
Zápis z jednání výboru HALAS č. IV/3 
 

První jednání výboru HALAS v novém roce proběhlo ve středu 10. 1. 2018 od 20:30 do 22:15 

formou skype konference. Přítomni byli všichni členové výboru: Jana Hanzelková, Jakub 

Hrazdira, Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík a Jan Novotný.  

 

Schůze byla zahájena několika body týkajícími se aktuálních činností ze začátku nové sezóny 

i ukončení té předešlé. Matrikářka Jana Novotná připravila novoroční zdravici členům, Jan 

Novotný s Jakubem Hrazdirou pak Ročenku HALAS ligy za rok 2017. Vedle akcí z kalendáře 

HALAS ligy budou na webu více zveřejňovány i informace o turnajích dalších. 

 

V posledních dnech probíhala komunikace hrstky pravidelných hráčů dlouhodobé soutěže 

o jejím současném charakteru, konkrétně tedy o zveřejnění úloh v dlouhodobé soutěži 

ze živých turnajů nedlouho po jejich konání. I přesto, že ze současného výboru nikdo tímto 

pravidelným hráčem není, členové výboru si uvědomují význam soutěže pro náš spolek. 

Svízel pramení, a to neustále, z nedostatku úloh pro samotnou soutěž. Nezbývá nám nic než 

opět apelovat na nápaditost ostřílených autorů či vítaných zelenáčů, aby přispěli svou troškou 

do mlýna, a přislíbit, že v dobách nouze budou vybrány zajímavé úlohy z dob minulých, 

u kterých lze jejich originalitu ocenit i po čase. 

 

Dalším bodem naší schůze byly vyhlídky na chystající se jarní kolotoč studentských turnajů, 

který proběhne ve formátu podobném loňskému, navíc ale s přídavkem turnaje pražského na 

partnerské ZŠ Na Beránku. Rozpočet pro celý seriál turnajů by měl být o něco málo nižší než 

loňský ročník, kdy bylo vydáno více na ceny díky štědrým příspěvkům prostřednictvím 

portálu GIVT. Náklady by tedy měly být i letos pokryty zisky z GIVTu. Na podporu celé akce 

dále počítáme s oslovením partnerů z loňska, ale hodláme se pustit i do vod neprobádaných 

k zajištění budoucích vyhlídek pořádání studentských turnajů. 

 

Kapitolou samo pro sebe je spolupráce s některými periodiky či časopisy, jenž pravidelně 

uveřejňují tabulky sudoku či další nám dobře známé logické úlohy. Hodláme oprášit 

spolupráci s luštitelským časopisem IQ tykve. Denním tiskovinám či regionálnímu periodiku 

bychom jistě měli co nabídnout, je nutno ale rozmyslet i nad kapacitou a kvalitou námi 

dodávaného obsahového materiálu. Jakýkoli kontakt na osobu z branže novinářské by byl 

velmi vítán. 

 

Pro zajištění tiskových potřeb pro turnaje během roku budeme chtít navázat na spolupráci 

s firmou Plánotisk, jejíž brněnská a pražská pobočka nám poskytuje tisk se slevou. Objem 

dohodnutého tisku by ale měl být nižší než v předešlých letech, což je zčásti dané nabídkou 

Jana Zvěřiny pro zajištění tisku některého z turnajů. 

 

Významným bodem naší rozpravy bylo zamyšlení nad přípravou elektronického zpravodaje 

spolku HALAS, pracovně námi nazývaného newsletter. Myšlenka je informovat o dění spolku 

HALAS, právě proběhnuvším a co nás čeká, přinést zajímavosti ze světa sudoku a logických 

her či oslovit příjemce v konkrétní věci. Cílem je pak časem rozšířit newsletter do emailových 

schránek širší skupiny hráčů a dalších perzón, které se zajímají o dění na poli sudoku a 

logických úloh vůbec.  

 

Zima mírná, a tak Jan Novotný již ubírá zrak ke studentským turnajům i pod vlivem své 

ratolesti doma, Jana Hanzelková rovná do latě někdy až rozlítanou činnost výboru spolku 

pomocí šikovného organizačního dokumentu, Jiří Hrdina už zřejmě leští kameru a mikrofon 



pro pořízení skečů z luštitelského zákulisí, Pavel Kadlečík si dnem a nocí láme hlavu, čím 

vším zlákat nováčky na turnaje, a Jakub Hrazdira v tom nadšení skoro neví, co nedat do 

prvního čísla připravovaného newsletteru, jenž Vám přijde na konci ledna. A co vy? 

 

          Zapsal Kadlečík 


