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SSLLOOVVOO  ÚÚVVOODDEEMM  
 
Sotva jsme si zvykli na sympatický letopočet 2005, už abychom se 

s ním loučili. Čas nelze zastavit, můžeme si ho však zpříjemnit nebo 
znepříjemnit, a to například prostřednictvím daru. Dávno lidé pochopili, 
že dávat je lepší než brát. Ne každý však tomu věří, a tak se tím 
v průběhu roku většinou neřídíme. To až v jeho samém závěru, v čase 
předvánočním, se většina z nás snaží napravit vše, co jsme doposud 
zanedbávali. Vymýšlíme a sháníme dárky jak o závod a šup s nimi pod 
stromeček. A tak místo klidu v době adventu lítáme po dálnicích 

v hypermarketech s nákupními vozíky jak o závod, dokud nejsou plné, 
nejlépe když přetékají. Výrobci i obchodníci jsou spokojeni, že je 

zákazník rovněž spokojen, neboť po vzoru svých pra-prapředků ulovil 
svého mamuta a bude na chvíli čas hojnosti. Ale cožpak lze odolat, když 
nám všude „dávají“ tak zajímavé slevy? Všichni všem vlastně něco 
dávají. Je to zvláštní, lidé po celý rok neustále na něco a na někoho 
nadávají. O vánocích, to dokážou toto slovo rozdělit a ono pak má úplně 

jiný význam: na – dávají. S darováním bychom neměli pamatovat jen 
na své blízké, darovat bychom měli především potřebným, kteří na 
pomoc čekají. Je to jejich jediná jistota, která je zatím velice nejistá. 
Užitečné je uvědomit si, že dar je v pravém slova smyslu jednosměrný 
akt, kdy bychom neměli očekávat nějakou protislužbu obdarovaného. 
Jinak by to byl obyčejný obchod a to bychom byli někde úplně jinde. 

Stát, ten na dary také nezapomíná, a tak na nás vymyslel darovací daň. 
To obec, ta se nad takové přízemní jednání dokáže povznést a na důkaz 
svého tvrzení vám darujeme tento zpravodaj… 

 
 
 

OOBBSSAAHH  
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IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU 

  
 

OPRAVA SILNICE 
   S prvními mrazíky, ale v dohodnutém termínu, dokončila firma Colas 
CZ, a.s. opravu části silničního průtahu naší obcí od benzínové stanice 
po křižovatku pod Klatovkou. Jeden z nejhorších úseků komunikace se 
tak proměnil v hladký asfaltový koberec, po celé délce doplněný 
širokým chodníkem, dále novým mostem a opěrnými zdmi. Stavební 

akce za 15 milionů Kč (včetně nové dešťové kanalizace) je první 
etapou. Na realizaci stavby se sdružily prostředky z programu EU, SÚS 

Jihomoravského kraje a obce Vranov nad Dyjí.  V průběhu zimy by měly 
být provedené potřebné kroky pro zahájení stavby druhé etapy,  
tj. úseku silnice od zámku po most přes řeku Dyji.   
 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE ŠKOLY 
   V souvislosti s odchodem současného ředitele Základní školy ve 
Vranově nad Dyjí do důchodu vypsala obec jako zřizovatel této 
organizace výběrové řízení na uvolněné místo. Sedmičlenná konkurzní 
komise se  sešla  dne 24. listopadu 2005 a posoudila obdržené přihlášky 
od zájemců na tuto funkci. Dne 14. prosince 2005 pak proběhlo vlastní 
konkurzní řízení a z něho vzešel návrh na nového ředitele naší základní 

školy. Rada obce následně potvrdila do funkce ředitele Základní školy 
ve Vranově nad Dyjí od 1.1.2006  Mgr. Zdeňku Černoškovou. 
 
