
Zápis z jednání výboru HALAS č. IV/4 

Čtvrté jednání výboru HALAS proběhlo v sobotu 10. 3. 2018 od 20:30 do 22:00 formou skype 

konference. Přítomni byli všichni členové výboru: Jana Hanzelková, Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina, 

Pavel Kadlečík a Jan Novotný.  

Ve stále pokračujícím proudu emailové konverzace jsme se rozhodli zastavit a probrat několik 

témat naživo. Rozebírali jsme: 

 Ideu vyhlašovat v rámci živých turnajů, případně celé sezóny kromě celkových vítězů i 

speciální kategorie zaměřené na dílčí typy úloh a kol, které se v soutěžích vyskytují. 

Například klasické sudoku, sprintová kola, nejbodovanější úlohy a podobně. Domluvili 

jsme se, že v rámci rozbíhající se sezóny to stojí za zkoušku. Kadlečík osloví autory a 

pořadatele jednotlivých turnajů. 

 Po skončení aktuálního (druhého) kola WPF GP v logice by bylo vhodné zpracovat 

průběžné výsledky HALAS ligy. 

 Kde a jak je možné propagovat živé turnaje, konkrétně první akci sezóny = Poděbrady 7. 

4. 2018 

 Částečně v souvislosti s MS 2018, i obecně z propagačních důvodů, plánujeme vytvořit 

krátká videa o světě sudoku a logiky. Řešili jsme technickou stránku věci i témata. 

Plánujeme začít právě v Poděbradech, kde se všichni potkáme. 

 Newsletter HALAS má po 2 číslech snad své čtenáře, i když jejich odezva není velká. 

Vymýšleli jsme, čím obsah ještě oživit a jak čtenáře vtáhnout do konverzace. Dále pak, 

komu případně ještě dalšímu alespoň zkušební číslo poslat. 

 Studentské turnaje: Novotný a Hanzelková informovali o prvních dvou regionálních 

kolech, pak jsme shrnuli přípravu na kola zbývající, především, jak propagovat první 

ročník v Praze. 

 Otázku, za jakých podmínek musí zapsaný spolek podávat daňové přiznání právnických 

osob. 

 MS 2018 – máme dojem, že informace od organizačního výboru k výboru HALAS, 

potažmo k dalším lidem, příliš neproudí. 

Máte-li chuť k zmíněným záležitostem něco říct, něco nám poradit, na něco se zeptat, směle 

pište! 

zapsal Novotný 


