
20:30 Krtek nás spojuje 

diCarlo se dobrovolně přihlásil jako záložní moderátor schůze. 

Jirka Hrdina není přítomen – jako jediný dopředu nepotvrdil konání schůze, trochu rebel. 

 

1) Novoroční zdravice 

a. Krtek se ptá, jestli k tomu ještě něco máme nebo se to může odeslat. Tydela 

potvrzuje, že k pokladnickým věcem je u ní vše ok. 

b. Krtek informuje, že od poslední úpravy přibyla jedna věta k ročence. Zbytek 

přítomného výboru schvaluje znění novoroční zdravice. 

2) Kalendář turnajů 

a. Krtek se ptá, kdo dal na stránky info o indickém online-turnaji, přiznal se Gotroch. 

3) Dlouhodobá soutěž 

a. DiCarlo přednesl svůj návrh (někteří soutěžící si stěžují, že se po turnajích objevují 

v dlouhodobé soutěži úlohy z turnajů, navrhují delší časovou prodlevu mezi turnajem 

a zveřejněním této úlohy nebo nezařazování těchto úloh), vznikly otázky, zda zadávat 

úlohy z turnajů do dlouhodobé soutěže, případně kdy. Gotroch dodává, že problém 

se týká hlavně úloh zveřejněných v dlouhodobé soutěži jen pár týdnů po živém 

turnaji, kde byly luštěny. 

b. Krtek vysvětluje, proč úlohy z turnajů do dlouhodobé soutěže zařazuje – některé jsou 

velmi zajímavé, v turnajích jsou neřešené kvůli náročnosti, dlouhodobou soutěž řeší 

ve značné části jiná množina lidí, než jezdí na turnaje, navíc se tyto úlohy zařazují 

většinou z „úlohové nouze“. 

c. Krtek slíbil, že tyto podněty předá Vodovi a Medviděti. Při zařazování úloh ze starých 

turnajů navrhuje sahat hlouběji do minulosti. 

d. DiCarlo navrhuje postrčit autory turnajů, aby sami vybrali úlohy ze svých turnajů, 

které by za vhodný čas od daného turnaje mohly být použity v dlouhodobé soutěži. 

4) Studentské turnaje 

a. DiCarlo se ptá na celkový rozpočet, dále i na rozpočet na ceny pro pražský regionální 

turnaj, který bude zařazen nově a při sestavování rozpočtu se s ním nepočítalo. Na 

ceny pro tento turnaj bude vyčleněno 500 Kč stejně jako na ostatní regionální kola.  

b. Krtek informoval o komunikaci s loňskými sponzory. 

c. 21:00 Jirka se připojil ke schůzi, pokračujeme v diskuzi o studentských turnajích. 

d. DiCarlo se ptal na očekávané příjmy z GIVT v letošním roce. 

e. DiCarlo se ptal, jestli některá z cen kupovaná loni by nepřipadala v úvahu pro 

dospělácké turnaje, případně jestli nemáme nějaké nápady pro ceny či sponzory na 

dospělácké turnaje.  



f. Krtek shrnuje, jaké ceny dávají smysl pro turnaje: kancelářské potřeby, něco 

z knižního trhu, hry, kvalitní časopisy či knihy na sudoku. Tydela přispívá se svými 

zkušenostmi ohledně cen v podobě puzzle a deskových her pro celostátní finále 

studentského turnaje. 

g. Řeší se komunikace s časopisem IQ Tykve a jeho případnému opětovnému využití 

jako ceny. DiCarlo navrhuje obnovit s nimi komunikaci a oslovit je ve věci opětovné 

budoucí spolupráce. 

h. Krtek informuje o nákladech na časopis s úlohami – min. náklady 22 Kč na 1 výtisk při 

relativně vysokém nákladu. 

i. Jirka navrhuje promyslet, zda by se dal časopis IQ Tykve nakupovat pro členy HALASu 

za nějakou rozumnou cenu. Promyslet možnost dvojstránky v jejich časopise, kterou 

bychom obhospodařovali my. 

5) Tydela vznáší návrh o diskusi o časopisech, do kterých by se daly zařazovat naše úlohy. 

a. Krtek jmenuje konkrétní autory, kteří takto do nějakých časopisů přispívají křížovky 

nebo logické úlohy. Navrhuje prověřit naše možnosti přispívání úlohami do časopisů, 

novin, letáků. Gotroch se nabízí, že zmonitoruje trh. 

b. DiCarlo při této příležitosti popisuje situaci tisku v Anglii, kde vychází v denících 

mnoho zajímavých logických úloh, na druhou stranu na jediný živý turnaj v Anglii moc 

místních nejezdí. 

6) Jirka navrhuje vytvořit videa o zajímavostech ze světa sudoku a logických úloh (rozhovory 

s mistry, luštící hráče apod.). DiCarlo informuje o nedokončených pokusech, které už vznikly. 

7) Tisk živých turnajů: Navrhujeme, aby Šoson vyzkoušel domácí tisk a poreferoval nám o tom, 

jak to funguje. Je nutné kontaktovat firmu Plánotisk a dohodnout s nimi podmínky na další 

rok. DiCarlo vypráví svůj velmi pozitivní zážitek s pražskou pobočkou firmy Plánotisk, je určitě 

pro další spolupráci. Krtek doplňuje své zážitky z té brněnské. 

8) Gotroch zavádí hovor směrem k newsletteru. Krtek navrhuje domluvit se na obsahu 

newsletteru, který chceme posílat pravidelně členům HALASu. Kromě novinek a aktualit 

navrhuje Gotroch využít newsletter pro zjišťování zpětné vazby ohledně všeho možného, na 

co tu zpětnou vazbu potřebujeme. Gotroch se do toho položí, má na newsletter chuť. 

9) Noví hráči – DiCarlo diskutuje o zajímavých webových hráčích, které by stálo za to zlanařit na 

turnaje. Následně probíhá diskuse o serverech, na kterých se hrají sudoku a logické hry, kde 

by se dali shánět hráči živých turnajů. 

10) DiCarlo vznáší otázku ohledně komunikace se sponzory, co jim nabízíme, případně zda by se 

dali někam viditelně na webové stránky zveřejnit významní sponzoři. Krtek potvrzuje, že na 

stránkách o MČRS vždy své místo měli, kde pro ně najít správné místo na našem webu, toť 

otázka. 

11) DiCarlo vznáší dotaz na komunikaci s organizátory MS a aktuální stav organizace a další 

propagační aktivity, které se týkají výboru. Krtek referuje o stavu spojení s organizačním 

výborem. 



12) Byla zahájena debata o přilákání nových luštitelů juniorské soutěže na webu fed-sudoku.eu. 

Tydela vznáší myšlenku, zda množstvím zveřejňovaných údajů o hráčích některé další 

neodrazujeme. Má o ně starost. 

 

Neoficiální zápis schůze velmi spontánně zapsala Tydela, korekturami přispěl DiCarlo 

 

  


