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Vážení a milí kolegové,   

rok 2014 se za pár týdnů přehoupne do své druhé poloviny a já vás mohu s potěšením informovat o kladných 

hospodářských výsledcích naší firmy. Vývoj od začátku roku naznačuje navýšení celkového ročního obratu ve srovnání  

s  rokem loňským. Konkrétní dosavadní výsledky celkového výkonu společnosti jsou o sedm až osm procent vyšší ve 

srovnání se stejným obdobím roku 2013. Tento výsledek nám ukazuje, že naše strategie postupuje správným směrem. 

Dlouhodobé investice rozpracované v loňském roce se úspěšně dokončují. Na budově v Chlumově ulici finišují venkovní 

práce, v září by měla být zkolaudována a prostory připraveny k užívání. Jako efektivní investiční tah se ukázalo pořízení CNC 

stroje, kdy po úspěšném zprovoznění nyní probíhá plnohodnotný provoz.  

Co se týče současných projektů a plánů, právě probíhají závěrečná jednání týkající se stavebního povolení na stavbu 

výrobně-skladovacích hal v jihlavském areálu. Ve spolupráci se smluvními partnery začneme okamžitě se stavbou, která by 

měla být do konce roku dokončena. Z dalších plánů, které se týkají rozšiřování výroby, bych uvedl pořízení kašírovací linky. Ta bude instalována 

začátkem června v hale 2A. Souběžně s těmito investicemi intenzivně pracujeme na modernizaci a rozvoji vzorkových prodejen. Na letošní rok byly 

naplánovány rekonstrukce tří vzorkových prodejen: třebíčské, táborské a prodejny na Praze 3. S touto naší vizí koresponduje také nově otevřená 

prodejna v brněnském OC Futurum. Při této příležitosti bych rád poděkoval pracovníkům, kteří se na úspěšném otevření showroomu podíleli. 

Ukazuje se, že cesta rozvoje prodejní síťě je správná, a proto pracujeme na rozšiřování do dalších regionů. S rozvojem firmy je samozřejmě spojena 

personalistika založená na výběru opravdu schopných zaměstnanců, kteří výkon naší firmy ve skutečnosti nejvíce ovlivňují. Vážím si výsledků většiny 

středisek a jsem si vědom toho, že práce v obchodě klade v dnešní době na zaměstnance větší a větší nároky. Neustále se proto snažíme vyhledávat 

další schopené pracovníky, kteří náš kolektiv doplní.  

Závěrem bych rád všem zaměstnancům poděkoval za odvedenou práci a popřál jim krásné léto a úspěchy v dalším období. 

Lumír Kozubík, majitel firmy SEPOS, spol. s r.o. 

UDÁLOSTI 
I letos pořádáme odpoledne plné 

soutěží a her. Dětský den se uskuteční 

v areálu SEPOSu  v úterý 3. června od 16 hod. 

Srdečně zveme všechny malé i větší soutěžící 

s doprovodem. 

 V pondělí 5. května jsme otevřeli  nový 

showroom v brněnském OC FUTURUM.  

V prvním patře obchodního centra na ploše  

70 m
2
 prezentujeme jak stálý sortiment dveří  

a zárubní tak nová moderní řešení. 

 
Nový showroom se tak stal sedmnáctou 

vzorkovou prodejnou SEPOSu, z toho v Brně již 

druhou. „Otevření prodejny v brněnském 

FUTURU je součástí naší strategie přiblížit se 

koncovému zákazníkovi, který bude mít 

možnost prohlédnout si dveře v prostoru 

obchodního centra sedm dní v týdnu. Naším 

cílem však nadále zůstává nejenom předvést 

zákazníkovi možnosti, které současný trh nabízí, 

ale zároveň poskytnout kompletní servis od 

poradenství a zaměření přes dopravu až po 

montáž," říká Mgr. Lumír Kozubík, hlavní 

manažer firmy.  

Slavnostní otevření showroomu 

proběhlo 15. května 2014. V odpoledních 

hodinách navštívili showroom obchodní 

partneři brněnské pobočky. 

 

 
„Křest nového showroomu“ proběhl dopoledne  

Díky virtuální prohlídce si můžete 

prohlédnout ostravskou prodejnu z Google 

maps. Přímo z ulice jednoduše „vstoupíte“ do 

prodejny, kde se zobrazí reálná 3D prohlídka. 