 

KRONIKA OBCE 
   Po několikaleté přestávce bychom rádi navázali na užitečnou tradici – 

psaní obecní kroniky. Vůbec se nejedná o nějakou samoúčelnou věc. 
Kronika zaznamenává důležité události v obci, pokud možno aktuálně, 
jak je vnímáme a prožíváme. Zápisy v kronice mají obrovskou 
vypovídací hodnotu, i když nám s odstupem času mohou připadat 
neuvěřitelné, někdy legrační. V obci máme sice několik „pochodujících 
kronik“, ale přiznejme si, psanou úhlednou kroniku to jaksi nemůže 

nahradit. Činnosti kronikáře se ujme slečna Marika Jeneiová a jistě 

uvítá spolupráci se všemi ochotnými občany Vranova nad Dyjí. 
 
 
 

ODZNAKY NAŠÍ OBCE 
   Nejen pro návštěvníky Vranova nad Dyjí, ale i pro naše občany, 
sběratele a ostatní zájemce jsme připravili smaltované odznaky obce 

Vranov nad Dyjí, a to ve dvojím barevném provedení. Při výrobě byl 
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využitý motiv historického znaku obce. Odznaky lze zakoupit 

v turistickém informačním centru na Náměstí za přijatelnou cenu  
19 Kč/kus. 

  

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2006 
Zastupitelstvo obce Vranov nad Dyjí schválilo dne 30.11.2005 obecně 

závaznou vyhlášku č. 3/2005, která řeší novou výši poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů v roce 2006. 

Na základě podkladů od firmy .A.S.A. EKO Znojmo s.r.o. za rok 2004 
a plánovaných nákladů v roce 2006 byl stanoven poplatek 430,- Kč pro 

osobu s trvalým pobytem v obci a pro fyzickou osobu, která vlastní 
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není 

hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 
Poplatek je splatný bez vyměření, nejpozději do 31.8.2006 s tím, že 

poplatníkům bude po domluvě umožněno zaplatit poplatek ve 
splátkách.                                                                              

Opět platí osvobození od poplatku třetího a každého dalšího dítěte do 

18 let v rodině. 
 
ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 

vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. Zimní údržba 
je zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně 

jedné, ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací  na 
straně druhé. Vzhledem k těmto skutečnostem je vypracován plán 
zimní údržby a tento dokument řeší  zajištění zimní údržby komunikací 
a chodníků.  

Poněvadž v zimním období není možno na celém území obce závady 
ve sjízdnosti a schůdnosti ihned odstranit, nýbrž jen zmírnit, stanoví 
tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místně, tak i časově. 

Přednostně jsou například udržovány úseky místních komunikací a 
chodníků, které slouží jako komunikace přístupové k veřejné hromadné 
dopravě a nejhustěji obydlené části obce. Zvýšená pozornost je 
věnována úsekům komunikací v kopcích. Proto  úseky komunikací 
v málo obydlené části obce a na rovných úsecích budou ošeřeny 

později. 
V této souvislosti je nutno upozornit vlastníky nemovitosti, která 

hraničí s místní komunikací, že odpovídají za škody, jejichž příčinou 
byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku. 

Jen s obtížemi lze předpokládat vývoj počasí. Budeme se ale snažit 
v maximální možné míře udržet sjízdnost místních komunikací. Přesto 
prosíme obyvatele Vranova o pochopení, pokud se nám tento úkol 
nebude dařit plnit.  
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KULTURNÍ OKÉNKO                     
 
POSEZENÍ S DŮCHODCI    

V příjemném prostředí Zámeckého hotelu proběhlo 11. listopadu 
přátelské setkání vranovských seniorů.   

V úvodu všechny přítomné uvítal starosta obce ing. František Texl.  
Děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Pollákové zaujaly 

posluchače hezkými písničkami.  
Pro všechny bylo připraveno chutné pohoštění, které zajistila paní  

Alena Prathová.  

Na další  příjemné posezení s našimi  staršími spoluobčany se těší 
pořadatelé v roce 2006. 

  
MARTINSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA 
11. listopadu se v Zámeckém hotelu uskutečnila již tradiční Martinská 

taneční zábava.  
O příjemnou hudbu se postarala skupina Duo Amadeus. Stejně jako 

loni se zábava naplno rozproudila až po 22. hodině a vrcholem večera 
se stalo všemi očekávané slosování vstupenek o dárkový koš 
s překvapením. Z hlavní výhry, krocana, se tentokrát mohla radovat 
paní Pustková. Výherkyni gratulujeme. 

