
Vážení spoluobčané,

jak už nám stačilo první jarní sluníčko 
napovědět, se zimou jsme se zase 
na pár měsíců definitivně rozloučili. 
Sněženky vyhrály boj s posledním 
sněhem a přivítaly nás v tom nejkrás-
nějším z ročních období. Zima byla 
sice tuhá a dlouhá, naše obec však 
nezamrzla, právě naopak, může se 
pochlubit mnohými úspěchy na poli 
veřejném a doufám, že každý z nás 
má na svém kontě úspěchy na poli 
soukromém. Pojďme se tedy ještě na-
posled společně ohlédnout za minulým 
čtvrtletím a zhodnotit dění v naší obci. Poté se již můžeme vrhnout do jarního „řádění“ na zahrádkách, 
do velkých úklidů a dalších radostných povinností. Přeji vám do tohoto období mnoho slunečných 
a úspěšných dnů.  Hana Sivková

34. zasedání OZ 17. 2. 2010
OZ schválilo
•  Příspěvek ve výši 500 Kč pro 

každého včelaře v obci.
•  Návrh smlouvy na přípravu pro-

jektu „Revitalizace centra obce 
Žeranovice“ s firmou GHC regio 
s.r.o.

•  Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě 
na výkon TDI (technického dozo-
ru investora).

35. zasedání OZ 24. 2. 2010
OZ schválilo
•  Návrh zadání č. 2 územního plá-

nu obce Žeranovice.
•  Doplnění obecní vyhlášky 1/2009 

– poplatky služby Czechpoint 

o výpis bodového systému řidiče 
za cenu 20 Kč za výpis.

•  Prodloužení překlenovacího úvě-
ru na výstavbu kanalizace a ČOV 
Žeranovice do 31. 3. 2010.

36. zasedání OZ 8. 3. 2010
OZ schválilo
•  Návrh rozpočtu obce Žeranovice 

na rok 2010. 

37. zasedání OZ 24. 3. 2010
OZ schválilo
•  Rozpočet obce Žeranovice na 

rok 2010.
•  Připojení se k projektu s okolními 

obcemi na pořízení bezdrátové-
ho rozhlasu s dotací od MŽP.

•  Příspěvek 2 000 Kč pro Sdružení 
zdravotně postižených Holešov-
sko.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Úřední hodiny a kontakty Obecního úřadu
Pondělí: 8.00–12.00 hodin   19.00–20.30 hodin 

Středa:   8.00–12.00 hodin   19.00–20.30 hodin

telefon:  573 395 964

e-mail: zeranovice@volny.cz, web: www.zeranovice.cz

1/2010
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ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD – ANO NEBO NE?

Vzhledem k tomu, že stále ještě všichni nemáme 
jasný názor, proč být PRO čističku, předkládáme 
vám pár informací, které vás snad přesvědčí o tom, 
že je to pro nás všechny vlastně výhodné. 
Vypouštění odpadních vod se řídí nařízením vlády 
61/2003 Sb. Dle tohoto nařízení musí každý, kdo 
vypouští odpadní vody splňovat určité limity, které 
není možné bez čištění dodržet. Proto bylo obcím 
vydáno povolení k vypouštění odpadních vod s do-
časnými výjimkami. Česká republika se zavázala, 
že do roku 2015 dosáhne tzv. dobrého stavu vod 
a z toho pro nás plyne i skutečnost, že po tomto 
roce by již tato výjimková povolení neměla být vy-
dávána. Pokud by obec neměla vyřešené vypouš-
tění odpadních vod v souladu s legislativou, mohlo 
by v krajním případě dojít i k vyhlášení stavební 
uzávěry v obci. 
Další věcí je to, že všichni kdo vypouští odpadní 
vody do kanalizace, musí splňovat limity dané 
kanalizačním řádem. Pokud obec nemá centrální 
ČOV, jsou tyto limity přísnější a tzn., že jednotlivé 
nemovitosti by neměly vypouštět odpadní vody do 