Virtuální prohlídky jsou součástí největší 

virtuální prohlídky světa Google street view. Do 

konce června bude realizována prodejna 

v Plzni a na Praze 16 a do konce roku potom 

virtuální prohlídky dalších prodejen. 

Fotoreportáž z jarních výstav. Nová 

výstavní expozice se představila návštěvníkům 

výstavy STAVÍME, BYDLÍME v únoru 

v Třebíči. Inovovány byly výstavní panely  

a expozice byla doplněna o nové modely dveří 

v 3D dekorech a dveře z vysokotlakého 

laminátu. Z Třebíče putovala expozice do 

Olomouce na výstaviště Flora, kde se 

koncem března konala výstava STAVOTECH. 

Poslední zastávkou bylo Ústí nad Orlicí, kde 

začátkem dubna na výstavě STAVÍME, BYDLÍME 

prezentovala SEPOS lanškrounská pobočka.  

 
Zdeněk Prukner na výstavě v Třebíči 

 
Lubomír Fajstl na výstavě v Olomouci 

 
Blanka Zámečníková na výstavě v Ústí n. Orl. 



ROZHOVOR 

Tentokrát jsme o rozhovor požádali vedoucího 

výroby pana Pavla Poláka. 

 

„Nejdůležitější článek výroby jsou 
schopní zaměstnanci,“ říká Pavel Polák. 

Jak dlouho v SEPOSu pracujete a co všechno 

máte na starost? 

V SEPOSu pracuji od roku 2001 a v současné 

době mám na starost kompletně celou výrobu, 

to znamená linku i truhlárnu a s tím související 

veškeré technické věci, které se týkají výrobků, 

jejich vývoje a rozšiřování výroby, školení 

montážníků apod. 

Třináct let v SEPOSu, to už je opravdu 

nějaký čas. Nastiňte nám ve stručnosti, jaké 

byly začátky a „jak šel čas ve výrobě“? 

V roce 2007, kdy jsem přešel z Velké Polomi do 

Jihlavy, tady pracovali 2 lidé na úpravě dveří  

a 4 lidé na úpravě zárubní. Jednalo se spíše  

o kompletaci než přímo o výrobu. Produkce se 

pohybovala v číslech od 500 do 700 zárubní 

měsíčně (teď je to pro srovnání cca 9500 

měsíčně).  

Co je ve výrobním procesu podle Vás 

nejsložitější? 

Celá výroba je složitá nejenom ve vytvoření 

technologických postupů ale zároveň 

v dosažení efektivity, kdy nejdůležitějším 

článkem jsou schopní zaměstnanci. Velice se 

nám například osvědčila rotace pracovníků, kdy 

nedochází k přetěžování některých svalových 

partií. Důležité je také zajistit efektivní chod 

materiálu. Nový systém, který je nastaven tak, 

že se expeduje vždy horní zárubeň, přinesl 

urychlení expedice na úkor zpomalení výroby, 

a praxe ukázala, že se jedná o správnou cestu.  

A truhlárna: „jak tady šel čas“? 

Truhlárnu jsem přebíral v roce 2009 v době, 

kdy měla omezený sortiment. Nyní je zde 13 

lidí včetně dvou montážníků a dva mistři  

a plánujeme stálý dvousměnný provoz. 

Truhlárna v současné době přechází na 

efektivní pásovou výrobu, kdy každý truhlář 

dělá na daném výrobku pouze určitou operaci. 

K datu 12.5.2014 měla výroba  

42 zaměstnanců. Řídit tolik lidí určitě není 

jednoduché. Ale nejste na to sám, kdo tvoří 

Váš nejbližší tým? 

Uřídit sám výrobu se samozřejmě nedá, 

pomyslné „gro“ je v rozdělení pravomocí, to 

znamená skutečně vybrat schopné lidi na řídící 

pozice. Můj nejbližší spolupracovník je paní Eva 

Fuková, která má na starost celou přípravu 

výroby a zároveň mě zastupuje. Určitě bych 

chtěl zmínit, že je to organizačně jeden 

z nejschopnějších pracovníků. Z vedení výroby 

to jsou i mistři, technolog výroby  

a programátor CNC. Základ velmi schopných 

lidí přešel do SEPOSu z bývalé sklárny. 

Jmenoval bych například pana Jaroslava Brázdu 

(který má na starost údržbu) jako stěžejního 

pracovníka celé výroby, který vyniká zejména 

svou komplexností.  

Výroba musí neustále reagovat na změny. 

Jak se Vám to daří? 

