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Zpráva o činnosti spolku HALAS za rok 2020 
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Turnajová činnost v roce 2020 a HALAS liga 
V kalendáři HALAS ligy na rok 2020 bylo plánováno 10 akcí: Mistrovství ČR (započítávané 
do celoročního žebříčku 2x), 5 živých turnajů a 3 vybrané turnaje WPF GP. Vzhledem 
k okolnostem a po dohodách s autory a organizátory jsme nakonec uspořádali pouze 1 živý 
turnaj, Mistrovství ČR v sudoku, a 1 online turnaj, Mistrovství akademiků v sudoku. Do 
uvedených 2 akcí nebyl zařazen vložený turnaj v řešení logiky, tudíž jsme v roce 2020 
nepořádali žádnou logickou soutěž. 
Mistrovství ČR v sudoku vyhrál již poosmé Jakub Ondroušek. Vítězi juniorských kategorií 
byli Lucie Klimešová (do 21 let), Klára Varmužková (do 18 let) a Michal Přibyl (do 15 let), 
mezi seniory nad 50 let zvítězil Michal Matyska. Týmovou soutěž ovládla trojice ve složení 
Jana Novotná, Jan Novotný a Klára Vytisková. Autorem úloh byli Robert Babilon a Jiří 
Hrdina. Hlavní soutěže jednotlivců se zúčastnilo 35 hráček a hráčů, k tomu připočtěme 10 
mladých sudokářů mezi juniory. 
Mistrovství akademiků hostil herní portál Sudokucup. Výsledková listina čítala 5 kategorií, 
mezi akademiky zvítězil Jan Vondruška, mezi učiteli Klára Vytisková, mezi žáky Karolína 
Pazderová, v kategoriích Open a HALAS liga Jakub Ondroušek. Autorem úloh byl Jan 
Novotný. Kategorie HALAS ligy pro české hráče a zahraniční členy spolku HALAS se 
zúčastnilo 85 soutěžících, což nepamatujeme od posledních online turnajů HALAS ligy před 
6 a více lety. 
Celoroční výsledky HALAS ligy byly vzhledem k omezenému počtu turnajů vyhlášeny pouze 
v sudoku. Počítaly se 4 nejlepší výsledky z 6 možných, medailové pořadí je 1. Jakub 
Ondroušek, 2. Jan Zvěřina, 3. Matúš Demiger. 
 
Odkazy 
Kalendář HALAS ligy 2020 
 http://sudokualogika.cz/node/2313 
Rozcestník MČR v sudoku 
http://mcrsudoku.sudokualogika.cz/ 
Rozcestník Mistrovství akademiků v sudoku 
http://macr.sudokualogika.cz/ 
Žebříčky HALAS ligy 
http://sudokualogika.cz/node/198 

 
Studentské soutěže 
Soutěžení tříčlenných sudoku týmů žáků ZŠ a SŠ bylo letos naplánováno do 8 měst naší vlasti 
– Brna, Opavy, Strážnice, Prahy, Teplic, Poděbrad, Nového Boru a Jičína. Bohužel bylo 
možno uskutečnit pouze první dvě regionální kola. Brněnská a opavská klání patří každoročně 
k nejkvalitnějším a nejvíce obsazeným turnajům, tak alespoň z tohoto pohledu lze najít 
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drobnou útěchu. Pro některé ze 40 týmů v Brně a 37 v Opavě bylo regionální kolo již druhým 
turnajem školního roku, jelikož nelítostným bojům mladých sudokářů předcházejí kola školní. 
Ta se odehrála i na školách v místech neuskutečněných regionálních kol. Z důvodu malého 
počtu regionálních kol a omezení školní výuky bylo následně zrušeno červnové brněnské 
celostátní finále. Autorem všech úloh soutěží tříčlenných týmů byl jako v předešlých 
ročnících Jan Novotný, které připravuje s pomocí svých nejbližších, na realizaci studentských 
aktivit se podílí dále Jana Ondroušková. Nesmíme také zapomenout, jak velkou měrou 
přispívají ke konání studentských soutěží samy pořádající školy. S jakými vyhlídkami 
půjdeme do jarní sezóny studentských turnajů v roce 2021, je stále těžké předpovídat. 
Dalším počinem, který je mířen na mladší generaci milovníků sudoku, je Studentská liga na 
FEDu. Od letošního roku přebral přípravu úloh od Jana Novotného Pavel Kadlečík, technický 
servis zabezpečuje hlavní ajťák webu Aleš Marek, pomoc s testováním Lucie Klimešová. 
Zmírnění obtížnosti se projevilo zvýšením množství dohraných úloh, nicméně trend nízkého 
počtu účastnících se žáků je stále stejný. Lze se jen domnívat, že malá účast žáků může ke 
konci roku částečně souviset s možnými problémy flashe ve webových prohlížečích, 
každopádně oživení počtu hráčů Studentské ligy musí být cílem do další sezóny. Potěšilo nás, 
že někteří z hráčů Studentské ligy se účastnili živého MČR v sudoku či online Mistrovství 
akademiků. 
A právě tyto dva turnaje byly pro pravidelné hráče soutěží tříčlenných družstev a dalších 
žákovských turnajů možností se ukázat. Mistrovství akademiků se zúčastnilo 14 
vysokoškoláků a 19 žáků ZŠ a SŠ, což počty značně převyšuje desítku odvážlivců, kteří 
obsadili na MČR v sudoku kategorie do 15, 18 a 21 let. 
 