kanalizace bez čištění. V současné době by připa-
dala v úvahu tato řešení – lidé by měli žumpy na 
vyvážení, domovní čistírny odpadních vod, nebo 
septiky doplněné o zemní filtr. Navíc by všichni po-
třebovali povolení k vypouštění odpadních vod.  
Pro občany je tudíž určitě výhodnější i levnější, 
když se o čištění odpadních vod centrálně postará 
obec. Pokud by tomu tak nebylo a pokud by začala 
inspekce životního prostředí kontrolovat jednotlivé 
domácnosti, zřejmě by se zjistily všechny nedo-
statky a domácnosti by musely být pokutovány. (In-
formace nám byly poskytnuty Odborem životního 
prostředí, Holešov.)
Věřím, že tohle jsou dostatečné důvody, proč se zří-
zením ČOV souhlasit a podporovat její činnost. Zá-
roveň bych chtěla poprosit jménem správců ČOV 
o zachování určitého slušného chování a jistých 
hygienických návyků. Jistě věříte, že není příjemné 
při údržbě čerpadel stále odstraňovat nerozložitel-
ný odpad, který brání chodu čerpadel. Usnadníme 
tím jejich práci a ubereme starostí.
 Hana Sivková

Nebojte se! 
Moc Kristova kříže a vzkříšení 
je větší než veškeré zlo, 
z něhož by člověk mohl 
a musel mít strach. 

Nebojte se toho, 
co jste sami vytvořili, 
nebojte se ani všeho, 
co člověk vyrobil 
a čím je den ode dne 
více ohrožován! 

A konečně, nebojte se 
sami sebe!

Kristus po svém zmrtvýchvstání 
řekl apoštolům a ženám: 
„Nebojte se!“ 
Tato slova potřebujeme dnes 
možná více, než kdy jindy.

Je nutné, aby zesílila jistota, 
že existuje ten, 

kdo drží v rukou osudy 
tohoto pomíjivého světa, 
kdo má v rukou klíče 
od smrti a podsvětí, 
kdo je alfou i omegou. 

A tento někdo je Láska... 
Jen on se může plně zaručit 
za slova „Nebojte se!“.

(Podle knihy Jana Pavla II. 
„Překročit práh naděje“, 

kterou vydalo nakladatelství Tok)

Požehnané a milostiplné prožití 
velikonočních svátků, všechno 
dobré pro Vaši práci a do dalších 
dnů štěstí, zdraví a spokojenost 
přeje 

 otec Antonín Ptáček 
a pastorační rada farnosti 

Žeranovice

VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ PRO KAŽDÉHO
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Zápis prvňáčků

Dne 12. 2. 2010 proběhl na naší škole tradiční zápis nových 
prvňáčků pro školní rok 2010/2011. Paní učitelka Petra Lo-
gajová všechny odvážné kandidáty prověřila ze znalostí po-
znávání barev, tvarů, domácích zvířat atd. Na závěr si všichni 
vylovili z rybníčku svoji kouzelnou rybičku. Domů si odnášeli 
spoustu zážitků a upomínkových předmětů, které jim tento 
úspěšný zápis budou připomínat.

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
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Matematická olympiáda

27. 1. 2010 se na 1. ZŠ Holešov uskutečnilo okres-
ní kolo matematické olympiády 5. ročníků. 

I naše škola zde měla své zástupce a ti si nevedli 
vůbec špatně. Výsledková listina hovoří za vše. 

Pořadí Jméno a příjmení Škola 1 2 3 Celkem

Ú
sp

ěš
ní

 ře
ši

te
lé

1. Valášek Jan ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 5 4 3 12

2.–3. Pitron Martin ZŠ Kroměříž, Zeyerova  3354 6 4 0 10

2.–3. Ladický Milan ZŠ Kroměříž, Zeyerova  3354 6 4 0 10

4.–8. Navrátil Jiří ZŠ Žeranovice 3 3 3  9

4.–8. Míčková Dagmar ZŠ Bratrství, Bystřice p. H. 3 6 0  9

4.–8. Cholastová Veronika ZŠ Žeranovice 6 3 0  9

4.–8. Fuksová Tereza ZŠ Žeranovice 6 3 0  9

4.–8. Buchtová Kateřina ZŠ Přílepy 6 3 0  9

9.–10. Ludková Aneta ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 6 2 0  8

 

9.–10. Červinková Vanda ZŠ Bratrství, Bystřice p. H. 6 2 0  8

11. Petřík Jakub ZŠ Kroměříž, Zeyerova  3354 6 0 1  7

12.–18. Táborská Iva ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice p. H. 6 0 0  6