Nedílnou součástí mé práce je samozřejmě 

nepřetržitý průzkum trhu, na který musíme 

reagovat. V současné době se výroba snaží 

zejména zlevnit stávající výrobky, což znamená 

umožnit, aby se mohly vyrábět na CNC stroji.  

Zmínil jste CNC stroj, znamená jeho pořízení 

podle Vás zásadní zlomový bod ve výrobě 

SEPOSu? 

Jako zásadní bych uvedl zefektivnění výroby,  

a to z pohledu zlevnění a zkrácení dodacích 

termínů. Původní se pohybovaly od šesti do 

sedmi týdnů. Nyní (s výjimkou absolutních 

atypů) vyrábíme vše do čtyř týdnů nejpozději  

– většinu do třech týdnů. Základem je 

naprogramování a efektivita pak spočívá ve 

velkých sériích. Podařilo se nám například 

dotáhnout výrobu nových dorazů k typu SGR4 

a výrobu širokých zárubní. Dokončili jsme 

naprogramování veškerých výřezů a jsme 

nachystáni na prosklívání dveří. Dolaďují se 

drobnosti jako například zadlabávání mušlí. 

Stále ale budou výrobky, které se vzhledem 

k četnosti nevyplatí na CNC vyrábět, a proto  

i do budoucna bude souběžně existovat 

výroba „kusovka“. 

Jaké další inovace výrobních strojů můžeme 

očekávat do konce roku? 

Rozšiřování výroby klade velké požadavky na 

výrobní prostory. Díky tomu, že celý sklad dveří 

pracuje ve Visionu, podařilo se snížit skladové 

zásoby a uvolnit potřebné skladové prostory 

pro rozjetí kašírovací linky, které se plánuje již 

od června. 

Jaké chystáte inovace, nové výrobky atd.? 

Jako příklad bych uvedl bezfalcové dveře  

a zárubně. V dubnu vznikl požadavek ze strany 

vedení společnosti na vývoj zárubně  se 

stínovou drážkou. V květnu jsem představil 

model konstrukčního řešení této zárubně 

vypracovaný  podle návrhu pana Kozubíka. 

A jaké jsou plány do budoucna, něco co 

můžete prozradit?  

Plány jsou samozřejmě vázané na dotažení 

současných rozpracovaných projektů. Základ je 

dotáhnout vše personálně a organizačně, aby 

se odstranila hluchá místa a zajistil se co 

neplynulejší a nejrychlejší pohyb materiálu. 

Potom bude následovat navázání na 

počítačové programy. Další rozvoj je pak vázán 

prostorem. Dokud nebudou nové výrobní haly, 

nemůžeme uvažovat o jakémkoli dalším 

rozšiřování výroby.  

A na závěr, prozraďte nám, jak trávíte volný 

čas? 

Volný čas trávím poslední tři roky stavbou 

rodinného domku, do kterého jsme se 

stěhovali loni koncem října. Letos jsme se 

pustili do bazénu, který už je takřka hotový,  

a začali jsme stavět zahradní altán… Takže 

práce je pořád dost.   

Děkujeme za rozhovor. 

UDÁLOSTI (pokračování) 

Nové moderní prostory plzeňské 

pobočky.  

 

Jak jsme vás již informovali, v lednu byla 

pobočka v Plzni přestěhována do nových 

prostor na ulici Nerudova do areálu Kia. 

V Karlových Varech „jsme vidět o něco 

víc“. Můžete tady potkat autobus městské 

hromadné dopravy s naší reklamou a do 

prodejny vás nasměruje nová navigační cedule.  

 

AKTUÁLNĚ 

Projekt implementace řízeného 

centrálního skladu: V současné době je 

kompletně zpracována dokumentace pro 

výběrové řízení na rozšíření informačního 

systému o skladové procesy (tzn. příjem, 

zaskladnění, kontroly, atd.). Každý výrobek 

bude bez výjimky definován čárovým kódem. 

Podmínkou je zasíťování skladů, s čímž souvisí 

nákup technologií, mobilních terminálů se 

čtečkou čárových kódů, speciálních tiskáren na 

čárové kódy atd. Výhodou nového systému 

bude nejenom minimalizování chybovosti při 

vyskladňování zboží, ale například také aktuální 

přehled o přesném umístění zboží na skladě. 

Výsledkem investice přesahující jeden milión 

korun by mělo být celkové zefektivnění všech 

skladových procesů. 

