
Zápis z jednání výboru HALAS č. III/2 

Jednání výboru proběhlo v pondělí 21. 12. 2015 od 20:30 do 23:00 prostřednictvím skypu. 

Přítomni byli všichni členové výboru: Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík, Aleš 

Marek a Jan Novotný. 

1) Úkoly z minule 

Marek a Novotný informovali o postupu předávání agendy od minulého výboru, podstatná 

bude změna zápisu na soudu, sídlo můžeme řešit datovou schránkou. Hrdina informoval o 

domluvě termínu MČRL a možnostech autorského zajištění. Hrazdira informoval o domluvě 

s potenciálními autory sudoku. Všechny tři záležitosti se posunuly o kus vpřed a běží dál. 

2) Kalendář 2016 

Termínová listina schválena. U logických kol WPF GP musíme rozhodnout, které skóre 

budeme počítat. Z hlediska obsahového zajištění akcí v druhé polovině roku budou osloveni 

čeští, případně zahraniční autoři. Otevřena otázka kombinace MČRS a mistrovství juniorů. 

3) Povídání okolo reprezentace 

Z širší debaty vyplynula a) vhodnost vedení celoročního žebříčku, který by shrnoval 

výkonnost adeptů reprezentace a mohl být podkladem pro kapitána při stanovení sestavy, b) 

nutnost pravidelné komunikace kapitána s hráči, c) užitečnost reprezentačního soustředění. 

4) Facebook HALAS 

K překvapení mnohých již několik let existuje. Potřebujeme tedy přihlašovací údaje a 

ochotného administrátora. Z debaty vyplynulo též téma pro příští jednání – přehlednost webu 

HALAS. 

5) Materiály ke stažení 

Debata se točila okolo toho, kolik zveřejňovat, komu a za kolik. Jedním z výstupů je idea 

ročenky HALAS, která by byla stručným informačním zdrojem o proběhnuvších soutěžích a 

zároveň obsahovala veřejně dostupné ukázky úloh. 

6) Mail členům k 1. 1. 2016 

Shodli jsme se, co by měl obsahovat a kdo ho napíše. 

7) Internetová soutěž pro mládež 

Chceme touto cestou lákat studenty k pravidelnému luštění. Je třeba vyřešit technickou 

stránku věci, obsahovou stránku věci a pak propagaci. 

Úkoly: 

 (Marek) Pokračovat k aktualizaci sídla a údajů na soudu. 

 (Novotný) Zveřejnit termínovou listinu 2016 na webu, oslovit potenciální autory S a 

L, připravit novoroční mail členům. 

 (Hrazdira) Zjistit více o nových pravidlech logických kol WPF GP. 

 (všichni) Zamyslet se nad žebříčkem výkonnosti adeptů reprezentace 

zapsal Novotný 