12.–18. Šaroch Cyril ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice p. H. 6 0 0  6

12.–18. Sobková Sára ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice p. H. 0 6 0  6

12.–18. Řihák Martin ZŠ Žeranovice 0 6 0  6

12.–18. Nguyen Tat Anh Tuan ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 6 0 0  6

12.–18. Navrátilová Klára ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 6 0 0  6

12.–18. Matějíčková Valentýna ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice p. H. 6 0 0  6

19.–20. Šůstal Jiří ZŠ Bratrství, Bystřice p. H. 5 0 0  5

19.–20. Šando Ondřej ZŠ Holešov, Družby 329 5 0 0  5

21. Mašlíková Anna ZŠ Bratrství, Bystřice p. H. 4 0 0  4

22. Haderka Martin ZŠ Kroměříž, Zeyerova  3354 0 0 0  0

 Raška Zdeněk ZŠ Kroměříž Oskol, Mánesova 3861 nemoc

 Podolová Markéta ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 nemoc

 Kopčo Lukáš ZŠ Holešov, Družby 329 nemoc

GELOVÁ MODELÁŽ NEHTŮ za rozumnou cenu 
ZUZANA MATULOVÁ  –  telefon +420 737 519 466

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY pro děti i dospělé 
KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ  •  telefon +420 732 219 237  •  Cena dohodou



Zimní přetahovaná ve 
sportovních hrách

V tělesné výchově jsme využili krásné Ladovské 
zimy k pobytu na sněhu Zmrzlí, ale spokojení mladí sportovci

5

Hodina pro rodiče

Ve čtvrtek 28. ledna 2010 se uskutečnila ukáz-
ková vyučovací hodina pro rodiče budoucích 
prvňáčků. Paní učitelka Petra Logajová a její 
„svěřenci“ ukázali zvědavým rodičům, co už se 
za půl roku ve škole naučili. V hodině se zpíva-
lo, četlo a vyprávělo. Ve třídě panovala pohodo-
vá atmosféra, při níž rodiče zjistili, že se nemusí 
bát dát svoji ratolest právě do naší žeranovské 
školy. 
 Libor Ševčík

Budoucí prvňáčci na klínech svých rodičů ani nedutali

Pavlík udivoval rodiče svým smíchem Štěpán krásně četl
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OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
Nebezpečný led 21. 1. 2010

Nový rok jsme začali zásahem. 
Byli jsme požádáni o odstranění 
nebezpečného ledu ze střechy 
místní školy. Samozřejmě jsme 
neodmítli. Po zprávách, ve kte-

rých padající led způsobil ško-
du, mrzačil a dokonce zabíjel, 
nešlo ani jinak.  Na zásah vyjelo 
celkem sedm hasičů společně 
s výsuvným žebříkem. Celý zá-
sah trval až do večerních hodin. 
Zásah byl nebezpečný a nároč-

ný, ale naše zásahová jednotka 
si poradila. Po odstranění nebez-
pečných ledových převisů mohly 
děti opět bezpečně a s radostí 
chodit do školy. Zároveň tímto 
děkuji všem členům, kteří se do 
této akce zapojili.

Vodění medvěda 13. 2. 2010

Medvěd byl letos výjimečný vel-
kým množstvím krásných masek. 
Sešlo se nás celkem 50, což je 
náš nový rekord. Celou sobotou 
nás provázel potulný prodejce 
i s vozem a koněm, džamajský 
bob s posádkou a trenérem, 
Sněhurka a sedm trpaslíků, 
čarodějnice, vojáci, kočka, kaš-
párci a spousta dalších masek. 
Sobotní počasí bylo nádherné 
a celý průvod úspěšně obešel 
a rozveselil celou dědinu. Někteří 
občané pro nás měli připravené 