 
 

Poděkování 
Těší nás, když se lidé baví a využívají nabízených společenských a 

kulturních akcí pořádaných nejen obcí, ale i soukromými subjekty.  
Na konci roku se určitě sluší poděkovat všem těm, kteří jsou ve svém 

volném čase ochotni jakýmkoliv pozitivním způsobem pomoci zajistit 
zdárný průběh těchto akcí. Díky. 

Členové kulturní komise  

 
Připravujeme: 
 

Zpívání u vánočního stromu   
22.12.2005 v 17.30 hodin na Náměstí 

 
Obecní ples   

21.01.2006  ve 20  hodin v Zámeckém hotelu 
 
Masopust     
18.02.2006  v 8 hodin sraz masek v Místní knihovně 
 
Merenda     

25.02.2006 ve 20 hodin v Zámeckém hotelu 
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STÁTNÍ ZÁMEK VE VRANOVĚ NAD DYJÍ 

vás všechny srdečně zve na 
 
 

A D V E N T N Í   K O N C E R T 
 
z děl V. Nudery, W. A. Mozarta, J. N. Venta, G. F. Händela a C.Francka.   
Součástí pořadu budou ukázky současné duchovní poesie. 

Účinkují:     Pražské Mozartovo trio 
Štefan Britvík (klarinet), Miloš Bydžovský (klarinet), Petr Legát (fagot) a 
dále Naďa Chrobáková j.h. (zpěv) a Hana Ševčíková, členka Národního 

divadla v Praze, j.h.  (umělecký přednes). 
 

STŘEDA 21. PROSINCE 2005 od 19.30 HODIN 
HUDEBNÍ SALON ZÁMKU VE VRANOVĚ NAD DYJÍ 

 
( hodinu  před zahájením koncertu mohou jeho posluchači 

zhlédnout 

v kočárovně zámku výstavu „Vánoční motivy 2005“  ) 
 
Vstupné 30,- Kč.. Počet posluchačů je omezen prostorem koncertní 
místnosti!  
Objednávky vstupenek přijímá správa zámku ve Vranově nad Dyjí (tel. 
515 296 215) a Turistické informační centrum ve Vranově nad Dyjí (515 

296 285). 
 
 
 

  

 
Dále bychom vás chtěli pozvat do kočárovny – budova před vstupní 
branou zámku, kde bude výstava s názvem 

 
VV  ÁÁ  NN  OO  ČČ  NN  ÍÍ      MM  OO  TT  II  VV  YY      22000055  

 

Výstava  soch, obrazů, tapisérií, ozdob a  betlémů z dob minulých  i  ze 
současnosti. 
Otevřeno v neděli 18. prosince 2005 od 13,00 do 17,00 hodin  a dále               
ve stejnou dobu  od  pondělí 26. prosince 2005  do neděle 1. ledna 
2005. Mimo to ještě ve středu 21. prosince 2005 od 18,30 do 19,30 

hodin (pro posluchače adventního koncertu) a dále kdykoliv od  
18. prosince 2005 do 1. ledna 2006 pro skupiny od deseti  osob  po 
předchozím ohlášení. 

Vstupné 15,- Kč, děti do 15 let zdarma.  
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ZZEE  ŠŠKKOOLLNNÍÍCCHH  LLAAVVIICC 

 
 
DRAKIÁDA 

V sobotu 15. října se na pláži Vranovské přehrady v hojném počtu 
sešli milovníci pouštění draků, aby změřili své síly v 8. ročníku 
Vranovské drakiády.  

Krásné slunečné odpoledne přineslo množství výborných výkonů. 
Valné většině účastníků se totiž i přes takřka úplné bezvětří podařilo 
dostat své draky do vzduchu.  

Vítězi letošního ročníku se stali Pavel Bartes a Katka Žáková.  

