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Vážení přátelé,
přinášíme vám první číslo HALAS Newsletteru. Ten si dává za úkol informovat o minulých a budoucích aktivitách spolku HALAS, nadcházejících živých či online turnajích a také poukazovat na zajímavé www stránky se sudokářskou nebo logickou tematikou.
Newsletter není určen jen pro členy HALAS, ale budeme rádi když se nám podaří jej rozšířit i mezi
další fanoušky sudoku a logiky. Pokud tedy máte nějaké kamarády, které by náš newsletter mohl
zaujmout, řekněte jim o nás. Každý zájemce o pravidelné zasílání newsletteru nám může napsat na
newsletter@sudokualogika.cz a my ho zařadíme do seznamu příjemců.
Newsletter bude vycházet pravidelně koncem každého měsíce. Jak se bude obsah newsletteru dále
vyvíjet, záleží i na vás. Pokud máte nějaké nápady na vylepšení, dejte nám vědět.
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Novinky

Co nového se událo v nedávné době? Stručný výčet najdete v této sekci.
•

Výbor HALAS zpracoval Ročenku HALAS ligy za rok 2017, obsahující výsledkový přehled všech turnajů HALAS ligy
v roce 2017 a ukázky úloh (ročenku najdete na http://sudokualogika.cz/node/1755).

•

Byl schválen program HALAS ligy 2018 (http://sudokualogika.cz/node/1746), novinkou je zařazení nového živého
turnaje v Pardubicích.

•

Pokračujeme v tradici pořádání živých studentských turnajů pro tříčlenné týmy, tento rok nově i na ZŠ Na Beránku v Praze (http://sudokualogika.cz/node/1619).

•

Díky spolupráci s portálem GIVT.cz jsme za čtvrté čtvrtletí roku 2017 získali příspěvek 1 767 Kč na pořádání studentských turnajů. Zapojit se může každý (viz http://sudokualogika.cz/node/1366).

•

Česká republika bude i tento rok pořádat jeden z turnajů WPF GP (4. kolo logiky), pokud se chcete autorsky zapojit do přípravy tohoto kola, ozvěte se prosím Honzovi Novotnému.

Nejbližší akce

V této sekci informujeme o soutěžích, které nás čekají v následujícím měsíci. Co se týče online soutěží, je možné, že
se objeví ještě další akce, doporučujeme tedy průběžně sledovat i stránky sudokualogika.cz, kde najdete také více
informací o turnajích.

Termín

Přehled nejbližších soutěží
Název soutěže

Kde + kategorie

25. 1. – 29. 1.

Classics
1. kolo logického seriálu Puzzle Ramayan

logicmastersindia.com
Logika

26. 1. – 29. 1.

DSM 2018 kvalifikace
Kvalifikace na Německé mistrovství v sudoku

logic-masters.de
Sudoku

26. 1. – 29. 1.

WPF GP - Holandsko (HALAS LIGA)
1. kolo WPF Sudoku GP

gp.worldpuzzle.org
Sudoku

9. 2. – 12. 2.

Standard
2. kolo sudokářského seriálu Puzzle Mahabharat

logicmastersindia.com
Sudoku

9. 2. – 12. 2.

WPF GP - Turecko (HALAS LIGA)
1. kolo WPF Puzzle GP

gp.worldpuzzle.org
Logika

10. 2.
10:00 – 15:00

GP - Košice (ŽIVĚ)
Živý turnaj ze slovenského seriálu GP

Košice
Sudoku + Logika

16. 2. – 19. 2.

Number Placement & Object Placement
2. kolo logického seriálu Puzzle Ramayan

logicmastersindia.com
Logika

19. 2.
8:45 – 13:00

Regionální kolo studentů v Brně (ŽIVĚ) (STUDENTI)
7. ročník soutěže tříčlenných družstev v sudoku

Brno
Sudoku

23. 2. – 26. 2.