Dětský karneval 6. 3. 2010

Havaj, to bylo téma letošního kar-
nevalu pro děti. Celý sál se nesl 
v duchu havajských tanců, náde-
chem exotiky a samozřejmě i my 
jsme byli oblečeni jako správní 
Havajané.  Karneval začínal ve 
14 hodin, ale některé masky se 
začaly scházet dřív. Všechny 
masky dostaly již při příchodu 

drobné od-
měny -  lístek 
na tombolu 
a párek. Po 
celý karneval 
nás hudbou 
doprovázel DJ Eda. Připravili 
jsme spoustu soutěží o sladkosti 
a jsme moc rádi, že se do soutěží 
zapojovaly nejen děti, ale i rodi-
če. Jen pro informaci sešlo se 82 

krásných masek. Princezny, rytíři, 
spidermani, nejrůznější duchové, 
různé pohádkové bytosti, zkrátka 
nepřeberné množství masek. 
Karneval jsme ukončili vylosová-

pohoštění, za které jim děkuje-
me. Bez těchto občerstvovacích 
zastávek by jistě spousta z nás 
nedošla ani do zdárného kon-
ce. Průvod jsme ukončili pozdě 

večer na zbrojnici, kde jsme se-
četli a uložili veškeré dary, dojedli 
koláčky, no zkrátka jsme bese-
dovali. Někteří dokonce večer 
ještě zvládli navštívit Myslivecký 

ples. Ještě 
jednou děkuji 
všem spolu-
občanům za 
jejich štědrost 
a ochotu.

7



ním tomboly, ve které byly míče, 
pastelky, omalovánky, nechy-
běly společenské hry a spousta 
dalších zajímavých cen. Celý 
karneval byl financován sborem 
dobrovolných hasičů za přispění 
obecního úřadu. Je škoda, že ani 
letos se nám nepodařilo sehnat 
nějakého sponzora. Snad se nám 
to povede na některou z našich 
dalších akcí. Samozřejmě všem 
účastníkům děkuji za to, že přišli 
a ukázali nám, že není zbytečné 
takovéto akce pořádat.

Exkurze 13. 3. 2010

Dostali jsme nabídku navštívit Ba-
ťův mrakodrap a obuvnické mu-
zeum. Nabídku jsme samozřejmě 
přijali. Exkurzi začala v mrakodra-
pu, kde  nás průvodkyně zavedla 
do Baťovy kanceláře, respektive 
do výtahu, který sloužil jako 
kancelář. Tam jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavostí nejen o výro-
bě obuvi, ale i o samotném Baťo-
vi. Poté jsme vyjeli výtahem až na 
střechu, odkud byl krásný výhled. 
Po prohlídce mrakodrapu jsme se 
přesunuli do obuvnického muzea, 
kde jsme pokračovali v čerpání 
informací. Dokonce jsme zjistili, 

8



že i náš velitel Josef Vojáček by 
se uživil jako výrobce bot. Člověk 
by ani nevěřil, jaké je nepřeber-
né množství druhů bot, které se 
liší jak tvarem, tak i materiálem. 
Exkurzi jsme ukončili promítáním 
starých Baťovských reklam, při 
kterých jsme se pořádně zasmáli. 
Dokonce jsme se dozvěděli, že 
Baťa vyráběl i pneumatiky. Celá 
prohlídka stála zato a všem ji mů-
žeme vřele doporučit.

9

Sázení stromků 28. 3. 2010 

Každoročně vyrážíme na sá-
zení stromků. Tentokrát jsme 
vyrazili k Fryštacké přehradě, 
kde na nás čekalo již 1300 
sazeniček dubu. Na sázení se 
nás sešlo 11 a práce nám šla 
rychle od ruky. Vše jsme zvládli 

i v tomto malém počtu, ale při 
zpáteční cestě už byli všichni 
unavení a zralí na pořádný 
spánek. Domů jsme dorazili 
s pocitem, že jsme opět udělali 
alespoň něco málo pro přírodu, 
nehledě na to, že jsme si vydě-

lali nějaké peníze na hasičský 
výlet. Celá akce by byla o to 
hezčí, kdyby se k nám přidali 
i ti z řad starších. Snad to na-
praví při příštím sázení, které 
jistě zorganizujeme. Účastní-
kům tohoto sázení moc děkuji.
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Pozor na vypalování trávy 
a klestí

