
Zadání čtvrté série 
 

Bolest. 

To bylo to první, co jí problesklo hlavou, když se probrala z bezvědomí. 

Pomalu otevřela oči a rozhlédla se. Ležela v temném lese, třeštila jí hlava, byla jí zima a měla strach. 

Zanaříkala a opatrně se postavila na nohy. Zatímco hledala cestu, začala se postupně rozpomínat, kdo 

je a jak se sem dostala… 

 

Rodiče nejprve nevěděli, jak ji pojmenovat. Když se ale první den v porodnici měla fotit a zaslechla, 

jak se někdo ptá na poměr stran fotografie slovy „9 na 13?“, okamžitě vyhrkla: „2541865828329!“ 

Tím se problém s jejím pojmenováním velmi rychle vyřešil. Navíc nosila stylovou hexadecimální 

čepičku, takže jí za chvíli nikdo neřekl jinak než Kalkulka #FF0000. 

 

Žila si vcelku dobře, až do tohoto dne. Ráno byla probuzena s tím, že matka otce bratra švagrové 

manžela její sestry má narozeniny. Teď si ale nedokázala vzpomenout, kolikáté to byly. Po tom šoku 

si ani nebyla jistá, kolik je jí samotné… Nebyla by to však ona, kdyby si nevypomohla matematikou. 

 

Úloha 1 

  

Kdyby byla Kalkulka o deset let starší, byla by třikrát mladší než matka otce bratra švagrové manžela 

její sestry. Až Kalkulka zestárne o třetinu svého současného věku, bude matka otce bratra švagrové 

manžela její sestry čtyřikrát starší. Kolik je jim let a jaký je vlastně jejich rodinný vztah za 

předpokladu, že Kalkulka má právě jednu sestru a nikdo z rodiny nemá nevlastního bratra? 

 

Jasně, teď už to dávalo smysl. Každopádně, této osobě měla Kalkulka donést košíček plný dobrot. 

Situaci ovšem mírně komplikoval fakt, že je od sebe dělil hustý les. Nenechala se tím ale odradit a 

vyrazila na cestu. Při průchodu mýtinou si povšimla několika pařezů a ihned jí začalo vrtat hlavou, 

proč to nejsou stromy. Začala je zkoumat zblízka, ale ještě než stačila odhalit, že obsahují kružnice, 

vyrušil ji hrubý hlas: 

„Kampak, kampak, děvenko?“ 

Ohlédla se a spatřila kardinálovy žlutě žhnoucí oči. 

„J-jenom se procházím po okolí,“ vykoktala Kalkulka. 

„A co máš v tom košíčku?“ 

„Já…já…podívej, jak je zajímavě upletený!“ snažila se odvést pozornost. „A přitom ta struktura není 

ani moc složitá. Vsadím se, že by ji zvládl vyrobit kdokoli.“ 

  

Úloha 2 



  

Složte z 20 stejně velkých zápalek útvar, obsahující 30 čtverců. Zápalky nemůžete lámat, ale mohou se 

překrývat. 

 

Kardinála to ovšem příliš nenadchlo. 

„Hned mi ukaž, co tam schováváš,“ zavrčel. 

Kalkulka si povzdechla. Teď už nemělo smysl cokoliv tajit. „Dostal jsi mě. Mám tam dobroty pro 

matku otce bratra švagrové manžela mé sestry. Má totiž narozeniny. Bydlí v chaloupce na konci lesa, 

adresa U Jedle a tisu 26.“ 

Víc už kardinál vědět nepotřeboval. Bleskově Kalkulku omráčil, vyrval jí košík a upaloval napřed. 

Cestou dostal hlad, a tak nakoukl, co všechno je v košíčku za dobroty. 

