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Zadání �tvrté Série
Termín odevzdání: 16. února

�Shr¬me si situaci,� za£al VZ, navigátor, �jsme tu zav°ení, v²ichni, bez jakéhokoliv spojení nebo
signálu. Obklí£ení Senátem, bez ²ance na únik. A TY MYSLÍ� NA JÍDLO?!� Vy£erpan¥ se podíval na
LR, která si p°ed chvílí st¥ºovala, ºe má hlad.

VP uº za£ínal chápat situaci. Senátorka X se doopravdy sama schovala v UVSku. Jeden z výzkumník·
ji ale poznal a nahlásil. Zprávu ona poslala ze svobodné v·le. Senát toho jen vyuºil, aby polapil ostatní.

Do místnosti k nim p°ipojili i zbytek skupiny, se kterou se odlou£ili ve skladu. Mezi nimi i pozoruhodný
JD. Ten kdesi ve sk°íni vyhrabal podloºku na ²achy, místo �gurek pouºíval náhodné v¥ci, co na²el,
jako t°eba solni£ku. Sed¥l tam s nimi sám a pravd¥podobn¥ vymý²lel herní strategie. VP se k n¥mu
p°ipojil. �achy docela um¥l, hrával je vºdycky s d¥dou, JD ho ale kaºdým tahem neuv¥°iteln¥ drtil.

Zrovna se chystal provést pat, kdyº se dve°e otev°ely. V nich stál pr·m¥rn¥ vysoký muº, v¥kem okolo
60, s tmavou opálenou pletí. Na sob¥ m¥l polo tri£ko a brýle s tlustými obrou£kami. Se sklon¥nou
hlavou se na VPho podíval a chraplavým hlasem VPho oslovil: �Cht¥l bych s tebou mluvit.�

Úloha 0. Popi²te v¥ci, které JD pouºil jako �gurky v ²achách. Jsou to v¥ci, které b¥ºn¥ najdeme v
laborato°i.

VP se ohlédl na pana P a senátorku X, ti jenom p°ikývli. Muº ho vedl pár chodbami za doprovodu
Policist·. P°iloºil oko k malé krabi£ce na zdi - £te£ce sítnice a velké dve°e je vpustily do velké kruhové
místnosti s velkým psacím stolem. �Te¤ uº vás nebudu pot°ebovat,� odvolal muº rázným pohledem
doprovázející Policisty.

Posadil se do velkého kole£kového k°esla za stolem a sloºil ruce do klína. �Ud¥lej si pohodlí. A na nic
nemysli. Nestihl by sis to dob°e na£asovat.� VP nervózn¥ popo²el a posadil se do pohodlného k°esla
na druhé stran¥ stolu. Cítil se nep°íjemn¥, jako kdyº v druhé t°íd¥ skon£il v °editeln¥, protoºe p°i
hodinách chemie �omylem� vyvolal jistý únik tepla z reakce a musel do °editelny.

Muº za stolem toho je²t¥ moc ne°ekl. Jenom na VPho nep°íjemn¥ zíral. �Tak nevím, jestli m¥ uº
znáte.� VP jen zakroutil hlavou. �Jsem senátor I. Mám na starosti zahrani£ní v¥ci a export import.�

Dve°e se k VPho úlev¥ otev°ely a dovnit° ve²el postar²í muº v ²edém saku a ko²ili. I se postavil: �Uº
jsem £ekal, ºe nedojde².� Nov¥ p°íchozí muº se pousmál a usadil se do k°esla, ze kterého se I p°ed
chvilkou zvedl. Z kapsy v saku vytáhl cigarety s plachetnicí na obalu. Kometa se jim °íkalo a byly to
jediné cigarety, co byly moºné v Misce sehnat. M¥li k nim ale p°ístup jen muºi z vy²²ích t°íd. Zapálil si
a vypustil oblá£ek kou°e. �Dá² si kafe?� povytáhl obo£í ten muº. I se na n¥ho obo°il: �Vºdy´ je to jen
dít¥.� �A tohle zázra£ný lektvar,� pousmál se a nalil si. �Je²t¥ si dojdu pro �e²ku,� ohlásil I a zmizel
ve dve°ích.

�A my si zahrajeme ²achy,� vytáhl ze sk°ín¥ nádherné °ezané ²achy ten nov¥ p°íchozí muº. �Omluv
mou neomalenost, jsem senátor J. Vedu tenhle ústav. Je to náro£ná a stresující pozice. Hraní ²achu m¥
uvol¬uje, ví²? Je zajímavé, jak pokaºdé hrajeme ²achy jinak. �achy jsou jako tanec. Vyjad°uje emoce,
stav mysli. Taky m·ºou ale sd¥lovat, ví²?� znovu dlouze popotáhl z cigarety a absolutn¥ zvlá²tním
zp·sobem rozdal ²achy.

