádání turnajů vztahující
se k pandemií koronaviru.
• MČRL – Hanka Havelková pomohla zajistit pořádání Mistrovství ČR v logice 2021 na
ZŠ Na Beránku v Praze, které proběhne první říjnový víkend. Hráči budou
informováni o podrobnostech akce v prvních zářijových dnech.
• MAČR – Stejně jako v předešlém roce je v plánu uskutečnit Mistrovství akademiků
v sudoku online formou. Tvorbu úloh má ve svých pažích jako v předešlých letech
Honza Novotný.
• WPF – Pavel Kadlečík upozornil výbor, že jsme za tento rok nezaplatili členský
příspěvek World Puzzle Federation, jejímiž jsme členy. Na tuto skutečnost jsme již
několikrát WPF upozorňovali a o vyřešení žádali.
• Členská schůze – Na členské schůzi v prosinci by měly proběhnout volby do výboru
spolku. Bližší podoba schůze a předcházejícího turnaje diskutována nebyla, otázkou
zůstává, zda půjde turnaj a členská schůze uskutečnit živou formou? Tři členové
současného výboru, jmenovitě Raul Kačírek, Pavel Kadlečík a Jana Ondroušková,
oznámili, že v tuto chvíli neplánují kandidovat do výboru spolku pro další období.
sepsal Pavel Kadlečík