Výroba v číslech: Do dubna 2014 SEPOS 

vyrobil celkem více než 663 tisíc zárubní 

v české, francouzské, polské, rakouské, 

rumunské, maďarské, německé  a jugoslávské 

normě. Významný podíl objemu výroby 

zárubní tvoří zakázky pro firmu Masonite. 

Webové stránky: Právě připravujeme 

„nový facelift“ našich internetových stránek, 

který bude spuštěn koncem letních prázdnin. 

Tento krok souvisí s dalšími marketingovými 

aktivitami, které proběhnou na podzim s cílem 

zvýšit povědomí o značce SEPOS a oslovit další 

zákazníky. 



TO JSME MY 
Prostřednictvím rubriky „To jsme my“ jsme 

navštívili středisko v podhůří Orlických hor  

a potom jsme se podívali do jižních Čech. 

LANŠKROUN 

Pobočka v Lanškrouně funguje od roku 2007  

a pyšní se dvěma „nej“. Pobočka v nejmenším 

městě (s cca deseti tisíci obyvateli) s největší 

velkoplošnou reklamou (o rozměru 6,2 x 8,3 

metrů). Jako vedoucí zde působí  

pan Mgr. Zdeněk Lukes. Funkci obchodního 

referenta zastává paní Blanka Zámečníková. 

Dvoučlenný tým sídlí od podzimu 2010 na ulici 

Lázeňská 120. V dubnu 2012 byly prostory 

vzorkové prodejny zmodernizovány. 

 

 

 
 

Lanškrounský tým: Mgr. Zdeněk Lukes  

a Blanka Zámečníková 

 

TÁBOR 

Pobočka v Táboře byla otevřena v srpnu roku 

2006 v městské části Klokoty. Vedoucím je pan 

Jaroslav Mládek, na pozici obchodního 

referenta působí paní Libuše Dafčíková. 

Kolektiv doplňuje skladník pan Milan Zíma. 

Na otázky odpovídá pan Jaroslav Mládek: 

Vaše středisko právem patří do skupiny 

prosperujících. Co je podle Vás klíčem 

k úspěchu? Je to především dlouhodobá 

usilovná práce spojená se seriózním 

vystupováním všech pracovníků pobočky 

včetně montážníků. Výhodou je také široký 

sortiment a samozřejmě termíny (což je ale 

někdy problém). 

Stejně jako kolegy, pana Lukese, zeptám se 

 i Vás, jak hodnotíte obchod a práci s lidmi. 

Změnilo se něco za  21 let, kdy v tomto 

oboru působíte? Změnilo se… a hodně. 

Zákazníci teď chtějí všechno hned za co 

nejnižší ceny a samozřejmě v jedničkové 

kvalitě. Je to někdy velice složité pochopit 

zákazníka a domluvit se s ním. 

Je něco, co je ve Vašem regionu v oblasti 

prodeje dveří absolutním favoritem? U nás 

v Táboře se nejvíce prodávají dveře s povrchem 

CPL. 

 

 

Na otázky odpovídá pan Mgr. Zdeněk Lukes: 

Středisko v Lanškrouně se řadí v tabulce 

obratů do první „pětky“. Prozradíte Vaše 

„know-how“? Tuto pozici jsme budovali na 

moje gusto hodně dlouho - přibližně 3 až 4 

roky. Myslím si, že výsledky jsou vyústěním 

každodenní práce, kdy sbíráme veškeré 

informace z okolí, komunikujeme s koncovými 

zákazníky, ale také s vedením významných 

stavebních firem. Asi právě tato komunikace  

a vstřícnost nám otevírá dveře k dalším 

zakázkám, které na sebe v poslední době 

hlavně u firem navazují.  

Pravidelně se účastníte také regionálních 

výstav. Jaký je podle Vás jejich přínos?  Tyto 

výstavy jsou v poslední době odrazem stavu 

českého stavebnictví a jejich návštěvnost 

drobnými odběrateli pomalu klesá. V příštím 

roce budeme stát před rozhodnutím, zda se 

zúčastníme, protože ta poslední v Ústí nad 

Orlicí naše představy nenaplnila. 

Jaký sortiment je u Vás mezi koncovými 

zákazníky nejprodávanější? V poslední době 

se nám daří prodávat i dveře s rámovou 

konstrukcí - na ty máme největší ohlas, ale 

hlavním artiklem jsou dveře laminované.  