Odkazy 
Rozcestník ke studentským soutěžím spolku HALAS 
http://sudokualogika.cz/node/347 

 
Dlouhodobá soutěž 
Osmá sezóna dlouhodobé soutěže zaznamenala mírný pokles zájmu, obě úlohy kola odeslalo 
v průměru 20 hráčů. Během letošního roku došlo ke změnám v přípravném týmu dlouhodobé. 
Na konci května předal Zdeněk Vodička přípravy logické části dlouhodobé do rukou 
Michaely Novákové. Ceníme si Zdeňka za způsob, kterým předání proběhlo, díky čemuž jsme 
měli čas vše potřebné zařídit. Sudoku část dále s radostí přináší Jítka Malcová. Druhou 
změnou, která proběhla už na začátku roku, bylo, že případné technické problémy dlouhodobé 
začal řešit Pavel Kadlečík. Dodejme, že její stvořitel David Vondrák ji pojal nesmírně 
elegantně a jednoduše. Určitě by šlo celý modul využít pro jiné soutěže podobného typu na 
našem webu. Vyskytly se bohužel i potíže, které souvisely s kybernetickým útokem na 
poskytovale hostingu, u kterého máme náš web umístěn. Další vrtochy webu byly způsobeny 
následnými úpravami, které poskytovatel prováděl k zajištění bezpečnosti.  
Po autorské stránce jsme se rozhodli pro pár novinek. Pro doplnění v nuzných obdobích, kdy 
úlohy od autorů nemáme, bylo vytvořeno několik kousků pomocí generátorů a zabrousili jsme 
přímo na weby, kde se dají úlohy vytvořit. Cílem bylo nenápadně upozornit na možnosti, 
které autoři mají při výrobě úloh. Náročné kousky či přímo konkrétní typy úloh nejde vždy 
vymyslet „na papíře“. 
V součtu obou luštitelských kategorií dodal letos zatím 22 úloh Jan Vondruška, zejména díky 
seriálu úloh s norskou tématikou, 20 úloh Pavel Kadlečík, pár kousků s použitím v prachu 
skrytých nástrojů k tvorbě, a třetím nejplodnějším autorem byl Robert Babilon s 15 logickými 
rébusy. Nikdo další z českých autorů již nepřispěl více než 5 úlohami, ať už to byli Jiří 
Hrdina, Jan Novotný, Jan Zvěřina, Jana Vodičková či Karel Štěrba. Za jmenovkou kakuro-
online je skryt Jakub Hrazdira, který úlohy vybral a otestoval. Předlohou k publikovaným 
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úlohám bylo v několika případech MS 2019 v Německu, byly představeny úlohy a nápady 
z letošních soutěží a v kontrastu s nimi též oživena díla mistrů dob minulých. 
Nejlépe hodnocenými úlohami roku 2020 jsou prozatím v sudoku úlohy od DiCarla – 
Antidiagonální zabijáček (9,4) a Matematický killer (9,0), dále Lichý killer (9,3) od Binga. 
Stejní autoři obsadili přední pozice v logice a opět s počítacími úlohami jako je DiCarlův 
Latinský duokiller (9,2) a Bingovy Jigsaw kropki (8,9). Líbila se i úloha od Siniši Hrgy - 
Traktory (8,9). Opět máme v plánu složit nejlépe hodnocenou desítku úloh za celý rok 2020 
do souboru Best of dlouhodobé. 
Nejoblíbenějšími úlohami roku byly 3 sudoku kousky z vikingské dílny WorldTerrorMana 
(Velká a malá polární záře a Velké lodě) a Čárky 6x6 od DiCarla; všechny uvedené správně 
odeslalo 31 řešitelů.   
Stále platí výzva, aby se autoři – pokud vyplodí jakoukoli úložku, kterou by chtěli potěšit 
druhé či ukázat světu své kvality – nezdráhali ji  do dlouhodobé soutěže poslat. 
 
