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češtiny dílo převedly editorky jana70 a tojejedno, dílčí části kontrolovali Tydela, tobi, 
medvido a Gotroch. 



 2 

Turnajová činnost v roce 2021 
Rok 2021 odstartoval pod pokličkou covidu a v té době nebylo zřejmé, které z naplánovaných 
turnajů se nám podaří uspořádat. Tradiční jarní akce, kterými jsou turnaj v Poděbradech a 
studentské turnaje tříčlenných družstev, nemohly být zrealizovány. Když se situace v období 
květen-červen lepšila, padaly otázky, zda se pustit do Mistrovství ČR v řešení logických úloh 
ještě v červnu. Bylo rozhodnuto uspořádat logickou online soutěž ABC TEST na portále 
Sudokucup, která by sloužila zároveň jako kvalifikace pro MČR v řešení logických úloh 
přeložené na podzim, kdyby šampionát v logice nešel uspořádat živou formou. V tu dobu již 
bylo dojednáno s pardubickými pořadateli festivalu Czech Open 2021, že s nimi opět v 
červenci spojíme síly a proběhne náš první živý turnaj sezóny. Mistrovství ČR v řešení 
sudoku bylo plánováno na zářijový termín, který byl posléze posunut z důvodu časového 
vytížení hlavního autora na říjen. Říjen byl nakonec plodným hráčským měsícem. Na jeho 
začátku ještě před šampionátem v sudoku proběhlo Mistrovství ČR v řešení logických úloh, 
které uskutečňujeme společně s ČSHAK. Autorské přání, pokud jde o podobu Mistrovství 
akademiků v sudoku, bylo vyslyšeno a tento turnaj se uskutečnil opět jako loni online formou 
na webu Sudokucup v pěti dnech od 17. listopadu. Posledním plánovaným turnajem roku byly 
prosincové Vánoce ve Zlaté Praze, bohužel se nad nimi opět zatáhla mračna. 
Vítězkou turnaje ABC TEST (24. 6. – 30. 6.) se stala v dramatickém souboji Janka Vodičková 
před Kubou Ondrouškem a Honzou Novotným. Soutěž měla 49 účastníků, z čehož bylo 19 
Čechů. Celkovému pořadí vévodili zřejmě dva nejlepší světoví hráči v logice – Brit Freddie 
Hand a Japonec Ken Endo. Autorem 120minutové soutěže byl Pavel Kadlečík, na organizaci 
se podíleli šéf Sudokucupu Karel Tesař a Petra Čičová. 
Pardubický turnaj (17. 7.) ovládl v logice Ondra Motlíček, sudokovou soutěž v kategorii A 
vyhrála Klára Vytisková, s lehčími kousky v kategorii B si nejlépe poradili logička Zdenka 
Pácalová a sudokář Karel Štufka. Turnaj probíhající v atmosféře „setkání“ se konal v pro nás 
nových prostorách kulturního centra Ideon. Úlohy pro celkem 13 účastníků připravili v 
sudoku Kuba Hrazdira, v logice Jirka Hrdina (s drobnou pomocí Honzy Novotného a Hanky 
Kotinové), organizačně měl vše pod palcem Karel Štěrba. 
První vrchol sezóny, MČR v řešení logických úloh (2. – 3. 10.), jsme pořádali na partnerské 
ZŠ Na Beránku v Praze Modřanech. Vítězem královské soutěže jednotlivců se mezi 23 
účastníky stal Kuba Ondroušek před Kubou Hrazdirou a Jankou Vodičkovou. Bratři Filip a 
Šimon Brecherovi se stali za odvahu a předvedené výkony vítězi kategorie do 18 a 21 let. 
Nejlepším seniorem pak Robert Babilon. Čas do druhého dne si udělal vítězný tým „Máme 
čas do zítřka“ ve složení Robert Babilon, Kuba Hrazdira a Jirka Hrdina, následnou tříkolovou 
soutěž v sudoku vyhrál Kuba Ondroušek před Kubou Hrazdirou a Honzou Novotným. 
Autorem soutěže jednotlivců, konané tentokrát bez playoff, i soutěže týmů byl Pavel 
Kadlečík, sudokovou tečku připravil Robert Babilon. Hlavním organizátory akce byli Pavel 
Kadlečík společně s Petrou Čičovou. 
Následoval druhý z vrcholů, MČR v sudoku (23. a 24. 10.), které zavítalo již počtvrté za 
sebou na půdu brněnské Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Autor soutěže 
jednotlivců a vložené soutěže v logice Honza Zvěřina nachystal své umělecké dílo pro 32 
účastníků. V juniorské části poznávalo taje opravdového sudokového světa 10 mladých 
sudokářek a sudokářů. Druhý letošní mistrovský titul a celkově 9. sudokový uzmul Kuba 
Ondroušek před Kubou Hrazdirou, který byl letos podruhé stříbrný, a před bronzovou Klárou 
Vytiskovou. V juniorském mistrovství do 21 let zvítězila Lucka Klimešová, ve skupině do 18 
let byla nejlepší Anouk Robert a v nejmladších „patnáctkách“ Michal Přibyl. Nejlepší 
juniorský výkon dne předvedla naše slovenská členka Natálka Chanová. Sudokovým 
seniorem roku je Robert Babilon. Ve vložené soutěži v logice dominoval Honza Novotný. S 
týmovkou od Roberta Babilona a Jirky Hrdiny se nejlépe popasoval vítězný tým „D1 
Express“ -  manželé Jana a Honza Novotní s Klárou Vytiskovou. Na šampionátu bylo 
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připomenuto 10. výročí našeho spolku HALAS, připadající na pondělí po akci (25. 10.), 
sladké a bublinkaté překvapení pro účastníky přichystal hlavní organizátor Aleš Marek s 
pomocí Honzy Zvěřiny. 
Mistrovství akademiků v sudoku 2021 (17. – 21. 11.), uspořádané podruhé v online podobě na 
Sudokucupu, přilákalo k počítačům a tiskárnám celkem 55 účastníků, z toho plnou padesátku 
Čechů. S úlohami od Honzy Novotného si mezi všemi luštiteli v časovém limitu 120 minut 
nejlépe poradil Kuba Ondroušek následován Honzou Zvěřinou a Kubou Hrazdirou. V hlavní 
kategorii akademiků zvítězil Honza Vondruška, učitele proškolila Klára Vytisková, nejlepší 
žákyní se stala Nikola Bartoňová. Průběh soutěže pomohl technicky zajistit Karel Tesař. 
Do celoročního pořadí HALAS ligy se hráčům počítalo nejlepších 5 výsledků z 8 možných. 
V sudoku zvítězil s velkým náskokem Kuba Ondroušek, před Kubou Hrazdirou a Honzou 
Novotným. V logice bylo určení vítěze o poznání dramatičtější, o necelý bod vyhrál Kuba 
Ondroušek před Honzou Novotným a Jankou Vodičkovou. 
 
