
Zápis z jednání výboru HALAS č. III/5 

Jednání výboru proběhlo v pondělí 15. 2. 2016 od 20:30 do 22:30 formou skype konference. 

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

a Jan Novotný. 

1) Debata o webových stránkách 

V návaznosti na předchozí jednání představil Novotný coby šéfredaktor svou aktuální představu 

o webu. Budeme rozlišovat aktuální informace (dynamické, krátkodobé, jednorázové) 

prezentované formou novinek – na webu a na facebooku. Druhá kategorie informací je statická, 

dlouhodobá. Aktuální podoba hlavního menu byla shledána nepřehlednou, proto vznikl nový 

návrh strukturování, o němž jsme podiskutovali a schválili jej. Vzorem je sekce „Hráčská 

asociace“ (http://sudokualogika.cz/node/1347), obdobně budou zpracovány i ostatní sekce. 

2) Doplnění soutěžního řádu 

Aktualizovali jsme a schválili nové znění soutěžního řádu. Doplněna byla pasáž o startovném a 

způsob započítávání B kategorie do HALAS ligy. 

3) Materiály ke stažení 

Výbor HALAS stanovil následující pravidla přístupu k archivu materiálů ze soutěží HALAS ligy: 

a) Člen HALAS zaplacením příspěvků za rok N získává nárok na materiály ze všech soutěží HL 

v roce N. 

b) Nový člen HALAS vstupující do spolku v roce N získává nárok na materiály ze všech soutěží 

HL v letech N a N-1. 

c) Kdokoliv může získat nárok na materiály z turnajů jednoho roku X po zaplacení částky 50 Kč. 

4) Tisk soutěžních materiálů 

Debatovali jsme o problematice tisku zadání pro naše soutěže. Připomínali jsme si varianty 

z minulosti (sponzorský tisk u společnosti Mantila, tisk doma či v práci u členů výboru, autorů či 

jejich známých, komerční tisk v copycentru). Hodnotili jsme, co je jak nákladné a co je jak 

pohodlné pro autory a pořadatele. 

Systémové řešení do budoucna zatím hledáme. Zvažujeme provozování tiskárny v majetku 

HALAS, problémem je mj. její umístění a pořizovací náklady, pochopitelně. Jako nejvhodnější 

vidíme navázání spolupráce s tiskařskou firmou, naše zakázky by mohly dosáhnout až 10 000 

listů A4 za rok, což by mohlo přinést slušnou cenu. 

zapsal Novotný 