Odkazy 
Dlouhodobá soutěž 
http://sudokualogika.cz/node/658 

 
Podpora hráčských a autorských činností spolku HALAS 
Z nesoutěžních akcí, na kterých by se mohli střetávat hráči či autoři logických hříček, bylo 
v letošním roce uspořádáno pouze autorské soustředění na sklonku července v Praze. Pořádání 
akce se ujal Jan Zvěřina, s pomocí Pavla Kadlečíka a Jiřího Hrdiny. Cílem víkendového 
setkání bylo seznámení se s nástroji na tvorbu úloh, diskuze nad metodikou tvorby na základě 
zkušeností účastníků a představení nástrojů ke kreslení autorských děl. Velmi povedenému 
setkání 8 nadšenců (Šošon, Gotroch, DiCarlo, Pczuzka, Chlien, WTM, Tobi, Anonyme), které 
splnilo takřka do puntíku svůj účel, chybí pouze zpracování podkladů a jejich uveřejnění na 
webu, což by mohlo pomoci dalším dychtivců po tvorbě úloh.  
 
Odkazy 
Autorské soustředění 
http://sudokualogika.cz/node/2398 
 

Omezení činnosti spolku v souvislosti s pandemií koronaviru 
Vyhlášení jarních mimořádných opatření způsobilo zrušení turnaje v Poděbradech a přesunutí 
červnového MČR v logice do podzimního termínu. Ani to však nepomohlo, a tak po dlouhých 
letech nebyl pozlacen nejlepší logik českých zemí. Zrušení turnajů zasáhlo a rozesmutnilo 
mladší luštitele, kteří si nemohli přijet zasoutěžit na 6 z 8 plánovaných regionálních kol 
soutěže tříčlenných studentských družstev, vč. jejího červnového finále. Prázdninový festival 
Czech Open, při němž pořádáme soutěže v sudoku a v logice, byl přeložen na zářijový termín, 
načež jsme se rozhodli vzhledem k blízkosti MČR v sudoku odmítnout nabídku pořadatelů 
uskutečnit soutěž v omezenějším režimu.  
A tak jsme se s nadějí upínali k první letošní akci, MČR v sudoku 2020, konané na 
začátku září v Brně. Jeho organizátoři zároveň ostražitě sledovali, zda nedojde opět ke 
zhoršení situace. MČR v sudoku proběhlo bez větších komplikací. Tato zkušenost nám zčásti 
ukázala, jaké nároky budou kladeny na pořádané akce, dokud budou platit mimořádná 
opatření či bude panovat nejistota ohledně celkového vývoje. Byla to bohužel i poslední živá 
akce, uspořádat prosincovou uzávěrku sezóny, Vánoce ve Zlaté Praze, spolu s členskou schůzi 
našeho spolku jsme již nemohli. 
Po dlouhých 6 letech jsme se následně vrhli do alternativního soutěžního online prostoru, 
v kterém se jinak běžně všichni hráči logických úloh setkávají, a uspořádali online 
Mistrovství akademiků v sudoku. Akce ukázala druhou z cest, která může vést k pořádání 
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turnajů v následujících měsících a u které je předpoklad, že se jí zúčastní další nadšenci  
z online herních portálů a ze studentských soutěží i požitkáři, kteří na živé akce jinak nevyrazí 
či se jich účastní jen výjimečně.  
Myslíme si, že v souvislosti s nestandardním režimem by měly být také nastaveny zvláštní 
podmínky. Byl sepsán dodatek soutěžního řádu k pořádání živých turnajů v době covidové, 
který bude dále doplněn o postup zaplnění kalendáře turnajů HALAS ligy v případě výpadku 
plánované akce.  Pro tyto případy je důležité určit počítání celkového pořadí HALAS ligy. 
Cílem je přiblížit tyto postupy organizátorům a samotným hráčům, aby věděli co případně 
očekávat. Dodatek soutěžního řádu bude zveřejněn s kalendářem HALAS ligy 2021. 
Mimořádná opatření nakonec ovlivnila i podobu prosincové členské schůze spolku, která je 
realizována na webu spolku. Hlasování o programu členské schůze proběhne přes e-mailové 
účty členů. S napětím očekáváme, jakou účast a jaké ohlasy bude schůze mít. 
 
