
  

  

 Gymnázium Jiřího z Poděbrad 
Studentská 166, 290 01 Poděbrady, tel.: 325600911,  
email: gjp@gjp.cz 
 

                                                        

                         Poděbrady 20. 2. 2018 
 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

Gymnázium Jiřího z Poděbrad pořádá dne 6. dubna 2018 již 8. ročník žákovského 

turnaje v řešení sudoku. V loňském roce proběhl sedmý ročník, kterého se zúčastnilo 

25 družstev z 8 škol z Poděbrad, Velkého Oseka, Městce Králové, Lysé nad Labem a Peček. 

Každý z účastníků si odnesl pěkné zážitky z luštění i drobný dárek, vítězové navíc i odměny.  

Velký zájem nás vede k tomu, abychom omezili počet týmů v turnaji podle typu škol. 

Z každé střední školy i základní školy přijmeme nejvýše 3 soutěžní družstva. 

Chtěla bych Vás požádat o podporu této akce a o předání informací Vašim učitelům 

a jejich prostřednictvím i Vašim žákům (studentům). Těšíme se na setkání se žáky (studenty) 

Vaší školy a chtěli bychom pozvat Vás osobně i pedagogy Vaší školy k návštěvě turnaje. 

V příloze je leták s pozvánkou na turnaj a přihláška k účasti, najdete tu i informace o 

celostátním kole sudoku. Zároveň posílám podklady pro školní kolo sudoku, pokud byste si 

ho chtěli uspořádat. Prosím o předběžné vyjádření k účasti zasláním přihlášky do 27. března 

2018. 

Děkuji Vám za Váš čas a přeji hodně úspěchů ve Vaší činnosti 

  

 Mgr. Helena Kovářová 

 Gymnázium Jiřího z Poděbrad  

 Studentská 166 

 290 01 Poděbrady 

 email: kovarova@gjp.cz 

mailto:kovarova@gjp.cz


Gymnázium Jiřího z Poděbrad pořádá 

8. ročník soutěže tříčlenných družstev 
v řešení sudoku 

právo účasti: tříčlenná družstva složená ze studentů základních a středních škol 
(bez omezení věku, max. 3 družstva z jedné základní a max. 3 družstva z jedné 
střední školy povoleno – vítáno!) 

místo konání: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, Poděbrady 

termín: pátek 6. dubna 2018 

časový plán  

8:00 až 8:30 prezence účastníků 

8:30 až 11:30 vlastní průběh soutěže (tři kola) 

11:30 až 12:00 povídání o sudoku 

12:00 až 12:30 vyhlášení výsledků 

 

s sebou: psací potřeby (tužka, guma), svačina, dobrá nálada 

soutěž připravují a odborně zajišťují Jana Novotná a Jan Novotný – 
reprezentanti ČR na Mistrovství světa v řešení sudoku a logických úloh 

tréninkové úlohy je možné najít na sudokualogika.cz/node/955 

přihlášky posílejte do 27. března 2018 

 

 kontakt, přihlášky, další informace: 

 Mgr. Helena Kovářová 
 Studentská 166 
 290 01 Poděbrady  
 email: kovarova@gjp.cz 

https://posta.gjp.cz/owa/redir.aspx?C=337711b5874c4eb09492c5ff2be9714a&URL=http%3a%2f%2fsudokualogika.cz%2fnode%2f955
mailto:kovarova@gjp.cz


Přihláška – turnaj v řešení sudoku 6. 4. 2018 

místo konání: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, 290 01 Poděbrady 

 

Škola: ...................................................................................................................... ......... 

 

Název soutěžního týmu:  ..................................................................................................  

 

Členové týmu:  .......................................................................... 

                          .......................................................................... 

                          .......................................................................... 

 

 

 

Přihláška – turnaj v řešení sudoku 6. 4. 2018 

místo konání: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, 290 01 Poděbrady 

 

Škola: ...................................................................................................................... ......... 

 

Název soutěžního týmu:  .................................................................................................. 

 

Členové týmu:  .......................................................................... 
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