Rozcestník k soutěži ABC TEST - http://sudokualogika.cz/node/2437 
Turnaj HALAS ligy v Pardubicích - http://sudokualogika.cz/node/2531 
MČR v řešení logických úloh 2021 - http://sudokualogika.cz/node/2538 
Rozcestník k MČR v sudoku - http://mcrsudoku.sudokualogika.cz 
Mistrovství akademiků ČR v řešení sudoku 2021 - http://sudokualogika.cz/node/340 
Konečné výsledky HALAS ligy 2021 - http://sudokualogika.cz/node/2592 
 
Studentské soutěže 
Narušení školní výuky a s tím spojené trable s pořádáním živých studentských turnajů 
započalo na podzim 2020 a trvalo až do konce školního roku v červnu 2021. Na živé podobě 
turnajů pro studenty jsme se nedohodli ani do konce roku 2021, vyhlídky směřují nejdříve k 
jaru 2022. Je pro nás otázkou, jaký model osvědčené soutěže tříčlenných družstev zvolit a zda 
se alespoň pustit do myšlenek a přípravy živého červnového finále v Brně. 
Na živých šampionátech v letošním roce (v logice a v sudoku) byla účast v juniorských 
kategoriích slabá – MČR v řešení logických úloh navštívili 2 junioři, MČR v sudoku 10 
juniorů. Při online Mistrovství akademiků se zařadili 3 luštitelé do kategorii Žák, další 2 
slečny v kategorii Akademik spadají též do námi brané juniorské kategorie. Přesto snad není 
nutno přímo smutnit, nižší počet juniorů v porovnání se stejnými turnaji v předešlých letech je 
odrazem obecně nižší hráčské účasti v tomto roce mezi všemi účastníky našich turnajů. 
Honza Novotný s Janou Ondrouškovou připravili jako náhradu za neuspořádané studentské 
turnaje na konec června 2021 studentskou online soutěž v sudoku na 2 kola po 45 minutách. 
Žáci si mohli zahrát buď přímo na své škole po domluvě s kantory, nebo následně zkusit 
online verzi s odesíláním řešení přímo nám. Mezi účastníky bylo 35 žáků ZŠ a 5 žáků SŠ, 
jinak byla soutěž volně otevřena pro potěšení dalších luštitelů. V kategorii ZŠ dosáhli 
nejlepších bodových zisků Marie Losseová z Olomouce a Petr Svoboda z Náchoda, o třetí 
místo se dělila cvikovská Bára Bryknerová s brněnským Vítem Janíkem. Mezi středoškoláky 
byl nejlepší Jiří Fejtek z Aše před Viktorií Svobodovou z Poděbrad a Nikolou Bartoňovou z 
Náchoda. Tento model se po organizační stránce zamlouval a další kolo proběhne v prosinci 
2021 před Vánocemi jako soutěž na jednu vyučovací hodinu. Honza Novotný se dále jako 
každý rok podílí na přípravě materiálů soutěže pro brněnskou ZŠ Sirotkova. 
Na portále FED-SUDOKU už několik let nepřetržitě probíhá Studentská sudoku liga, kde 
mají žáci možnost okusit týdně 7 tabulek, zahrnujících sudoku klasické 6x6, nepravidelné, 
klasické 9x9 a několik vybraných variant v obtížnostech podobným na námi pořádaných 
turnajích pro školáky. Dlouhodobé hraní sudoku je podobné tomu, na čem vyrostli všichni 
čeští sudokoví přeborníci, tak věřme, že zájem o Studentskou ligu vydrží. Úlohy pro soutěž 
připravuje Pavel Kadlečík, technicky chod soutěže zajišťuje Aleš Marek. 
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Mimo soutěžní linie je cílem oslovit školy a jejich žáky s materiály o logických úlohách, 
hlavolamech a dalších hlavu „trápících“ úkolech. Od listopadu byla na Facebooku spuštěna 
skupina Sudoku a další logické úlohy dětem, která sdružuje učitele a další, kteří se věnují 
práci s dětmi během celého roku. Skupina si klade za cíl sdílení materiálů, zkušeností a 
vzájemné inspirace. Aktivitou chceme oslovit další skupinu lidí, kteří by nám pomohli šířit 
sudoku mezi děti. Doufáme také ve zjednodušení propagace turnajů pro mládež. V této 
činnosti se s vypětím angažuje Jana Ondroušková.  
 
Soutěž v sudoku pro žáky, studenty i veřejnost - http://sudokualogika.cz/node/2504 
Podzimní sudoku pro školáky - http://sudokualogika.cz/node/2581 
Studentská liga na FED-SUDOKU - http://www.fed-sudoku.eu/student 
Rozcestník HALAS pro studenty - http://sudokualogika.cz/node/347 
Sudoku a další logické úlohy dětem (facebooková skupina) - 
https://www.facebook.com/groups/568936097888775/ 
 