  
 

ŠUMENSKÁ FLORBALOVÁ LIGA  
V listopadu se naplno rozběhla již tradiční Šumenská florbalová liga, 

které se letos účastní mladí florbalisté Blížkovic, Lubnice, Šumné a 
Vranova nad Dyjí.  

Právě vranovským mladším i starším žákům vyšel vstup do soutěže 

výborně, když v prvních třech turnajích obsadili dvakrát první a jednou 
druhé místo. Věřme, že tyto nadějné výsledky potvrdí svými výkony i 
na dalších turnajích v lednu a únoru 2006. 

 
 
Výsledky: 

  

ŠUMNÁ - 15.11.2005 

Mladší kategorie 1. 2. 3. 4. body branky místo 

  1. Lubnice   3 : 6 5 : 8 3 : 3 1 11 4. 

  2. Šumná 6 : 3   3 : 7 3 : 4 2 12 3. 

  3. Blížkovice 8 : 5 7 : 3   4 : 6 4 19 2. 

  4. Vranov nad Dyjí 3 : 3 4 : 3 6 : 4   5 13 1. 

  

  

ŠUMNÁ - 22.11.2005 

Starší kategorie 1. 2. 3. 4. body branky místo 

  1. Šumná   7 : 2 1 : 9 1 : 9 2 9 3. 

  2. Blížkovice 2 : 7   6 : 8 7 : 12 0 15 4. 

  3. Lubnice 9 : 1 8 : 6   2 : 10 4 19 2. 

  4. Vranov nad Dyjí 9 : 1 12 : 7 10 : 2   6 31 1. 
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Družstvo mladších žáků 

Nahoře zleva: Petr Žáček, Pavel Kratochvíl, Dominik Horník 
Dole zleva: Vojtěch Ludvík a Tomáš Stibora 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
Družstvo starších žáků 

Nahoře zleva: Gabriel Miklík a Tomáš Altenburger 
Dole zleva: Viktor Raška, Vojtěch Jankůj a Pavel Plucek  

Na fotografii chybí Dan Kudr a Zbyněk Watzinger. 

  



 9 

VRANOV NAD DYJÍ - 6.12.2005 

Mladší kategorie 1. 2. 3. 4. body branky místo 

  1. Blížkovice   8 : 6 5 : 3 10 : 2 6 23 1. 

  2. Lubnice 6 : 8   7 : 11 4 : 7 0 17 4. 

  3. Vranov nad Dyjí 3 : 5 11 : 7   7 : 0 4 21 2. 

  4. Šumná 2 : 10 7 : 4 0 : 7   2 9 3. 

  

Soutěž střelců - mladší žáci 

Pořadí jméno Dr. góly     celkem 

1. Tesař Michal Bli 8 12   20 

2. Kratochvíl Pavel Vr 6 8   14 

3. Král Michal Šu 6 6   12 

4. Komenda Milan Bli 3 8   11 

4. Dohnal Vojtěch Lu 9 2   11 

6. Ludvík Vojtěch Vr 2 8   10 

7. Loucký Adam Lu 0 8   8 

8. Farkaš Michal Lu 1 6   7 

9. Říha Tomáš Bli 5 1   6 

9. Stibora Tomáš Vr 3 3   6 

11. Sochna Daniel Šu 2 2   4 

11. Horník Dominik Vr 2 2   4 

13. Zigo Miroslav Bli 1 2   3 

  

Soutěž střelců - starší žáci 

Pořadí jméno Dr. góly    celkem 

1. Miklík Gabriel Vr 13     13 

2. Kucharič Tomáš Lu 12     12 

3. Raška Viktor Vr 8     8 

4. Samek Lukáš Bli 5     5 

4. Sochna Stanislav Su 5     5 

6. Šíp Jan Bli 4     4 

6. Nechvátal Jiří Bli 4     4 

6. Plucek Pavel Vr 4     4 

9. Dohnal Vojtěch Lu 3     3 

9. Král Lukáš Su 3     3 

9. Altenburger T. Vr 3     3 

9. Jankůj Vojtěch Vr 3     3 

13. Křivan Ladislav Bli 2     2 

13. Šteif Jan Lu 2     2 

13. Filip Adam Lu 2     2 
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SSKKPP  VVRRAANNOOVV  NNAADD  DDYYJJÍÍ  

  