Ve stálém sortimentu máte také plastová 

okna a dveře. Doporučil byste to i ostatním 

střediskům? Tuto komoditu sice máme 

v sortimentu, ale dělali jsme pouze jednu 

velkou zakázku. Potom už nebyly rabaty 

výrobců takové, abychom se dostali do dalších 

zakázek. Velké plus ale vidím v „požárničině“, 

kterou se snažíme produkovat opravdu na 

vysoké úrovni i s potřebnými doklady dle 

našich zákonů.  

 
 

A naopak, co tady podle Vás vůbec „nefrčí“? 

Nedaří se nám prodávat rámové dveře i přesto, 

že jsou na vzorkovně umístněné na zajímavém 

místě.  

Dá se říci, že se prodává lépe to, co si může 

zákazník prohlédnout nebo mají zákazníci 

při příchodu do prodejny jasnou představu? 

Myslím si, že je to individuální, ale snazší  

a rychlejší určitě je, pokud má zákazník 

možnost si dveře včetně všech detailů 

prohlédnout. Zákazníků, kteří mají jasnou 

představu, není mnoho, ale od toho jsme my, 

abychom poradili. 

 

Kolektiv v Táboře: zleva Milan Zíma, Libuše 

Dafčíková, Jaroslav Mládek 

 

Jak byste ohodnotil obchod a práci s lidmi. 

V SEPOSu v tomto oboru působíte 8 let, 

zaznamenal jste nějaké zásadní změny? 

Stále se snažíme s lidmi komunikovat, vše jim 

důkladně vysvětlit a toto se nám následně vrací 

i v obchodě. Nezřídka se zákazník vrátí nebo 

naši pobočku doporučí známým nebo 

příbuzným. Na druhou stranu jsou ale také 

zákazníci, kteří si řeknou přímo o slevu a pokud 

ji nedostanou, jednají nepřiměřeně. Ale i pro 

tyto máme dveře stále otevřené, je jen otázkou 

jakým směrem. 

Vzorková prodejna prošla poměrně nedávno 

modernizací. Jak jste s prodejnou spokojen? 

„Tato dáma“ nás také stála hodně úsilí. Když 

zavzpomínám na starou vzorkovnu, jen se 

usmívám, tam jsme měli cca 10 vzorků a byli 

jsme pány ve městě. V současné době zde 

máme 33 ks dveří a obložkových zárubní  

a budeme se snažit postupně jednotlivé vzorky 

obměňovat.  

Abychom nezůstávali pořád u práce, u čeho 

se dokážete odreagovat, jaké jsou Vaše 

koníčky? Na koníčky zbývá čas pouze večer 

nebo někdy o víkendu a jedná se hlavně  

o sportovní aktivity. Svátkem je, když se 

manželce podaří vytáhnout mě na nějakou 

kulturní akci.  
Až Vás přijedeme do Lanškrouna navštívit, 

kam bychom určitě měli zajít? Dominantou 

jsou krásné rybníky, kolem kterých vedou 

cyklostezky a stezky pro pěší. Ale pokud k nám 

zavítáte, přivítá vás krásné čisté město 

s památkami jako je radnice a zámek, obě 

prošly poměrně nedávno výraznou 

rekonstrukcí. A samozřejmě do tohoto rázu 

zapadá i naše vzorkovna!!!!!!!!!!! 

Nabízíte také plovoucí podlahy a vnitřní 

parapety. Je podle Vás spojení těchto 

výrobků konkurenční výhodou? Doporučil 

byste to i ostatním střediskům? Výhoda to 

určitě je. Zákazníci si mohou udělat jistou 

představu, jak bude jejich interiér vypadat. 

V současné době se ale více prodávají vinylové 

podlahy, které my nenabízíme.  

Vaše prodejna projde v nejbližší době 

rekonstrukcí. Prozraďte nám, jaké změny 

zde plánujete? Změn bude opravdu hodně: 

dojde k zateplení budovy, rozšířeny budou 

nejenom prostory vzorkovny, ale také kancelář. 

Součástí interiérového vybavení budou 

moderní skleněné prvky, které jsou  dnes  čím 

dál více oblíbené. Kultura prostředí  a prodeje 

se o hodně procent zvýší a věřím, že touto 

změnou si získáme další zákazníky. Moc se na 

to těšíme :-) 

Přejděme od práce k zábavě: jak trávíte 

volný čas? Včelařím a hraju v kapele 

Swingband Tábor na saxofon a na klarinet.   

