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Zadání První Série
Termín odevzdání: 28. °íjna

Pozor! V této sérii se objevují reference na 5. sérii minulého ro£níku.

P°ed dávnými v¥ky v tu nejoby£ejn¥j²í denní dobu, za nejoby£ejn¥j²ího po£así a v nejoby£ejn¥j²ím
míst¥ na Zemi se náhle zrodila velmi neoby£ejná v¥tev. V¥tev, která m¥la zm¥nit sv¥t. V¥tev, která
svým dokonalým tvarem p°edstavovala nedokonalé Y. V¥tev Václavek.

Úloha 0. Napi², pro£ se V¥tev Václavek jmenuje Václavek. Jako bonus ti bude sd¥leno, jak moc jsi
blízko pravdy.

Toto v²ak není Legenda o Václavkovi. Ne, to by byl zcela jiný p°íb¥h. Rozhodn¥ zajímavý a plný
ne£ekaných zvrat· a rodinných vztah·, ale zcela jiný. Toto taktéº nebude p°íb¥h o jeho babi£ce Ludmile,
jeº tlí v podob¥ pa°ezu nedaleko �eb¥tína. Toto taktéº nebude p°íb¥h o jeho rodném stromu v Ob·rce
u Blanska.

Úloha 1. Jaký tvar musí mít v¥tev, jestliºe má mít velikost t°i aº p¥t £tvere£k· a musí být spojitá
(kaºdý £tvere£ek má s alespo¬ jedním dal²ím £tvere£kem spole£nou hranu), aby ur£itým po£tem stejných
v¥tví ²el beze zbytku vyplnit strom na obrázku? Zd·vodni, pro£ nelze pouºít ºádný jiný tvar.

Ne. Toto bude p°íb¥h o Carlosovi. Carlos není ºena. Carlos není pozem²´an. Carlos nenosí bu°inku.
Carlos totiº nosí sombrero. �Mívám ob£as takové nutkání, ví²? Sebrat kuráº, zahodit sombrero a prost¥
tu v²echny do jednoho pozabíjet. �íkám si, Bag°e, ºe je to moºná trochu radikální °e²ení, ale podívej
t°eba na tyhle uboºáky,� povídá svému psovi. �Na ty dva týpky, nebo na ty kozy?� povídá pes.
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Úloha 2. I²tván a �imon mají stádo koz, které si pojmenovali podle jejich vlastností. Jedna z jejich
koz vºdy mluví pravdu, jedna vºdy lºe a zbylé dv¥ to s kaºdou v¥tou st°ídají. Neví v²ak, která je která.
Pomozte jim to zjistit, jestliºe víte, ºe °ekly tyto v¥ty:

• Blbounek:�Já mluvím vºdy pravdu.� + �Tupe£ek to vºdy st°ídá.�

• Zaostálek:�Já mluvím vºdy pravdu.� + �Tupe£ek to vºdy st°ídá.�

• Zabední£ek:�Já mluvím vºdy pravdu� + �Zaostálek to vºdy st°ídá.�

• Tupe£ek:�Já vºdy lºu.� + �Zabední£ek vºdy lºe.�

�Myslím, ºe to trochu p°ehání²,� odv¥til Bagr nezaujat¥, �lítám s tebou z planety na planetu roky a
dote¤ jsi s nikým nikdy problém nem¥l. Navíc jsou to jen kozy a jedna se ke v²emu jmenuje Blbounek.
Co bys tak po ní asi cht¥l? Ta ti z �eku nevymyslí Archiméd·v zákon.� �Já vím, Bag°e. Taky mi to
p°ijde divné, ale vºdycky, kdyº za£nu mít pochybnosti, sta£í mi se podívat na cokoliv ºivého, krom¥
tebe, Bag°e, samoz°ejm¥, a uº mám p°ed o£ima p°edstavu, jak tomu doty£nému stvo°ení vráºím h°ebík
do oka. Jo a taky u toho mám, Bag°e, vºdycky pocit, jako bych byl v¥tev. Cítí² se n¥kdy, jako bys byl
v¥tev, Bag°e?�

Úloha 3. Kolikrát denn¥ si Carlos myslí, ºe je v¥tev, myslí-li si to pouze v takové £asy, pro n¥º platí,
ºe v digitální podob¥ je £as osov¥ soum¥rný podle vodorovné osy a zárove¬ sou£et v²ech cifer je sudé
£íslo?

