
Zpráva ze schůze výboru HALAS konané dne 11. dubna 2012. 

Přítomni: Karel Tesař, Jiří Hrdina, Jan Novotný, Aleš Marek, Raul Kačírek 

Hosté: Vítězslav Koudelka, Zdeněk Vodička 

Schůze byla zahájena ve 20:30 formou Skype konference. V úvodu byl projednán bod Metodika 
výběru reprezentace, pro který se Jan Novotný prohlásil za podjatého a odpojil se po dobu jednání 
o bodech Metodika výběru reprezentace a Příprava MČRL 2012. 

1. Metodika výběru reprezentace 

Členové výboru měli před schůzí k dispozici materiál připravený Jirkou Hrdinou. V debatě 
o něm byly zmíněny převážně problémy sestavení A-týmů reprezentace. Podle členů výboru 
i hostů je předložený materiál kvalitní a po dopracování některých připomínek bude vydán jako 
oficiální dokument výboru. 

Dopracovaná Metodika bude do 20. dubna zveřejněna na webu HALAS. 

2. Mistrovství republiky v logice 

Bylo rozhodnuto o časovém rámci celé akce: 

09:30 – 09:55 Prezence 
10:00 – 10:55 Blok 1 Logika jednotlivci 
11:00 – 11:30 Blok 2 Logika jednotlivci sprint 
11:45 – 12:45 Sudoku HALAS liga 
12:45 – 13:45 Přestávka – občerstvení (zajistí pořadatel) 
13:45 – 14:45 Blok 3 Logika jednotlivci 
15:00 – 16:00 Logika soutěž 4 členných týmů 
16:15 – 16:45 Play off - Logika jednotlivci 
17:00  Vyhlášení výsledků, dekorování vítězů 
 
Zajištění: 
Logika jednotlivci Vítězslav Koudelka 
Logika týmy Zdeněk Vodička 
Sudoku jednotlivci Robert Babilon 
Pořadatelství Raul Kačírek s pomocí Zdeňka Vodičky a Aleše Marka 
 

Dále bylo rozhodnuto o zajištění návrhu a výroby medailí a pohárů v Brně (zajistí Karel Tesař) 
z prostředků HALAS. 

Pořadatel do 20. dubna podá zprávu o schůzce s provozní Tyršova domu k upřesnění 
maximálního počtu účastníků a zajištění flipchartů pro play off. 

Jan Novotný zajistí informace pro zahraniční hosty a potvrzení jejich účasti. V takovém 
případě budou zadání vyhotovena též v anglickém jazyce. 

Pánové Koudelka a Vodička zajistí dodání hotových úloh k předluštění pořadateli do 
10. května. 

 

3. Turnaj HALAS ligy v Třebíči 

Zdeněk Vodička podal zprávu o přípravě. Občerstvení zajistí za výbor Raul Kačírek. Tisk 
zadání opět provede Mantila repro a členové HALAS z Brna pod dozorem Jana Novotného zajistí 
dopravu zadání na místo turnaje. Rozhodčí turnaje je Jan Novotný. 

 



4. Ostatní 

Víťa Koudelka seznámil ostatní účastníky s termínem konání Mistrovství světa v Chorvatsku 
v prvním říjnovém týdnu, což ovlivňuje termín konání MČR v sudoku v Brně. Z tohoto důvodu 
bude MČR pravděpodobně přesunuto na termín druhého víkendu v září. V. Koudelka urychleně 
zajišťuje změnu termínu i místa konání. 

Byl vybrán návrh Karla Tesaře na design pomocných herních „FED“ bločků. Kačírek zašle 
Ladislavu Kunovi návrh a podá zprávu o výsledku jednání o ceně a min. počtu kusů. 

Jako náhradu za turnaj v Olomouci připravují Karel Tesař a Jan Novotný na víkend 19. – 20. 
5. online turnaj na serveru Sudokucup jako turnaj HALAS ligy v sudoku i logice. 

Pro nedostatek času bude o připravovaných změnách na webu HALAS průběžně dál pracovně 
jednáno. 

V 21:50 byla schůze výboru ukončena. 

 

Zapsal: Kačírek 


