
Zápis z jednání výboru HALAS č. III/8 

Jednání výboru proběhlo v úterý 17. 5. 2016 od 20:30 do 22:00 formou skype konference. 

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

a Jan Novotný. 

1) Jednání bez programu 

Jednání výboru bylo svoláno bez pevného programu, s cílem volně prodiskutovat záležitosti 

dlouhodobějšího charakteru. O čem jsme nakonec mluvili: 

 (MS) Současný stav odezvy na první zjišťovací mail adeptům reprezentace. 

(z 24 oslovených 13 hráčů má zájem, 6 nemá zájem, 5 zatím nereagovalo) 

 (MS) Po konzultaci s pokladníkem se pokusíme zajistit hromadné zaslání startovného. 

 (MS) Vzhledem k termínu MS připadají v úvahu dvě varianty reprezentačního soustředění 

a) všeobecný obsah někdy během letních prázdnin (nad možností uspořádat se zamyslí 

Hrdina), b) soustředění nad bookletem na začátku října (nad možností uspořádat se 

zamyslí Novotný). 

 (MS) Oslovíme úspěšné účastníky mládežnických turnajů, aby určitě přijeli na juniorské 

mistrovství ČR v sudoku a zvážili i účast na MS vzhledem k příznivé lokalitě. 

 (web) Facebooková skupina HALAS je sympaticky živá – ale není důvod, aby příspěvky 

o proběhnuvších akcích přidával jediný člověk, každý může přidat fotku, odkaz, pozvánku 

apod. 

 (web) Přestavba hlavního menu bude snad dokončena do prázdnin. 

 (web) Do správy pravidelného, základního obsahu bude třeba zapojit více lidí. 

 (web) Potřebujeme aktualizovat redakční systém na pozadí webu sudokualogika.cz. 

 (soutěže) Termín a místo konání MČRS, bohužel, stále v nejistotě vzhledem k zdlouhavé 

reakci ze strany Akademie Sting. 

 (soutěže) Dvoudenní podoba MČRL by jistě umožnila rozmáchlejší obsah, ale přilákala 

by taková soutěž vyšší účast, aby se to vyplatilo?? (nejen finančně) 

 (soutěže) Pravděpodobně až v zimě 2017 bychom chtěli vyzkoušet turnaj HALAS ligy, 

který by byl prostorově roztroušený na několik míst v republice a náborově laděný. 

 (soutěže, spolek) Budeme se snažit propagovat HALAS formou letáčků či malé soutěže 

v rámci spřátelených akcí a organizací (Mensa, Deskohraní, Czech Open Pardubice). 

 (spolek) Probírali jsme aktuální stav na účtu HALAS na portálu GIVT.cz 

 (spolek) Plánujeme k 1. 7. rozeslat členům mail s informacemi (podzimní termíny) a 

dotazy (o MČRL apod.). 

 

zapsal Novotný 