Úloha 1. Rozestav jednu sadu ²achových �gurek (tj. 8 p¥²c·, 2 st°elci, 2 jezdci, 2 v¥ºe, dáma a
král - v²echny �gurky mají stejnou barvu) na ²achovnici, pokud ví², ºe ºádná �gurka není ohroºená a
£íslo v kaºdém poli ur£uje po£et �gur, jeº dané pole ohroºují. Ohroºení = �gurka m·ºe podle klasických
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²achových pravidel v p°í²tím tahu vyhodit jinou �gurku na daném poli, pokud by se tam ta jiná �gurka
nacházela. Kaºdá �gurka m·ºe ohrozit kaºdou, nezávisle na jejich barv¥. Orientace ²achovnice je dána
tak, jako na obrázku.

�Vºdycky hraje² tuhle zpropadenou hru,� zaklel senátor I. �Nebu¤ tak iracionální, I,� u²klíbl se J,
�moºná tu²í², pro£ tu jsi VP.� VP jen zakroutil hlavou a dál studoval nádherné �gurky. �Jsi mladý
VP,� zamra£il se I, �a nemyslím si, ºe to, co d¥lá², je správné. Kaºdý v pubert¥ d¥láme chyby a d¥láme
v¥ci jenom proto, ºe je to cool.� Tenhle projev rozhodn¥ cool nebyl, protoºe slovo cool uº dávno cool
není.

�Nabízíme ti spolupráci,� vysv¥tloval J, �n¥co za n¥co. Jsi chytrý kluk a je²t¥ se m·ºe² zm¥nit. Jsi v
té organizaci teprve krátce. Moºná uº ale zná² pár podstatných informací, které m·ºe² vym¥nit.� VP
v¥d¥l, kam tahle situace sm¥°uje, rozhodl se tedy hrát si na hloupého: �Za co to m·ºu vym¥nit?� �Za
sv·j ºivot VP.� I se na J obo°il: �Uº ti snad po dva tisíce dvacáté °íkám, abys to na n¥ nevybaloval
takhle tvrd¥.�

Úloha 2. Jaké je 2020té p°irozené £íslo, které za£íná £ty°£íslím 2020?

��ádné informace nemám. Dovedli m¥ tam, aniº bych cokoliv vid¥l, ºádná akce se neplánuje,� tvrdil
jim zarputile VP. I se ohlédl za sebe na mapu: �Kde si myslí², ºe jsme?� VP se natáhl a ukázal p°esné
místo uprost°ed mapy: �Tady.� I mu na to nic °íct nemohl, protoºe doopravdy �tady� byli. �Vidí²,
jak je to nicotné oproti celé Misce? P°esto to, co nám °ekne², by mohlo ovlivnit celý tento prostor.�
VP zakroutil hlavou: �Já ale opravdu nic nevím.� �ALE VÍ�!� I celý zrudl zlostí a pra²til rukou do
stolu. J jen klidn¥ vypustil dal²í oblá£ek kou°e uº z druhé cigarety: �Myslím, ºe to nemá cenu. Budeme
pokra£ovat t°eba zítra.�

VP se vrátil zp¥t za ostatními. X se na n¥j starostliv¥ podívala: �M¥l jsi tu nabídku vzít. Aspo¬ sebe
zachránit.� Byla chytrá, v¥d¥la, co se tam d¥lo. �Nemohl bych to vzít. Vºdy´ nemám nikoho jiného
neº vás.� Panu P zvlhly o£i. �No, to nebyl ten hlavní d·vod. Vím, jak se odsud dostat,� zazubil se
VP, �hrál jsem ²achy, no, a je mi úpln¥ jasné, co mám d¥lat. Vy s X� - ukázal na pana P - �jste král
a královna. Po£kejte, nakreslím vám to.� Vzal z ²uplíku papír a rozp·lil ho, aby kaºdé skupin¥ napsal,
co má d¥lat.
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Úloha 3. M¥jme obdélník se stranou 1 a druhou stranou neznámé délky, o níº víme, ºe je v¥t²í neº
1. Obdélník rozd¥líme na dva stejné men²í obdélníky tak, ºe °ez vedeme st°edy del²ích stran. Vznikly
nám dva shodné obdélníky podobné p·vodnímu obdélníku (tj. se stejným pom¥rem stran). Jak dlouhá je
neznámá strana? (Mimochodem p°esn¥ takto jsou papíry A4 d¥lané).

Poté, co v²ichni kývli, ºe plánu rozumí, slezl ze ºidle a jal se vedení: �Musíme jenom n¥jak rozbít
tohle okno a slézt dol·, do radia£ní laborky.� HA se zazubila. Pozoruhodná a hrozn¥ veselá holka. M¥la
divoce kudrnaté sv¥tlé vlasy a zvu£ný smích. Dvoj£e AH. Vzala sv·j batoh a vytáhla z n¥j. . . kladivo?!
�Pro£ má² s sebou kladivo?� podivila se JB. �To jsem dostala k narozeninám od svého p°ítele.� VP se
rozhodl n¥jak se nad tím nepozastavovat a jenom £ekal, neº HA svými silnými paºemi rozbije okno.
Povedlo se ji to a dokonce tak, ºe nevzbudila nejmen²í pozdviºení. Z n¥jakého d·vodu jako první slézal
z okenní °ímsy JK. Nebyl sportovní, ale tvrdil, ºe kdysi lezl. Tak ho nechali. Prolezli oknem o patro
níº do ²atny p°ed radia£ní laborkou. Bylo tam milion bot, museli si jen najít ty správné.