WPF GP - Estonsko (HALAS LIGA)
2. kolo WPF Sudoku GP

gp.worldpuzzle.org
Sudoku
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Zajímavá stránka

V této části vám každý měsíc představíme internetovou stránku, zaměřenou na sudoku nebo logiku, která nás zaujala
a kterou tedy doporučujeme i čtenářům.
V prvním čísle se podíváme na jednu z těch nejznámějších - FED SUDOKU.
Najdete ji na adrese www.fed-sudoku.eu a jak asi můžete tušit podle názvu, jde
o server zaměřený na sudoku, který funguje již od roku 2006. Narozdíl od mnoha jiných
stránek, které se zaměřují jen na klasické sudoku, na FEDu najdete i bohatší obsah
v podobě mnoha dalších sudoku variant. Zároveň je FED velmi oblíben jak u českých
a slovenských tak i u zahraničních hráčů (stránka má i svou anglickou verzi) a stává se
tak vítaným měřením sil například i mezi špičkovými reprezentanty. Z tohoto důvodu je
FED také častým zdrojem informací o současném sudoku dění a pokud tedy máte nějaký dotaz, v diskuzním fóru FEDu - Návštěvní knize, vám určitě někdo dokáže poradit.
Co všechno tedy můžete objevit na FED-Sudoku?
•

každodenní soutěž na 3 úrovních klasického sudoku a 1 nesousledném sudoku

•

týdenní soutěž v 10 variantách sudoku (tzv. Alternativ), kde najdete například Killer, Nepravidelné sudoku a další
známé variace sudoku

•

Krtkův pohár: dvoutýdenní soutěž, obsahující v každém kole celkem 8 tabulek jedné spíše exotičtější varianty
sudoku (soutěž autorsky připravuje český sudoku reprezentant Jan „Krtek“ Novotný)

•

okolo 200 autorských variant, které pro FED SUDOKU vytvořili a poslali samotní hráči

•

studentskou soutěž v klasice a jednoduších variantách

•

archiv všech úloh (můžete tedy vyzkoušet i úlohy z minulosti) a statistické výsledkové přehledy

•

Návštěvní knihu, kde můžete diskutovat nejenom o sudoku

•

sekci FED Párty, ve které přátelé stránek každoročně organizují živé setkávání hráčů

V hracím okně na FEDu můžete používat vpisky. Specifikem
soutěžního hraní na FEDu je i fakt, že pokud odešlete řešení
s chybou - hra nekončí, ale můžete pokračovat v luštění.

Na statistickém výstupu nejlepších výkonů na lehké
variantě sudoku můžete vidět, že na FEDu hrají špičkoví
hráči schopní luštit sudoku i pod 1 minutu.
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Otázky HALAS

Jedním z důvodů, proč vlastně newsletter vydáváme, je i získání zpětné vazby od čtenářů. Proto v této sekci naleznete vždycky pár otázek, které nás aktuálně zajímají. Odpovědi prosím pište na adresu newsletter@sudokualogika.cz.
Nemusíte se držet jen uvedených otázek, uvítáme i jiné komentáře k newsletteru či dění týkající se našeho spolku.

1) Jaká část newsletteru se vám nejvíce líbí, případně co dalšího byste v newsletteru rádi viděli?
2) Jak často nakouknete na webovou stránku sudokualogika.cz? Jste členy FB skupiny sudokualogika?

Úloha na přání

Každý měsíc budeme v newsletteru zveřejňovat jednu úlohu, kterou zvolí naši čtenáři. Každý, kdo nám na emailovou
adresu newsletter@sudokualogika.cz pošle nějakou reakci (odpověď na otázky, komentáře atd.), má možnost připojit i přání, jakou úlohu by chtěl vidět v dalším čísle. Z přání, které dorazí do 15. února, jedno vylosujeme a daná úloha
se objeví příště.
Jelikož tu máme teprve první newsletterové číslo a nemohli jsme ještě pro aktuální číslo vybírat z vašich přání, byla
volba úlohy na nás. Tak trochu tematicky (na oslavu zrodu našeho newsletteru) vybíráme ne úplně rozšířenou úlohu
NEWS.

NEWS

autor: Jakub Hrazdira
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Umístěte do tabulky písmena světových stran
(N, E, W, S) tak, aby každá oblast obsahovala
přesně 2 písmena. Dvojice písmen v každé
oblasti musí dodržovat vzájemný vztah vůči
druhému písmenu v oblasti (dle vyobrazeného
kompasu). Například máme-li v jedné oblasti
písmena W a N, pak musí být N severněji než
W a W západněji než N. Písmena se nemohou
opakovat v žádném řádku ani sloupci. Některé
oblasti jsou podbarvené šedě - to je jen pro
lepší designový vzhled úlohy, pro samotné
luštění to nemá význam.
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Pro zajímavost uvádíme čas řešení aktuálního mistra ČR v řešení logických úloh - Jakuba Ondrouška.
Dokážete úlohu vyluštit nebo snad dokonce i překonat Kubův čas? :-)
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