K nejčastějším příčinám vzniku po-
žárů ve volné přírodě a na zahra-
dách patří nedbalost při zacházení 
s otevřeným ohněm (např. neopa-
trnost při kouření), pálení zbytků 
staré trávy a listí při předjarní pří-
pravě zahrádek a porušování zá-
kazu plošného vypalování travních 

porostů. Často k požáru dochází 
také při likvidaci hromad klestu, 
případně zbytků po těžbě, spalo-
váním resp. nedodržením potřeb-
né opatrnosti při těchto pracích. 
Přestože u spálené trávy obvykle 
není vyčíslena škoda, oheň se ve 
větru rychle šíří a může ohrozit 
i lidské zdraví a životy, zasáhnout 
les, zahradní chatku nebo jinou 
zástavbu. Kromě rizika zranění 

a ztrát na majetku má vypalování 
také ekologické dopady při úhynu 
živočichů v travnatých plochách.
Plošné vypalování porostů zákon 
č. 133/1985 Sb., o požární ochra-
ně, ve znění pozdějších předpisů 
zakazuje a porušení zákazu je 
možné trestat u fyzických osob 
pokutami až do 25 tisíc korun 
a u právnických osob postihem až 
do 500 tisíc korun.

Připomínáme základní a prospěšná pravidla pro pálení 
klestu a biologického odpadu:
•  při ohlašování každého pálení na operační středisko 

HZS uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení 
odpovídá a kontakt na ni (nejčastěji mobilní telefon)

•  dbát pokynů operačního důstojníka hasičského zá-
chranného sboru

•  osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítom-
nosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena

•  velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po 
úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní 
směny, nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor

•  při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné 
pálení ihned přerušit a oheň uhasit

•  místo pro pálení pokud možno izolovat pruhem širokým 
nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály 
až na minerální půdu (zeminu)

•  místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným 
množstvím hasebních látek

•  opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení 
ohně

•  místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště 
pravidelně kontrolovat

•  příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být 
zataraseny

•  spalovat odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od 
obytných, hospodářských nebo jiných objektů, klest 
v bezpečné vzdálenosti od souvislého lesního porostu

Číslo na dispečink HZS Zlín: 950 670 222
Číslo na SDH Žeranovice: 732176223 
E-mail: sdhzeranovice@seznam.cz
Nebojte se v případě nějakého dotazu obrátit na nás. Rádi 
pomůžeme.



Dík za to, čím jste pro nás byli,
za každý den, 

který jste pro nás žili.
 

Dne 18. února 2010 
by oslavil 82. narozeniny pan

 
Ludvík PÁLENÍČEK.

Zároveň dne 21. února 2010 
jsme vzpomněli nedožité

80. narozeniny paní
 

Ludmily PÁLENÍČKOVÉ 
ze Žeranovic. 

S láskou vzpomínají synové 
Ludvík a František s rodinami,

dcera Jarmila s rodinou 
a přítelkyně Jarmila s rodinou.

VZPOMÍNKA
Jubilanti 50 let:
Milena Drahotůská
Josef Dokoupil 

Jubilanti 60 let:
Josef Ševeček
Josef Zapletal
Antonín Andrýsek
Miroslav Janík 

Jubilanti 65 let:
Karel Vydra
Zdenka Navrátilová

Jubilanti 70 let:
Jaroslav Řihák

Narození:
Martin Boček

Svatby:
Petr Andrýsek
a Zuzana Hiblerová

Úmrtí:
František Řihák
Oldřiška Dokoupilová
Marie Doleželová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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MUŽI – okresní přebor – jaro 2010

15. kolo Žeranovice – Skaštice 28. 03. 15.00 NE
16. kolo Tučapy – Žeranovice 04. 04. 15.30 NE
17. kolo Žeranovice – Chvalčov 11. 04. 15.30 NE
18. kolo Šelešovice – Žeranovice 18. 04. 16.00 NE
19. kolo Žeranovice – Záhlinice 25. 04. 16.00 NE
20. kolo Mrlínek – Žeranovice 02. 05. 16.30 NE
21. kolo Žeranovice – Zdounky 09. 05. 16.30 NE
22. kolo Kostelec – Žeranovice 16. 05. 16.30 NE
23. kolo Žeranovice – Kyselovice 23. 05. 16.30 NE
24. kolo Němčice – Žeranovice 30. 05. 16.30 NE
25. kolo Žeranovice – Roštění 06. 06. 16.30 NE
26. kolo Prusinovice – Žeranovice 13. 06. 16.30 NE
14. kolo Martinice – Žeranovice 20. 06. 16.30 NE