Dlouhodobá soutěž (DS) 
Ze strany hráčů se dlouhodobé soutěži dostalo stejného zájmu jako v předešlém roce. 
Vyjádřeno čísly, obě úlohy kola zvládne odeslat průměrně 21 luštitelů, pouze jednu z úloh 
kola zvládnou průměrně další 3 luštitelé. Vždy záleží na obtížnosti úloh a momentální náladě 
hráčů - s nejtěžšími úlohami v roce 2021 se vypořádalo lehce přes 10 luštitelů. Úlohu 
součtové sudoku 6x6 od Krtka zvládlo 34 luštitelů, čímž tato úloha vyrovnala rekord 
dlouhodobé soutěže všech dob. I takové úlohy jsou posílením životaschopnosti dlouhodobé 
soutěže a zájmu o ní, i když zkušení luštitelé si myslí v tu chvíli své. 
Nejvyšší bodové hodnocení získala Bingova úloha Ohrada na krychli, a to 9,83 bodů z 10 
možných, což v reálu znamenalo 11x udělení desítky z celkových 12 hodnocení. Jedná se o 
nejvyšší bodové ohodnocení úlohy dosud! Do TOP3 všech „dlouhodobých“ let se dostala 
diCarlova úloha Triatlon Ironman s 9,55 body, získala 17 desítek z celkových 22 hodnocení. 
Na druhém místě ze všech „dlouhodobých“ let zůstává Krtkova úloha Velké spirálové město, 
která získala celkem 18x známku 10, což by mohla být pro autory další meta k překonání, má 
někdo chuť? Luštiteli vysoce hodnocené byly letos též kousky Velký rovnoměrný yajilin 
(9,30) od šošona a Velký zabijáček (9,28) od Binga a Jirky. 
Důležitější než rekordy je ale vždy pestrost úloh, kterou různí autoři svými kousky přinášejí a 
kterou obohacují náš herní prostor. Rok 2021 byl v tomto ohledu bohužel velmi chudý. Úloh, 
které by autoři vytvořili přímo pro dlouhodobou soutěž, je kriticky málo. „Živými“ úlohami 
přispěl nejvíce diCarlo (39), dále Bingo (8), Anonyme a šošon (každý po 4) a další 3-4 autoři 
dodali úlohy pouze pro 1 kolo. Celkový obrázek netěší tým DS, konkrétně Jitku Malcovou 
pro sudoku, Míšu Novákovou pro logiku a Pavla Kadlečíka jako hasiče, jelikož situace ubírá 
na radosti vám úlohy přinášet a cítíme bohužel totéž, co všichni naši předchůdci, kteří se o 
dlouhodobou starali. 
Jako způsoby zaplnění mezer, když úlohy nejsou, jsme zvolili 

- výběr sudokových úloh z Krtkova poháru na FEDu, který skrývá neuvěřitelné 
množství úloh a zároveň typy sudoku, které se jen tak nikde neobjevily, Krtku díky! 
Celkem jsme takto zveřejnili v roce 2021 18 úloh, další přijdou do konce roku. 

- výběr logických úloh z archívu HALASu z let 2011-2014, konkrétně typů, které 
známe z našich soutěží, ale v dlouhodobé nebyly - v roce 2021 celkem 7 kusů. 

- přípravu úloh s pomocí generátorů (JSudoku, kakuro-online či Gengen) - v roce 
2021celkem 8 kusů. 

Dlouhodobé může pomoci úplně každý z nás, možností je několik: upozorňovat na úlohy a 
diskutovat o nich, navrhovat, jaké úlohy by mohly v dlouhodobé být, komunikovat s autory, 
že takové úlohy chceme, pomoci vybírat a testovat zajímavé kousky z historie a samozřejmě 
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upustit uzdu své autorské vášni a tvořit. Dlouhodobá soutěž je tu pro splnění snu každého 
začínajícího autora. 
 
Dlouhodobá soutěž v řešení logických úloh a sudoku - http://sudokualogika.cz/node/658 
 