  

VVÝÝSSLLEEDDKKYY  UUTTKKÁÁNNÍÍ  OOKKRREESSNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  VV  KKOOPPAANNÉÉ  SSKK..IIVV..AA--MMUUŽŽII  

  

10.kolo Gr.Mýto - VRANOV 0:2 (0:0) 

 branky: Pecina, Střecha  

11.kolo VRANOV-Pavlice "B" 4:6 (3:2) 

 branky: Hájek 2x, Jaklovský, Jeřábek  

12.kolo Hl.Mašůvky - VRANOV 0:0 (0:0) 

13.kolo VRANOV - Přímětice "B" 3:4 (1:1) 

 branky: Pecina, Jaklovský, Pokorný  

  

  

VVÝÝSSLLEEDDKKYY  UUTTKKÁÁNNÍÍ  OOKKRREESSNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  VV  KKOOPPAANNÉÉ  SSKK..AA--ŽŽÁÁCCII  

  

10.kolo Mramotice - VRANOV 5:5 (0:0 

 branky: Miklík 2x, Plucek, Havlík, Kratochvíl 

11.kolo VRANOV - Blížkovice 1:2(1:1) 

 branka: Miklík   

  

  

TTAABBUULLKKAA  OOKKRREESSNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  VV  KKOOPPAANNÉÉ  SSKK..IIVV..AA  --  MMUUŽŽII  
/po podzimní části/ 

  

1. St.Petřín 11 9 1 1 40:14 28 

2. Hostim 11 8 1 2 50:15 25 

3. Štítary "B" 11 8 0 3 38:19 24 

4. Pavlice "B" 11 7 2 2 46:30 23 

5. Únanov "B" 11 7 1 3 50:19 22 

6. Slatina 11 5 2 4 38:32 17 

7. Přímětice "B" 11 4 1 6 20:34 13 

8. Suchohrdly 11 3 3 5 14:26 12 

9. Hlub.Mašůvky 11 2 3 6 18:29 9 

10. Grešl.Mýto 11 2 1 8 11:41 7 

11. Vranov 11 2 1 8 17:52 7 

12. Olbramkostel 11 1 0 10 12:43 3 
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TTAABBUULLKKAA  OOKKRREESSNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  VV  KKOOPPAANNÉÉ  SSKK..AA  --  ŽŽÁÁCCII  

/po podzimní části/ 

  

1. Pavlice 11 8 3 0 80:15 27 

2. Prosiměřice 11 8 3 0 56:6 27 

3. Hlub.Mašůvky 11 8 2 1 58:14 26 

4. Blížkovice 11 8 1 2 39:13 25 

5. Vranov 11 6 2 3 43:22 20 

6. Lechovice 11 5 1 5 16:39 16 

7. Práče 11 5 0 6 20:58 15 

8. Bantice 11 4 0 7 25:43 12 

9. Oleksovice 11 3 1 7 22:43 10 

10. Hatě 11 2 1 8 15:32 7 

11. Štítary 11 1 1 9 8:58 4 

12. Mramotice 11 0 1 10 14:53 1 

  

  

  

  

  

  

  

ZZAAJJÍÍMMAAVVOOSSTTII  OO  VVRRAANNOOVVĚĚ  NNAADD  DDYYJJÍÍ  
 

 
DROBNÉ STAVBY V KRAJINĚ 

 

Helenina vyhlídka – tzv. 
zikkurat (poblíž braitavského 
Lusthausu), kamenná vyhlídka 
postavená někdy v 19. století na 
kruhovém půdorysu s plným já-

drem, okolo něhož stoupá 
k vrcholu vnější točité schodiště. 