�Ne, Carlosi, je²t¥ nikdy jsem se jako v¥tev necítil.� �Ani jako malá v¥tvi£ka?� �Ani jako malá
v¥tvi£ka.� �Ani jako ten nejmen²í líste£ek na strom¥, Bag°e?� �Ani jako ten nejmen²í líste£ek na
strom¥.� Carlos se zamyslel. Do této chvíle mu nep°i²lo nijak zvlá²tní, ºe se cítí jako v¥tev. V¥t²inu
£asu totiº samoz°ejm¥ v¥d¥l, ºe v¥tev není.

Po chvíli je sledování koz a jejich pastevc· p°estalo bavit a odebrali se zp¥t do létajícího talí°e. Carlos
vytáhl sklenice s kuli£kami a za£al je znud¥n¥ p°ehazovat.

Úloha 4. Carlos má dv¥ sklenice s kuli£kami, v první je 20 £ervených kuli£ek, v druhé je 20 modrých
kuli£ek. Vezme z první sklenice 5 £ervených kuli£ek a p°emístí je do druhé sklenice s modrými kuli£kami.
Pak vezme 5 libovolných kuli£ek z druhé sklenice a p°emístí je do první sklenice tak, aby v obou sklenicích
bylo 20 kuli£ek. M·ºeme °íct, ºe po£et £ervených kuli£ek v první sklenici je v¥t²í neº po£et modrých
kuli£ek ve druhé sklenici?

�Prosím t¥, nech ty sklenice a poj¤ nastartovat. Pokud sis nev²iml, nemám prsty, abych mohl zmá£k-
nout v²echny ty £udlíky,� ok°ikl Carlose Bagr. �Na²el jsem dal²í planetu. N¥jaká. . . Zem¥,� pokra£oval.
�Zem¥, °íká²? O té se mi zdálo. Je tam spousta les·. Nebo alespo¬ bývala. A taky spousta fakt divného
jídla. M¥l jsi n¥kdy, Bag°e, srbské rizoto?� �Kde bych asi vzal srbské rizoto?� �Pravda, mn¥ se o n¥m
taky jen zdálo a uº to mi bohat¥ sta£ilo.� Carlos p°istál nedaleko zvlá²tní farmy. Zrovna tam pobíhaly
t°i postavy kolem je²t¥ zvlá²tn¥j²ích zví°at.

Úloha 5. Jája nakrmí £tvrtinu k·rovník· za 2 hodiny. Pája spolu s Jájou poté nakrmí 2
5 k·rovník· za

2 hodiny. Zbytek k·rovník· potom nakrmí Jája spolu s Franti²kem Komárkem za p·l hodiny. Spo£ítejte,
za jak dlouho by zvládl celou práci ud¥lat sám Franti²ek Komárek.
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�Nerostou mi na levý ruce listy, Bag°e?� uji²´oval se Carlos. �Nev²iml jsem si,� prohlédl si ho Bagr.
�Co jsme na týhle planet¥, cítím se jako v¥tev mnohem £ast¥ji.� V tu chvíli Carlose napadla my²lenka.
Pak ho napadla v£ela, ale vzáp¥tí odlet¥la. Carlos sáhl do kapsy a vytáhl pár kuli£ek radikália. �Do
háje, to sta£it nebude. Na, Bag°e, sn¥z to. Musím sehnat dal²í,� rozhodl Carlos a vyto£il n¥jaké £íslo.
�Prost¥ mi po²lete £ty°i muºe. . . A´ to n¥jak seºenou, krindapána. . . Ano, samoz°ejm¥. . . Dnes ve£er,
musí to být hotové dnes ve£er! A nek°i£te na m¥ laskav¥!� poloºil mobil a obrátil se na Bagra: �Te¤
uº jen musíme sehnat lidské maso. Hej, vnímá² m¥?� �Mmm, coºe?� vytrhl se Bagr z my²lenek. �Nad
£ím p°emý²lí², Bag°e?� �Nad takovými p¥knými £ísly. . . �

Úloha 6. Najd¥te nejmen²í £íslo, kterým kdyº vynásobíte £íslo 1357, dostanete £íslo kon£ící na 7531.

�Na takový blbosti te¤ nemáme £as, Bag°e.� Za£alo se smrákat. Za pár hodin uº v²ichni stáli
na mýtince, kterou objevili uprost°ed lesa. Carlosovi pomocníci míchali v kotli smrtonosný lektvar
a Carlos se oblékal do £erného plá²t¥. Kdyº byly p°ípravy tém¥° u konce, zahodil sombrero. �Máte
zbývající p°ísadu?� oto£il se na v¥dce. Vzáp¥tí z kapsy vytáhl maso, hodil ho do kotle a lektvarem
po²plíchal Bagra. Bagr brutáln¥ zmasakroval v²echny p°ítomné v¥dce. Carlos byl fascinován. �Hodný
kluk,� pochválil Bagra. �Prosím, tak uº mi nikdy v ºivot¥ ne°íkej,� obo°il se Bagr. �Te¤ uº m·ºeme
kone£n¥ aktivovat dron a vyslat ho nad farmu,� usmál se Carlos. V tu chvíli Maxmilián do kotle hodil
sv·j porcelánový hrnek.

Úloha 7. Hangár dronu má tvar p·lkruhu o polom¥ru 10. Jaké nejv¥t²í rozm¥ry m·ºe mít kotel
tvaru krychle, aby p·lkruhovou dírou pro²el? Kotel se musí sunout po zemi, protoºe je velice t¥ºký (to
znamená, ºe jedna jeho hrana musí být postavená na pr·m¥ru).

�Za zhruba 60 hodin odletíme, musí se nabít baterie v talí°i.� �V porcelánovém nebo v tom va²em
létajícím?� ozvalo se náhle z lesa. �Prosím vás, co je tohle za otázku?� zasmál se Bagr. V tom p°ed
n¥ sko£ila v¥tev. �Ty, Bag°e, já nejen, ºe se cítím jako v¥tev, ale uº i vidím ºivé v¥tve,� vyvalil o£i
Carlos. �Já ji vidím taky, Carlosi,� vyvalil o£i Bagr. �Dobrý ve£er, pánové. Já jsem Václavek. T¥²í
m¥. Snaºil jsem se s Vámi spojit. Tím myslím Vás, ne toho psa,� oto£il se Václavek na Carlose, �psy
moc nemusím, v¥£n¥ se m¥ snaºí chytit, kdyº n¥kam jdu.� Carlos se podíval na Bagra a navzájem si
vym¥nili nechápavé pohledy. �Aby bylo jasno, nejste v¥tev. Já jsem v¥tev. Chápu, ºe jste zmatený, ale
to je holt vedlej²í ú£inek mých my²lenek ve va²í hlav¥. Ano, to jsem byl já, op¥t - t¥²í m¥. A d¥kuji,
ºe jste si tak hezky poradil s t¥mi lidmi, uº mi fakt lezou na nervy.� Carlos si nasadil zp¥t sombrero a
nev¥d¥l, co °íct. �. . . Coºe?� vypadlo z n¥j po chvíli a do o£í se mu za£aly tla£it slzy zoufalství. . .

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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