Odkazy 
Informace k aktuálnímu dění vzhledem k pořádání turnajů spolkem HALAS 
http://sudokualogika.cz/node/2366 
Zvládneme turnaj online? 
http://sudokualogika.cz/node/2378 
E-mailová členská schůze 2020 – Informace 
http://sudokualogika.cz/node/2445 

 
Mezinárodní pole 
Vrcholem a svátkem soutěžních aktivit spolku bývá vyslání zástupců naší vlasti na MS 
v řešení sudoku a logických úloh, kde reprezentanti soutěží s nejlepšími borci z celého světa. 
MS 2020 v čínské Šanghaji se však neuskutečnilo a bylo přeloženo na příští rok. Další 
aktivity reprezentačního zaměření se z tohoto důvodu taktéž nekonaly. 
Uskutečnil se seriál online turnajů s názvem WPF GP 2020, kterého se čeští zástupci 
pravidelně účastní a připravují pro něj úlohy. V konečném pořadí po 8 kolech sudoku soutěže 
se nejlépe z našich umístil 3. Jakub Ondroušek, v logice skončil těsně za elitní desítkou na 12. 
místě Jan Novotný. Česká účast čítala 44 hlav v sudoku a 33 v logice. Překlady anglických 
zadání a servis pro závodníky na webu přinášel Jakub Hrazdira s pomocí členů výboru. 
Autorsky se letos na soutěži podíleli čtvrtým kolem sudoku KrtekHonza, DiCarlo, Chlien a 
Anonyme, o poslední 8. logické kolo se podělili Jaku111 a Gotroch. 
Jako člen World Puzzle Federation (WPF) se máme možnost podílet na řešení otázek, které 
pořádání akcí v celosvětovém měřítku přináší. Voleni byli pořadatelé příštích MS, diskutovaly 
se otázky, jakým způsobem pořádat příští MS a co má při výběru dějiště rozhodovat, konala 
se první online členská schůze se zástupci národních asociací. Podrobnosti jsme vylíčili 
v novinkách na webu. 
Od prosince 2019 je zástupcem spolku HALAS při WPF Pavel Kadlečík. Členem Boardu 
WPF, obdoby výboru spolku, je nadále Jan Zvěřina. 
 
Odkazy 
MS 2020 v řešení sudoku a logiky odloženo, MS 2021 je otázkou kde? 
http://sudokualogika.cz/node/2377 
Novinky na mezinárodní scéně 
http://sudokualogika.cz/node/2436 
Informační rozcestník seriálu WPF Grnd Prix 
http://sudokualogika.cz/node/1349#zal_rozc 
Poslední porce kol WPF GP v roce 2020 a celkové pořadí českých hráčů 
http://sudokualogika.cz/node/2443 
České sudokové kolo GP 2020: Příběh autora 
http://sudokualogika.cz/node/2372 
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Pobočný spolek 
Otázka pobočného spolku (PS) a jeho fungování vyvstala s úvahami o pořádání MS 2018. 
Uplynuly 2 roky od jeho ukončení a záležitosti kolem PS nejsou stále vyřešené, konkrétně, co 
s ním bude a co bude s penězi ze zisku MS 2018? V tomto roce došlo k debatám mezi 
výborem spolku HALAS a výborem PS k zodpovědění otázek, svými právními znalostmi 
přispěla Nelly Pelc Vostrá. Během letního vyjednávání jsme došli k závěru, že by  pobočný 
spolek měl zaniknout, jelikož nebyl vyřčen důvod pro jeho další využití, a peníze ze zisku MS 
by měly být převedeny na účet HALASu. Byla diskutována otázka zániku PS formou 
právního nástupnictví spolku HALAS, které je z pohledu daní příznivější a odpadá zdanění 
zůstatku při likvidaci. Zmiňované kroky ale nebyly dosud realizovány. Důvodů bylo více, 
jsou jimi rozdílný pohled na daňovou tématiku, způsob fungování PS i to, že celý proces není 
úplně jednoduchý, což by ale nemělo být důvodem věc neuskutečnit. S koncem kalendářního 
roku 2020 plány na realizaci potřebných kroků opět obživly. Z důvodu již dvouleté historie 
udržování PS po skončení MS 2018 a stále nejisté cesty k řešení odhlasoval výbor spolku 
HALAS, že předloží členské schůzi návrh na vyjádření souhlasu s ukončením PS formou 
likvidace, jejíž zakončení a převedení peněz na HALAS se předpokládá v polovině roku 2021. 
 