Úloha 4. VZ m¥l doma tenisky, které m¥ly velikost 44 a sám m¥l délku nohy 17 cm, a LR boty s
velikostí 26 a délkou 11 cm. VP má délku nohy 23 cm, jakou má on velikost bot? Odvo¤te i p°epo£et
mezi rozm¥rem nohy a velikostí bot, za p°edpokladu, ºe je lineární. (M·ºete to zkusit i pro evropské
velikosti bot.)

Dali si na sebe i radia£ní obleky a brýle, tudíº jim ne²el vid¥t ani centimetr k·ºe. A p°edními dve°mi
vy²li ven. Dal²í v¥c, co podle J m¥li d¥lat, bylo sehnat si n¥jaké zbran¥ a vzít si d·kazy. VP si vzal do
podpaºí n¥jaké papíry. �trádovali si to p°ímo st°edem a narazili na senátora I. Jeºkovy o£i, to bude
pr·²vih. AH ale popostr£ila dop°edu svoje dvoj£e a HA se ujala slova: �Dobrý den, pane. Jak to dnes
jde?� Senátor I pozvedl obo£í: �Skv¥lé, co vy?� �Nemohlo to jít lépe pane, z·staneme tu dneska déle,
abychom to dokon£ili,� pozvukovala HA. �Skv¥lá pracovní morálka, jen tak dále, pokra£ujte!� usmál
se I a pokra£oval v cest¥. Pan P si viditeln¥ oddechl a ²li dále aº do skladu. Kaºdý ze skupiny se tam
rozprost°el a za£ali pobírat v¥ci.

Úloha 5. M¥jme 25 lidí a hromadu n¥jakých v¥cí. Kolik nejmén¥ v¥cí pot°ebujeme, aby si z hromady
mohla kaºdá osoba vzít práv¥ 6 po dvou r·zných v¥cí tak, aby ²estice v¥cí kaºdých dvou lidí byly r·zné
a kaºdou v¥c m¥l stejný po£et lidí?

�Kaºdý má, co má mít?� chytla se organizace HA. �N¥kdo má i n¥co, co mít nemá!� u²klíbla se AH
a kriticky se podívala na JB, co m¥la pod svým tri£kem n¥jaký hranatý obrys. �Co budeme d¥lat te¤?�
zeptala se JB, celá rudá. �Musíme se dostat na st°echu,� zazoufal si VZ. JK otev°el dve°e. �Na p°es£asy
ti ví², co!� ozval se brunátný I stojící p°ímo p°ede dve°mi. LR ho pra²tila velkým globusem stojícím
na sk°íni u dve°í. Ostatní se kolem n¥ho prosmýkli ven a utíkali sm¥rem ke schodi²ti. Celá budova se
dala do povyku. V²ude pobíhali zmatení laboranti a mezi nimi se prodíral I s £erveným nosem a pár
Policisty. Vyb¥hli na st°echu. �Geniální nápad,� nadávala AH. �Já bych t°eba sko£ila. Stejn¥ je to na
nic,� p°izvukovala ji LR. �Vidíte ten obrys? Nemusíme skákat. N¥kdo pro nás p°ijde.�

Úloha 6. P·dorysem st°echy byl £ty°úhelník ABCD, ve kterém se úhlop°í£ky p·lí. Navíc pokud si
vybereme libovolný bod P na p°ímce AB a libovolný bod Q na p°ímce CD, tak vºdy bude PQ v¥t²í nebo
rovno AD a PQ bude v¥t²í nebo rovno BC. Jaký tvar m·ºe být st°echa?
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�Teda nep°ijde. P°iletí,� zazubil se VP, kdyº sly²el nárazy v¥tru. Blíºil se k ním nádherný £erný
vrtulník. Vyklán¥l se z n¥j pom¥rn¥ mladý muº s výraznými a silnými brýlemi. Na vrtulníku byl
podivný nápis.

Úloha 7. Pro n ≥ 1 a xi ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} °e²te rovnici:

x1x2x3 . . . xn = x1x2x3 . . . xn,

kde x1 . . . xn zna£í n-místné £íslo v dekadickém zápisu. Jako °e²ení uve¤te mnoºinu uspo°ádaných n-tic
(x1, x2, x3, . . . , xn). (Nápov¥da: Porovnejte min(L) s max(R) pro konstantní x1.)

Neº se vrtulník stihl p°iblíºit, nerudný senátor I uº vyb¥hl na st°echu. Vzhlédl nahoru k vrtulníku
a zadíval se na muºe vyklán¥jícího se ven, který zrovna pomáhal JB dovnit° vrtulníku. �SENÁTORE
F?! CO TO MÁ ZNAMENAT?� udivil se I. Panu P zably²tily o£i a p°e°val hukot helikoptéry: �To je
Odboj! Jestli nás chcete potopit, p·jdete ke dnu s námi!�

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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