Mezinárodní pole 
Ani v roce 2021 se neuskutečnilo kvůli pandemii covidu mistrovství světa v řešení sudoku a 
logických úloh (MS), jež je vyvrcholením mezinárodních herních aktivit v naší komunitě. 
Důležitým smyslem mistrovství světa je rovněž interakce hráčů, autorů, národních 
„funkcionářů“ a vůbec všech dalších, kteří svým konáním přesahují vlastní národní zájmy a 
rozvíjejí celosvětové dění. V důsledku zrušení jediné velké živé mezinárodní akce v roce 
podruhé za sebou tak světová logická scéna zažívá negativní dopady pandemie v ještě větší 
míře. 
Na druhou stranu se rozvíjí mnohem dynamičtěji než u nás „život“ v online prostředí, 
přibývají nápady na rozličné logické soutěže, podpořeny komunikací na sociálních sítích a 
herních platformách. Většímu přenesení naší zábavy do kyberprostoru vlastně nic nebrání. 
Jedním z příkladů je youtube kanál Cracking the Cryptic, jehož popularita se z rodné Anglie 
rozšířila do celého světa. Využití online prostředí k představení aktivit naší komunity může 
být motivací i pro nás v Česku. 
Ve funkcionářském světě se nám otevřela příležitost k účasti na popisovaném dění i jeho 
ovlivňování, jelikož pozici Director WPF (World Puzzle Federation) zastává od února 2021 
náš slovenský člen Matúš Demiger. Ve zkratce spočívá pozice Directora WPF v zařizování 
všeho možného pro WPF, v jejímž  čele stojí Board složený z volených zástupců národních 
asociací včetně našeho Honzy Zvěřiny. Bude to ještě nějaký čas trvat, než se Matúš s rolí 
Directora WPF srovná, ale věřme, že jeho entusiasmus dokáže přitáhnout další nadšence a 
podpořit „revoluční“ myšlenky. 
Vše při starém zůstalo u soutěže WPF GP, Kuba Hrazdira vám přináší překlady zadání na náš 
web sudokualogika.cz. Vítězem osmikolové soutěže se stal v logice zcela přesvědčivě Ken 
Endo z Japonska, v sudoku to bylo až do posledního kola velmi dramatické, nakonec vítězství 
míří do Číny zásluhou Tantan Dai. Příslušnost ke světové elitě potvrdil Kuba Ondroušek 7. 
místem v sudoku, uznání zaslouží i Honza Novotný na 19. a Kuba Hrazdira na 23. místě. V 
logické části skončil nejlépe Honza Novotný na 30. místě. Alespoň jednou se logického GP 
zúčastnilo 27 Čechů, v sudokovém GP jsme 49 účastníky výrazně přesáhli počet účastníků 
našich živých akcí. 
Jako náhrada za MS byla přichystána dosud největší světová online akce, nazvaná World 
Sudoku + Puzzle Convention 2021. V polovině listopadu měli všichni přihlášení možnost 
okusit soutěž zcela podobnou živému MS, doplněnou o zajímavá interview s předními hráči či 
zábavnými soutěžemi. V hlavní sudokové soutěži ukořistil druhou příčku Kuba Ondroušek za 
Kotou Morinishim z Japonska, v logice se umístila z našich nejlépe Janka Vodičková na 41. 
místě, zvítězil Ken Endo z Japonska. Do logické soutěže nakouklo 11 Čechů, v sudoku lze 
napočítat 21 českých kousků. Úlohy jsou na portále Logic Masters India volně ke stažení. 
Nutno dodat, že kvalita úloh odpovídala do puntíku úrovni MS, pokud máte odvahu, 
neváhejte vytisknout a poměřit své časy s nejlepšími! 
Na schůzi členů národních asociací  WPF v listopadu, zvané General Assembly, bylo živě 
diskutováno nad pořadatelstvím MS v roce 2022 a jedním z horkých kandidátů je náš severní 
soused Polsko s místem konání nedaleko Krakova, což by mohlo být dobrým spouštěčem pro 
nás soutěživé začít na sobě přes zimu pracovat. 
 
Diskuze na mezinárodním poli o blízkých MS - http://sudokualogika.cz/node/2492 
Členská schůze WPF ze dne 21. listopadu 2021 - http://sudokualogika.cz/node/2584 
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World Sudoku+Puzzle Convention 2021 - https://logicmastersindia.com/WSPC2021/ 
Cracking the Cryptic (kanál youtube) - https://www.youtube.com/c/CrackingTheCryptic 
 