Web sudokualogika.cz a další informační kanály 
Webu spolku HALAS na adrese sudokualogika.cz nevzbuzuje sice mezi zúčastněnými tolik 
emocí jako PS, avšak stojíme také před krokem, který je nutný uskutečnit v co nejkratší době. 
Web sudokualogika.cz byl vytvořen před více než 8 lety a od té doby nebyla věnována 
dostatečná péče jeho infrastruktuře, administraci a úvahám, jak jít s dobou a jak se vyrovnat 
se zvyšujícími se technickými nároky internetové sítě. Zaprvé je nutno změnit poskytovatele 
hostingu a zadruhé vytvořit web nový. 99 % informací současného webu bude součástí webu 
nového, který bude založen na novější verzi redakčního systému Drupal. Nepříjemná událost 
se stala v září tohoto roku, těsně po MČR v sudoku, kdy došlo k výpadku webu na cca týden 
z důvodu kybernetického útoku na infrastrukturu poskytovatele hostingu. Data uložená na 
našem webu nebyla podle vyjádření poskytovatele jakkoli dotčena. Náprava zanechané 
spouště pokračovala dlouhé týdny po útoku, což mělo vliv na fungování našeho webu a 
emailových schránek. Věříme, že plánované změny zvýší zabezpečení našeho webu a jeho 
funkčnost, pokud jde o potřeby související s organizací turnajů. 
Administrátorem webu sudokualogika.cz je od začátku roku 2020 Pavel Kadlečík. 
Se záplavou fotek z MČR v sudoku jsme se rozhodli založit fotoalbum na Rajčeti, kam je 
možno nahrávat momentky z budoucích akcí. Pokud se objeví majitelé archivních záběrů, 
bylo by možné oživit profil i tímto směrem. YouTubový kanál spolku HALAS zůstal letos 
zcela nedotčen. Pro “štamgasty“ sociálních sítí je možnost rozproudit facebookovou skupinu, 
případně zabrousit i jinam, a tím pomoci zachytit naše dění svými vlastními zážitky a ve svém 
pojetí. Wikipedické informace o sudoku se pokouší zpřesnit a aktualizovat Jan Zvěřina. 
 
Odkazy: 
Omezení přístupu k webu sudokualogika.cz od 14. 9. do 18. 9. 
http://sudokualogika.cz/node/2409 
Facebooková skupina  
https://www.facebook.com/groups/sudokualogika 
Youtbový kanál spolku HALAS 
https://www.youtube.com/channel/UCyGywGTHEiyDFgz_KzrhnFA/featured 
Album na rajčeti 
https://sudokualogika.rajce.idnes.cz 
 