Poraďte, co bychom měli v Táboře určitě 

navštívit? Hezká je historická část města 

spojená s prohlídkou katakomb, dále bych 

doporučil prohlídku Husitského muzea  

a Muzea čokolády a na závěr se určitě přijďte 

podívat do zrekonstruované pobočky SEPOSu.
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V SEPOSU SLAVÍ 

BLAHOPŘEJEME A PTÁME SE těch, kteří 

oslavili svá jubilea v období uplynulého půl 

roku, tedy od začátku prosince 2013 do 

začátku června 2014.  

 

Jak nejraději trávíte volný čas? 

Eva Fuková 

zástupce vedoucího výroby, 

Jihlava 

Odpověď: Ráda si přečtu 

pěknou knížku a když to 

počasí dovolí, tak si vyjedu 

na kole. 

 

 

Ing. Kamil Pometlo 

skladník, Jihlava 

Odpověď: Ve volném čase 

sportuji, hraju fotbal, tenis, 

squash, vlastně všechny 

sporty - dělám fitness 

instruktora  (tedy když se 

zrovna neléčím ze 

sportovních úrazů...). 

Eva Röhrichová 

výroba, Jihlava 

 

Odpověď: Ráda si čtu, 

luštím křížovky, ale nejraději 

trávím volný čas  

s vnoučaty. 

 

 

Martin Rychtecký 

řidič, Jihlava 

 

Odpověď: Volný čas trávím 

rekonstrukcí rodinného 

domku. Zbytek času 

s rodinou a občas si zajdu 

na ryby.  

 

 

Martina  Široká 

obchodní referent, Hradec 

Králové 

 

Odpověď: Volný čas 

nejraději trávím s manželem 

a dětmi a je v podstatě 

jedno kde. Ale když je to 

možné, tak velice rádi jezdíme na výlety vlakem 

a na kole. 

 

Milan Zíma 

skladník, Tábor 

Odpověď: Nejraději 

sportem, hlavně tenis  

a fotbal (aktivně i pasivně). 

A samozřejmě s rodinou  

a dětmi. Spoustu volného 

času mi zaberou také práce 

kolem domku. 

 

FIREMNÍ JUBILEUM 

10 let fe firmě od začátku prosince 2013 do 

začátku června 2014 oslavili: 

  
Ladislav Gryč, správce areálu, Jihlava 

 
Richard Chvátal, řidič, Jihlava 

OKÉNKO DO 
HISTORIE FIRMY 

Pokračuje miniseriál původních prostor 

středisek, která nyní sídlí v nových 

komfortnějších prostorech.  

OPAVA – stěhování z této prodejny do té 

současné proběhlo v září 2010. 

Počet fanoušků na našem 

facebooku překročil 

stovku (k 21.5.2014 celkem 

123). Přidejte se k nám i vy!  

PODPORUJEME 
Do rubriky sponzorských darů tentokrát 

vybíráme tyto projekty: 

Opět finančně podporujeme projekt 

Českého červeného kříže „První pomoc není 

věda“. 

SEPOS je sponzorem HC DUKLA Jihlava  

a bílou ledovou plochu Horáckého zimního 

stadionu zdobí mimo jiných i logo SEPOSu.  

Sponzorujeme jihlavský hokejbalový tým, 

který má ve své sbírce mnoho mistrovských 

titulů. V areálu na Fritzově ulici najdete také 

naši reklamu.  

 

 

 

 

 

 

 

Věnovali jsme sponzorský dar Dětskému 

oddělení Nemocnice Jihlava. Dárkový šek byl 

oficiálně předán při příležitosti jubilejního 

pátého Charitativního plesu, který se konal 

1.3.2014 v DKO Jihlava. 

HYPERSUDOKU 
Úkolem je doplnit zbývající číslice do tabulky 

tak, aby se v žádném řádku, sloupci ani  čtverci 

o rozměrech 3x3 neopakovala stejná číslice. 

Volná pole se vyplňují na základě 

jednoduchého pravidla, které zní: „Vyplnit 

prázdná pole tak, aby se čísla od 1 do 9 

objevila pouze jednou v každé z devíti řad, 

v každém z devíti sloupců a v každém poli  

o 3x3 polí“. Od klasického Sudoku se 

Hypersudoku liší čtyřmi přidanými zabarvenými 

čtverci 3x3, které se překrývají se čtverci, na 

které jsme zvyklí. Při řešení musíte dávat pozor 

na to, aby se číslice vyskytovaly jen jednou také 

v těchto čtvercích. 