Provozní a administrativní chod našeho spolku 
Vedle volených funkcí členů výboru a revizorky přispívají k chodu spolku svojí pomocí další 
členové, bez kterých by leckdy nešly řešit provozní či administrativní otázky, před které jsme 
postaveni. Při organizaci turnajů se ve funkcích střídáme a předáváme si „know-how“. Po 10 
letech chodu spolku lze říci, že vybrané dílčí věci jsou zajištěny s dostatečnou péčí, jiné 
naopak potřebují řádné promazání nebo přinejmenším pomoc dalších z vás. Variantou je též 
postavit se čelem k rozhodnutí, aby spolek vynaložil finanční či jiné prostředky na revizi nebo 
přímo nastavení nových mechanismů k zajištění správy hospodaření, organizace turnajů, 
administrace webu a dalších komunikačních kanálů. 
Vedení záznamů o členech v matrice už po léta opečovává Jana Novotná. K prosinci 2021 má 
spolek 58 členů, včetně 4 našich slovenských přátel. Se zásahy covidu do našich aktivit se 
objevují zvýšené nároky na emailovou (či obecně elektronickou) komunikaci s členy, 
elektronické prostředky bychom však k usnadnění spolkové činnosti rádi více využívali i v 
jiných oblastech. Pomozme si vlastní iniciativou v rámci spolku, aby se zveřejňované a 
rozesílané informace opravdu dostaly ke každému členu a aby každý člen měl možnost na ně 
včas reagovat, což bývá důležité před členskou schůzí, v posledních dnech před konáním 
turnajů a dalších našich akcí a při švitoření nad postupy k zapeklitým hlavolamům. Jakákoli 
komunikace mezi členy, hráči a čtenáři webu přispívá k realizaci našich aktivit, díky všem za 
ní. Web sudokualogika.cz je středobodem spolkových informací, jeho přestavba je 
momentálním úkolem číslo 1. Mimo web probíhají diskuze na portálu FED-SUDOKU a ve 
facebookové skupině HALASu. Doufáme, že lepší uspořádání webu včetně diskusního fóra 
zprostředkuje vše důležité o dění v HALASu i pro ty, kteří nejsou účastníky diskuzí na jiných 
místech. Zcela dořešena není otázka GDPR, taktéž nemáme ujasněny způsoby publikace 
fotografií či osobních informací z našich akcí a souhlasy s jejich zveřejněním.  
Roli pokladníka zastává s pečlivostí sobě vlastní Raul Kačírek, v jehož agendě je mimo 
vedení jednoduchého účetnictví například správa kreditů jednotlivých hráčů nebo kontrola, 
zda je hráč na svém prvním turnaji. Evidence hospodaření se v zásadě od vzniku spolku před 
10 lety nezměnila, vedeme ji „po staru“, což není z principu špatně. Problém přichází ve 
chvílích, kdy jsme postaveni před nové situace, které by mohly v budoucnu našemu 
hospodaření a vedení záznamů o něm ulehčit, ale bez cizí pomoci se k řešení nedopátráme. 
Anebo ho dokážeme vyřešit vlastními silami, ale již nám nezbývá čas na běžné provozní věci, 
které nelze opomíjet. V souvislosti s pobočným spolkem a jeho hospodařením byly zmíněny 
nároky na vedení účetnictví našeho hlavního spolku či navržena řešení nastalé situace ve 
spolku pobočném. Požadavky spojené se zvýšenou pracností či časovou náročností jsou 
splnitelné pouze při zapojení dalších členů do našich aktivit, popřípadě vydáním finančních 
prostředků.  
