
Zápis z jednání výboru spolku HALAS č. IV/11 

Jedenácté jednání výboru HALAS proběhlo v sobotu 22. 12. 2018 od 20:00 do 23:00 formou 

skype konference. Přítomni byli všichni členové výboru: Jana Hanzelková, Jakub Hrazdira, 

Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík a Jan Novotný. 

Program schůze: 

1) HALAS liga pro rok 2019 

 Kalendář živých turnajů  

o Přibližné termíny turnajů v Poděbradech, MAČR a Zlaté Prahy jsou známy a 

zveřejněny na webových stránkách. (http://sudokualogika.cz/node/2111) 

o MČRS  

 Termín mistrovství se bude odvíjet i od termínu MS, které se koná 29. 

září 2019 – 6. října 2019. Termín bude konzultován s autorem turnaje, 

Petrem Lichým, předběžný návrh je červen 2019. 

 Jan Novotný se pokusí zařídit prostory pro konání MČRS na 

Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se konalo 

mistrovství republiky v tomto roce. 

o Pardubice  

 Ohledně konání turnaje HALAS ligy konaného v rámci šachového 

festivalu Czech Open 2019 bude kontaktován loňský organizátor, Jan 

Zvěřina. Festival Czech Open se uskuteční 11. – 28. 7. 2019. 

o MČRL  

 Garantem organizace bude Jiří Hrdina. Z hlediska obsahu v nejbližší 

době osloví Jirka potenciální autory. Případní zájemci se mohou ozvat 

buď přímo Jirkovi nebo na e-mail info@sudokualogika.cz. 

 Mistrovství republiky proběhne v Praze pravděpodobně v květnu 2019. 

o Přesné termíny budou známy v průběhu ledna. Vzhledem k pravidelné účasti 

slovenských přátel se pokusíme zohlednit při volbě termínů i slovenské 

turnaje.  

 

 Zařazení turnajů WPF GP 2019 do HALAS ligy 

o Vzhledem k termínu živých turnajů, které budou s největší pravděpodobností 

nejvíce koncentrovány na jaře a začátkem léta, budou do HALAS ligy 

zařazeny následující turnaje (2 turnaje v sudoku a 2 turnaje v logice):  

 WPF Sudoku GP: 2. kolo – konané 1. – 4. února – autorem úloh je 

Polsko a 3. kolo – konané 1. – 4. března – autorem úloh je Turecko 

 WPF Puzzle GP: 1. kolo – konané 18. – 21. ledna – autorem úloh je 

Indie a 2. kolo – konané 15. – 18. února – autorem úloh je Německo  

 

 Studentské turnaje 

o Termíny většiny turnajů jsou známé. Termín turnaje v Praze bude upřesněn.  

o V jednání je nové regionální kolo na Českolipsku. Zájem pořádat turnaj 

v tomto regionu projevil Jan Zvěřina, dále jsme byli osloveni školou z Nového 

Boru.  
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2) Reprezentace pro MS 2019 

 Pro letošní sezónu zůstává nadále stejný princip výběru reprezentace jako v loňském 

roce. Nominaci určuje výbor. Jako podklad pro výběr širší skupiny reprezentace slouží 

reprezentační žebříček. 

 Ve vhodný okamžik výbor HALAS projedná nominaci na MS v Německu (v závislosti 

na termínech od organizátoru MS). Všechny informace ohledně reprezentace budou i 

nadále zveřejňovány na webové stránce http://sudokualogika.cz/node/2007. 

 Přesný termín ukončení nominačního procesu bude záviset na informacích 

organizátorů MS, předpokládá se konec června 2019, termín bude co nejdříve 

upřesněn. Pavel Kadlečík osloví pořadatele MS 2019 v Německu. 

 Průběžnou přípravou reprezentantů na MS v sudoku má zájem se zabývat Jakub 

Ondroušek. Pokud máte chuť přidat se ke skupině, která bude sdílet postřehy a 

materiály, napište prosím přímo Kubovi na e-mail nebo na e-mail našeho spolku 

info@sudokualogika.cz. Pro logickou část projevil obdobný zájem Jakub Hrazdira. 

Detaily přípravy budou zveřejněny také na stránce věnované reprezentaci. 

3) Úprava nominačního systému reprezentace pro rok 2020 a další 

 Otázky ohledně systému nominace reprezentace pro další roky budou řešeny 

v průběhu sezóny. Členové se k tomuto tématu mohou vyjádřit na webu HALASu, na 

e-mail info@sudokualogika.cz nebo osobně na živých turnajích. Závěrečná debata 

ohledně systému nominace proběhne pravděpodobně při MČRS 2019. 

4) Otázka dění a nálady ve spolku v prosinci roku 2018 

 Po událostech v prosinci 2018 vznikla potřeba ujasnit stanoviska spolku o informace, 

jak se chovat v případě odstoupení člena výboru v průběhu funkčního období. Tato 

potřeba byla již částečně projednána na členské schůzi dne 8. 12. 2018. Návrh 

stanoviska bude vytvořen a projednán s odborníky během roku 2019. Vzniklý návrh 

bude předložen k hlasování nejpozději na členské schůzi v prosinci roku 2019.  

5) Obsah novoroční zdravice 

6) Rozdělení činností mezi členy výboru (a členy spolku) pro rok 2019 

7) Různé 

 Pavel Kadlečík komunikuje s autory časopisu IQ Tykve. Ti projevili zájem zveřejnit 

vybrané úlohy z MS 2018 v Praze.  

 V souvislosti s informací o přebytku hospodaření MS 2018 a jeho možném využití pro 

potřeby spolku HALAS jsme se předběžně dohodli na projednání dlouhodobého 

finančního plánu spolku pro následující roky.  

 Jirka Hrdina předložil návrhy na zlepšení přehlednosti webu spolku HALAS, týkající 

se například poradny. Další úpravy budou diskutovány. 

 Předseda informoval o úspěšném vyřešení problému s automatickým registrování 

robotů na naše webové stránky. Za vyřešení děkujeme Karlu Tesařovi a Janě Novotné. 

Zapsala Jana Hanzelková 
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