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL
MLADŠÍ ŽÁCI – okresní přebor, skupina A – jaro 
2010
10. kolo Chvalčov – Žeranovice 04. 04. 10.00 NE
11. kolo Žeranovice – Loukov 11. 04. 10.00 NE
12. kolo DFK Holešov – Žeranovice 17. 04. 10.00 SO
14. kolo Prusinovice – Žeranovice 02. 05. 12.30 NE

!!!!! POZOR !!!!!
Převzato ze stránek ČMFS 
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/
kromeriz/souteze.asp?soutez=721F1A&show=Los

!!!!! Možná změna termínů !!!!! 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

24. 4. 2010  Hasičská pouť na svatý Hostýn 
 5. 6. 2010   Slavnostní zábava při příležitosti 110. výročí 

založení SDH Žeranovice, hrát bude kapela 
PRESS, začátek ve 20.00 hod.

 6. 6. 2010   110. výročí založení SDH Žeranovice
Program:  7.00 do 8.00 hod. – budíček a průvod obcí
 8.00 hod. – mše svatá, svěcení sv. Floriána
  13.00 do 16.00 hod. – prohlídka zbrojnice 

a hasičské techniky

14.00 hod. –  doprovodný program (vystoupení mažoretek, 
krojovaných, ukázka hasičské techniky a zá-
sahu…)

16.00 hod. – posezení u muziky

Zároveň bych chtěl požádat potenciální sponzory, kteří by 
chtěli přispět a zapojit se do tohoto výročí, nechť nás kon-
taktuji. Předem jim velmi děkuji.
6. 8. 2010  Předhodová zábava, začátek ve 20.00 hod.
8. 8. 2010   Vavřinecké hody – Hodová zábava, začátek 

ve 20.00 hod., hrát bude kapela PRESS
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Tiráž:
Žeranovják vydává OZ obce Žeranovice 
pod redakčním vedením Hanky Sivkové
Náklad: 260 kusů
e-mail: zeranovice@volny.cz
www.zeranovice.cz
Grafická úprava, tisk a knihařské zpracování: kolektiv 
žáků a učitelů polygrafických oborů Střední průmyslové 
školy polytechnické - Centra odborné přípravy Zlín
Výtisk neprošel jazykovou korekturou.

Manželka stojí večer v ložnici před zrcadlem 
a brečí. Manžel leží naproti na posteli a po-
slouchá: Ksicht samá vráska, prsa až do příze-
mí, zadek jako vyždímanej pomeranč, křečový 
žíly, vlasy jak počůranou slámu... jsem odpor-
ná. Celá zoufalá se nakonec obrátí na manžela: 
Řekni mi prosím něco pozitivního. A z pelechu 
se ozve: Na svůj věk máš výborný zrak.

Blondýnka narazí na křižovatce do auta před 
sebou. Řidič nabouraného auta vyleze a řekne 
„Která slepice mi zase narazila do toho auta!“ 
Blondýna vyleze z auta a říká „Kokokokokomu 
říkáte slepice?!“

Velitel křičí na vojáky:
– Vyrovnat!!!
– To nejde.
– Proč by to nešlo?!?!
– Protože je Země kulatá.
– Kdo to řekl?!?!
– Koperník.
– Koperník, vystupte z řady!!!

Položili jsme v několika zemích následující otáz-
ku: „Prosím Vás, jaký je Váš názor na nedostatek 
jídla v jiných částech světa?“ Výsledek byl kata-
strofální: V Africe nikdo nevěděl, co je to „jídlo“. 
V Západní Evropě nikdo nevěděl, co je to „nedo-
statek“. Ve Východní Evropě nikdo nevěděl, co je 
to „Váš názor“. V Jižní Americe nevěděli, co je to 
„Prosím Vás“. V USA zase nevěděli, co je to „v ji-
ných částech světa“.

NĚCO PRO ZASMÁNÍ  

2 6

9 1 4 3

8 6 9

3 6 5

5

6 7 1

4 1 6

1 3 9 7

7 4

PROCVIČTE SI MOZKOVÉ BUŇKY

SUDOKU

Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby 
se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žád-
ném z devíti vyznačených menších čtverců.

SVÉ PŘÍSPĚVKY, 
NÁPADY, NÁZORY, 

KRITIKU NEBO 
POCHVALY 

MŮŽETE I NADÁLE 
POSÍLAT NA 

E-MAILOVOU ADRESU 

sivkova.hana@seznam.cz 
nebo 

zeranovice@volny.cz