Administrátorem webu sudokualogika.cz je Pavel Kadlečík, samotný web vytvořil před 10 
lety Karel Tesař, který jinak spravuje další sudokové weby (Sudokucup, WPF GP) a stále nám 
pomáhá. Informační charakter webu sudokualogika.cz neklade na jeho přestavbu velké 
požadavky. Redakční systém, na kterém web běží, je přizpůsoben uživatelům, aby bez větších 
znalostí mohli na web přidávat příspěvky, což se bohužel moc neděje. Každý „ukecaný“ 
sudokář je tak vřele vítán! Pokud naše tajná přání zahrnují i větší funkčnost webu v podobě 
online herního prostředí a podobných vychytávek, byla by to už práce pro profesionály, navíc 
provoz takového webu vyžaduje administraci na denní bázi. S pomocí zisku z MS 2018 byla 
podpořena přestavba portálu FED-SUDOKU, aby mohl pokračovat ve své pro hráče 
blahodárné činnosti. 
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Organizační práce při turnajích si zajišťujeme tak říkajíc po svém. Jen si občas připomeňme, 
že stejně jako je pro někoho snadné vytvořit logickou úlohu a druhý si nad tím láme hlavu, 
nemusí být snadným úkolem pro každého být například hlavním organizátorem Mistrovství 
ČR. Mysleme na to, abychom se i pořadatelskou činnost učili a pravidelně se v ní 
zdokonalovali. Senzačním tréninkovým hřištěm pro velké akce je pořádání studentských 
turnajů, díky nepředvídatelnému chování a dotazům dětí se stáváte lepším pořadatelem s 
každou další akcí. Při výčtu lidských zdrojů pro spolkovou činnost si nelze nevšimnout 
extrémního opotřebování jedinců, kteří vynakládají své síly a energii, mají třeba i jen dílčí 
roli, ale za to při každodenním provozu spolku respektive při každoroční organizaci tradičních 
akcí. 
Poslední zdatností, která stojí za zmínku, i když někdy bývá opomíjena, je ztvárnění 
autorských děl pro turnaje (živé či online), které vyžaduje zručnost v kreslení, práci s editory 
či dostatečný cit; v reálu to pak každý dělá tak, jak umí. Na podporu tvorby dlouhodobé 
soutěže byl na jaře 2021 zakoupen 1 kus grafického softwaru Corel za zvýhodněnou cenu pro 
neziskovky. Nejen mezi mladšími a informačně zdatnějšími členy se tu a tam objeví chuť 
používat či přímo vytvářet nástroje, které by nám tvorbu zpříjemnily. Podpořme mezi námi 
podobné nápady, je šance se díky nim naučit novým věcem, které naopak můžeme uplatnit v 
osobním či profesním životě. I tak se spolková činnost může ze starosti proměnit v radost. 
Smyslem výše uvedených 5 příkladů je uvědomit si stav, ve kterém se spolek po 10 letech své 
existence nachází. Nelze dělat věci stále stejným stylem, i když nás k tomu nostalgie mnohdy 
láká. Měli bychom též akceptovat rychlost změn informačního prostředí, s kterým jsme z části 
spjati. Pravidelně přispívat činností nebo se pokusit společnými silami inovovat dědictví 
našeho spolku. Při nápadech na realizaci turnajových aktivit bychom neměli zapomínat, že by 
měly být podpořeny ve stejné míře činnostmi jinými, které bývají málo vidět a možná ještě 
méně o nich mluvíme. Pokud to budeme přehlížet, třebaže z prostého důvodu, že na to „není 
čas“, můžeme dojít do bodu, kdy nám řešení nastalých problémů bude ubírat čas na luštění. 
 