Záležitosti hospodaření spolku 
Když jsme se ponořili do otázek daní a právního rámce spolkové činnosti, zejména s ohledem 
na pobočný spolek, ukázalo se, že zákony našeho státu vyžadují od neziskovek více, než jsme 
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dosud dělali. Náš spolek, který spravuje hospodaření v jednoduchém účetnictví, je povinen 
zveřejňovat ve Sbírce listin přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a výroční zprávu, a to i 
zpětně. Zákon také stanovuje, co vše by měl spolek v účetnictví vést, i když není povinen vše 
zveřejnit. Cílem je zajistit požadované výstupy za rok 2020 a zjistit použitelnost zveřejněné 
podoby výstupů pro roky předchozí a následující. 
I v letošním roce byla činnost spolku podpořena partnery. Projekt GIVT věnoval přes 4 000 
Kč, které jsme získali díky nákupům spřízněných duší na internetových obchodech. Částka 
míří na zajištění našich aktivit pro děti a mládež. Pokračovala spolupráce s firmou ALBI, 
které pomáháme v odborných radách a korekturách logických hlavolamů a her. Za naši 
pomoc jsme v rámci odměny obdrželi hry v celkové hodnotě 35 000 Kč. Na korekturách se 
podíleli Pavel Kadlečík, Ondřej Motlíček, Michal Matyska a Jiří Hrdina. Získané drobné ceny 
mířily na jarní studentské soutěže, k MČR v sudoku byly věnovány ceny v hodnotě 10 000 Kč 
a zbylé deskovky, únikovky a karetní hry v hodnotě cca 20 000 Kč čekají na své majitele v 
podobě turnajových odměn v příštím roce. 
Na převod peněz z pobočného spolku na HALAS bude třeba připravit též naše hospodaření a 
vymyslet plán spotřeby ve víceletém horizontu. O plánu a jeho dílčích bodech, tedy o využití 
prostředků přesahujících několikanásobně roční rozpočet spolku, by měli následně rozhodovat 
členové spolku. Uvažujeme o podpoře české online sudoku scény, která zažívá momentálně 
svůj obtížný přerod. Původní a po dlouhá léta využívané herní flashové prostředí již nebude 
v lednu roku 2021 použitelné a nebude ho možno otevřít skrz webové prohlížeče uživatelů. 
 
Spolek HALAS, činnost výboru a předsedy spolku 
Kdo četl pozorně předchozí řádky, ten si uvědomí, že chod spolku není jen výsledkem práce a 
péče výboru spolku, ale mnohých dalších, členů a nečlenů, kteří se na jeho chodu podílejí, 
mnozí se do výčtu zprávy o činnosti ani nevešli. Za čas, který jste spolku ochotni věnovat, 
patří každému z vás neskonalý dík. 
S volbou nového výboru v prosinci 2019 došlo ke změnám jeho obsazení, nyní v něm zasedají 
Jakub Hrazdira, Raul Kačírek, Pavel Kadlečík, Jana Ondroušková a Jan Zvěřina. Předsedou 
spolku byl zvolen Pavel Kadlečík. Nový předseda převzal agendu od Jana Novotného na 
začátku roku 2020, veškeré dostupné historické písemnosti spolku, vyjma finančních, střeží 
nyní ve svém archívu. Pokladníkem spolku se po Janě Ondrouškové stal Raul Kačírek. 
Revizorkou spolku je nadále Martina Macháčková, na matriku dohlíží Jana Novotná.  
Rozdělení rolí pro zajištění aktivit spolku bylo členy výboru provedeno na základě 
dobrovolnosti a osobních preferencí. Ale asi ne každý z členů výboru spolku cítí, že se 
dostatečně sžil se svou rolí, celé situaci nepomohl ani nestandardní turnajový rok. S blížícím 
se koncem roku vyjádřil předseda spolku na plénu výboru svoji nespokojenost s činností 
výboru, přesněji s rozložením sil, v jakém se snažíme jeho chod zabezpečit. Na základě 
debaty, která je stále živá a při které občas vyšlehne i plamen, dojde k přeskupení „záštity“ 
členů výboru nad jednotlivými okruhy činností, kterým se ve spolku věnujeme. O všem bude 
výbor spolku členy informovat a zveřejní to na webu, aby vaše přání a potřeby ohledně 
činností spolku mohly být vyslyšeny. 
 
Dodatkem Zprávy o činnosti spolku HALAS za rok 2020 budiž přání, abychom se mohli 
vrátit ke svému milovanému luštění a vzájemnému soupeření na turnajích co nejdříve. Po 
stránce zabezpečení spolkových aktivit čeká výbor a členy spolku dost práce, přejme si, ať 
společnými silami vytyčené cíle zvládneme, ba dokonce v nich najdeme zalíbení. Spolek 
HALAS bude právě takový, jaký si ho uděláme.  
 
Pavel Kadlečík, předseda Hráčské asociace logických her a sudoku, z.s. 