Stavba do jisté míry připomíná 
vysoké stupňovité věže me-
zopotamského stavitelství s výš-
kově odstupňovanými terasami 
a s chrámem na vrcholu – tzv. 

zikkuraty. Z vyhlídky se před 
tím, než průseky lesoparku 

zarostly lesem, naskýtal pohled na část veduty zámku se sálem předků.  
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TECHNICKÉ PAMÁTKY 

 
Vranovská přehrada  
Byla vybudována konsorciem firem v letech 1930 až 1934, a to podle 

projektu Ing. Ferdinanda Smidta. Účelem stavby bylo a je využít vodní 
energii k výrobě elektřiny, dále  k provádění závlah, k vyrovnání 
průtočných množství vody v Dyji pod nádrží, k zajištění odběru surové 
vody pro skupinový vodovod Vranov – Moravské Budějovice – 
Dukovany – Znojmo, ale také k zajištění rekreace, sportu a rybářství.  

Samotná hráz, založená na základu žula, amfibolit a svor, byla 
postavena technologií litého betonu. Podzákladí se v průběhu stavby 

injektovalo do hloubky od 10 do 20 m. Probíhají jí tři revizní štoly, po 
její koruně vede místní účelová komunikace a pojíždí tu obslužný jeřáb. 

Její maximální výška nad základy 59,9 m, délka koruny 290,4 m, šířka 
koruny 7 m, maximální šířka v patě hráze 42,2 m. Velké vody se 
převádějí přepadem v devíti polích, kapacita přepadu při maximální 
hladině je 405 m3/sec. Při povodni v roce 2002 činila výška vodní 
hladiny nad přepadovou hranou 105 cm.  

U paty hráze je vybudována elektrárna se třemi Francisovými 
turbinami o hltnosti 3 x 15 m3/sec. Výkon generátorů činí 3 x 5,4 MW, 
průtočnost vody  45 m3/sec, průměrná roční výroba 23,05 GWh.  

Stálý objem přehradní nádrže činí 31,8 milionů m3, užitkový objem 
79,7 m3, celkový objem 132,696 m3, maximální délka 29,8 km, 
maximální hloubka (u hráze) 42 m. Současným provozovatelem 

přehrady je Povodí Moravy, s. p.  
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Předválečná pohraniční opevnění ve Vranově nad Dyjí  

V letech 1935 až 1938 vznikl po celé délce hranic tzv. první republiky 

mohutný řetězec bojových železobetonových pevnůstek. Celkem to bylo 
260 těžkých objektů, 860 lehkých objektů vzor 36 a téměř 9000 
modernějších lehkých objektů vzor 37 – tzv. řopíků. Opevnění bylo 
budováno podle francouzského vzoru – jako do hloubky členěný liniový 
systém s převládající možností bočních paleb. Celkem 19 bunkrů,  
v strategicky důležitém Vranově nad Dyjí, se jako jedny z mála 

dochovaly v úplnosti. Jsou nepřehlédnutelným krajinotvorným prvkem a 
mají jednotlivě, a zejména jako soubor, charakter unikátní technické 
památky, tvořící obranný oblouk na přístupových směrech kolem 
severozápadní, západní a jihozápadní části obce. Ten začíná těsně pod 
fortifikací středověkého vranovského hradu – nad potokem  
v braitavském údolí – zajímavou, typově nezvyklou pevnůstkou č. 1242 
LO A 160x – řopík (dvoupodlažní, dvoustřílnová, úhly sevřené osami 

střílen tvoří 160 stupňů, vstup spodem pod střílnou, nasávání vzduchu 
stropem, výdřeva, šachta se stupačkami, schodiště s obezděním, 
odolnost proti dělostřelecké palbě do ráže 75 mm). Vranovská obranná 
linie pak pokračuje přibližně západním směrem podél silnice k budovám 
bývalého statku a od něho směrem severozápadním přes Junácké údolí 

k přehradní nádrži. Jde vesměs o pevnůstky vzor 37 LO, různě 
modifikované: s normální i zesílenou odolností, s elevací, s kolmou i 

vodorovnou výdřevou, s jedním periskopem, se schodištěm,  
s ochrannou zídkou i bez ní, se soustavou zákopů, s lapačem zplodin 
apod. Většina objektů je volně přístupná, v roce 1992 z nich byla 
vytvořena zvláštní naučná stezka, na některých z nich je zájemcům 
nabízen odborný výklad. Pouze tři bunkry tzv. první důležitosti jsou 
uzamčeny a měly by sloužit – v případě válečného konfliktu –  

k bezprostřední ochraně přehradní hráze. 
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NNĚĚCCOO  PPRROO  BBYYSSTTRRÉÉ  HHLLAAVVYY 

 
Sudoku 
Sudoku je zajímavá číselná křížovka, která vyžaduje logické myšlení řešitele. 