O hráčské asociaci - http://sudokualogika.cz/node/1347 
FED-SUDOKU - http://fed-sudoku.eu 
HALAS (facebooková skupina) - https://www.facebook.com/groups/sudokualogika 
 
Pobočný spolek (PS) 
Okolnosti loňské prosincové členské schůze spolku HALAS zavedly komunikaci o pobočném 
spolku špatným směrem. Ohledně zrušení PS vyjádřili členové v diskuzi značně rozdílné 
názory, návrh na zrušení byl následně členskou schůzí spolku HALAS schválen.  
Nicméně na začátku roku 2021 byla po vzájemné dohodě uhrazena ze zisku MS 2018 nutná 
přestavba herního portálu FED-SUDOKU ve výši 36 000 Kč. Na konci března 2021 se výbor 
spolku HALAS sešel s PS na společné schůzi, kde byl probrán stav PS a dohodnuty kroky se 
snahou posunout dění kolem PS. PS podal v květnu 2021 daňová přiznání za roky 2019 a 
2020, následně doplnil účetní závěrky do rejstříku spolků do roku 2020. V říjnu podali 
členové výboru spolku HALAS žádost o členství v PS. V listopadu došlo k zapůjčení účetních 
záznamů o hospodaření PS výboru spolku HALAS. Následně byla podána žádost PS o změnu 
sídla PS na jinou adresu. V plánu je členská schůze PS, kde by došlo k potvrzení učiněných 
kroků a vytyčení následujících. 
 
Zápisy ze zasedání výboru spolku - http://sudokualogika.cz/node/2485 
Společná schůze výboru HALAS a výboru pobočného spolku - 
http://sudokualogika.cz/node/2494 
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Činnost výboru spolku 
Členy výboru spolku jsou Jakub Hrazdira, Raul Kačírek, Pavel Kadlečík (předseda), Jana 
Ondroušková a Jan Zvěřina. V prosinci 2021 končí výboru mandát a bude zvolen nový. 
Spolkové otázky byly s členy živě diskutovány na proběhnuvších turnajích, jejichž počet však 
byl letos nižší a vzhledem k situaci s covidem se ne každý hráč účastní večerních debat 
s vášní let dřívějších. Nepříznivé podmínky ovlivnily už podruhé i konání členské schůze, 
tedy pléna, kde se spolkové záležitosti probírají a členové mají právo o nich rozhodovat. 
Situace vedla k myšlence přesunout konání členské schůze do jarních měsíců. 
 
Kdo četl zprávu pozorně, tuší, že před novým výborem a všemi zaujatými členy a přáteli 
spolku leží úkoly, které je potřeba společně zdolat. Jedním z nejdůležitějších bude vypořádat 
se s omezeními, která přináší pandemie covidu a která se dotýkají pořádání turnajů a dalších 
akcí našeho spolku.  
 
 