Název vznikl z japonského "Súdži wa dokušin ni kagiru" (volně přeloženo "vlož 
každé jedno číslo do vymezeného prostoru"), ale její původ není japonský. 
Sudoku je variací matematické hříčky Latinské čtverce, kterou v 18. století 
vymyslel geniální švýcarský matematik, fyzik a astronom Leonhard Euler. 
Okouzlení magií čísel pokračovalo v osmdesátých letech 20. století pod názvem 

"Number Place" ("umísti číslice") v americkém magazínu o hlavolamech. Zde si 
hlavolamu všiml zástupce japonské společnosti Nikoli, dal mu název SUDOKU a 
hra hned poté nastoupila vítěznou cestu zemí vycházejícího slunce. V roce 1997 
si japonské vášně pro sudoku povšiml novozélandský turista Wayne Gould, který 
hře propadl natolik, že sestavil počítačový program, který dokáže vygenerovat 
nespočet variant tohoto hlavolamu. Loni na podzim ho zdarma nabídl 
londýnskému listu The Times. Od listopadu 2004 tak magická mřížka dobývá 
úspěšně Evropu a tato sympatická epidemie se nevyhnula ani České republice. 
V červnu 2005 zařadily sudoku mezi pravidelné přílohy jako první z českého tisku 
také Lidové noviny. 

 
Pravidla  
Vaším úkolem je umístit do tabulky číslice od 1 do 9 tak, aby byly 
splněny následující podmínky: 
žádná číslice se nesmí v jednom řádku opakovat dvakrát  
žádná číslice se nesmí v jednom sloupci opakovat dvakrát  

žádná číslice se nesmí v žádném čtverci 3×3 opakovat dvakrát 

Hlavolam je vyluštěn ve chvíli, kdy jsou zaplněna všechna pole 
v tabulce a jsou splněny výše uvedené podmínky. 
 
 1.  2. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

(Řešení najdete v příštím čísle zpravodaje.) 
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ŠŠPPEETTKKAA  HHUUMMOORRUU 
 
 

Jde takhle jeden děda a najednou vidí zelenou žábu, která říká:  
"Hej, ty, pojď sem." 
Děda přijde blíž a žába na něj: "Zvedni mě!" 
Děda ji sebere a žába mu povídá: "Když mne políbíš, proměním se  
v krásnou mladou ženu a udělám, cokoliv budeš chtít."  
Děda šoupne žábu do kapsy a jde pryč. 
Žába se v kapse vrtí a povídá: "Hej, vyndej mě z té kapsy!" 

Děda ji vyndá a žába kvákne: "Říkala jsem ti, že když mne políbíš, 
proměním se v krásnou mladou ženu a udělám, cokoliv budeš chtít." 

"Víš, ve svém věku si radši nechám mluvící žábu." 
 
 

Pepíček se ráno chystá do školy.  
"Mami, je dneska krásný den?"  

"Proč se ptáš?"  
"Ále, paní učitelka říkala, že se z nás jednoho krásného dne zblázní." 

 
 

Přišel takhle chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku 
a dal si pivo.  

Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k tomu prvnímu a 
ptá se: "Hele, to je váš pes, ten venku?"  
"Jo, proč?"  
"No, mám pocit, že ho můj pes zabil."  
"Heleďte, a co to máte za psa? Že by dokázal zabít vlkodava?"  
"No, pražskýho krysaříka."  
"To mi řekněte, jak může pražskej krysařík zabít vlkodava."  

"No, myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku." 
 
 
 
 

Řešení hlavolamů z minulého čísla zpravodaje: 
  

  

1.a   1.b  2. 
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