 

Úloha 3  

 

V košíčku jsou tři druhy dobrot: čokoládové řízky s brokolicí a kečupem, grilované žirafí morky a 

balení Kochových ovesných vloček. 4/15 z celkového počtu dobrot jsou však moc tvrdé, tudíž pro 

kardinála nepoživatelné. Čokoládových řízků s brokolicí a kečupem je 24, ale jsou opravdu odporné, 

takže je kardinál nechce. Na všechna 4 balení Kochových ovesných vloček má ale velkou chuť. Některé 

grilované žirafí morky jsou trochu připálené, takže by si dal pouze 60% z těch, co nejsou moc tvrdé. 

Kardinál tak chce sníst jen jednu třetinu dobrot v košíčku. Kolik jich tam celkem je? 

 

Kalkulka se mezitím na vše rozpomněla a spěchala za matkou otce bratra švagrové manžela své sestry. 

Měla o ni strach, takže se ani neobtěžovala klepat a rovnou vtrhla dovnitř. Hned ji něco přišlo 

podezřelé. Začala se ptát osoby v křesle: 

„Matko otce bratra švagrové manžela mé sestry, proč máš tak velké oči?“ 

„Protože mám strach, Kalkulko.“ 

„Matko otce bratra švagrové manžela mé sestry, proč máš tak bílé zuby?“ 

„To víš, přehnala jsem to s lakem, Kalkulko.“ 

„Matko otce bratra švagrové manžela mé sestry, proč je tu ta obří vana?“ 

„Abych do ní mohla naskládat všechny své lišky, Kalkulko.“ 

„Matko otce bratra švagrové manžela mé sestry, proč máš tak velkou mohutnost?“ 

„Protože jsem kardinál!“ vykřikl a vhrl se na ni. 

 

Tento rozhovor vyslechl zajíc, který ležel za oknem. Trpěl ale nihilistickým syndromem, takže mu to 

bylo jedno. Nevěnoval žádnou pozornost podivným zvukům, které následovaly. Netrápil ho dokonce 

ani podivný vzhled jeho slechů. 



 

Úloha 4  

 

Zajícův pravý slech má tvar rovnostranného trojúhelníka ABC o straně 3 cm. Má na něm velkou 

náušnici, která tvoří kružnici opsanou jeho slechu. Navíc mu tam uvízlo stéblo trávy, které tvoří osu 

úsečky AC a protíná náušnici v bodě D. Určete vzdálenost |BD|. 

 

Inspektor Teodor Kožák se zrovna spokojeně flákal a ukusoval tvrdou kávu ze šálku, když v tom 

zazvonil telefon. 

„Inspektor Kožák k vašim službám! Co potřebujete?“ 

„Prosím vás, pomozte mi. Někdo mi ukradl bazmek!“ 

„Cože? Děláte si srandu?“ zařval Kožák, upustil si zbytek kávy na nohu (což byl ekvivalent opaření se 

obyčejnou kávou) a nadskočil bolestí. 

„No, vlastně dělám. Ve skutečnosti se mi zaběhla dcera. Slyší na jméno Kalkulka #FF0000. Včera se 

šla vyvenčit za matkou otce bratra švagrové manžela její sestry, adresa U Jedle a tisu 26, a ještě se 

nevrátila. Prosím, najděte ji.“ 

Kožákovi se zablesklo v očích. Případ. Jen pro něj. 

„Hmm. To zní jako práce pro mě. Nebojte, madam, hned tam přijdu.“ 

‘Nejdřív bych si měl trochu procvičit hlavu, ať se dostanu do formy,‘ pomyslel si, zatímco si 

masíroval nohu. Vytáhl šachovnici a hned ho napadla úloha: 

 

Úloha 5 

 

a) Kolik nejvýše střelců můžeme na šachovnici umístit tak, aby se vzájemně neohrožovali? Proč 

neexistuje způsob, jak jich tam umístit víc? 

b) Kolik nejvýše jezdců můžeme na šachovnici umístit tak, aby se vzájemně neohrožovali? Proč 

neexistuje způsob, jak jich tam umístit víc? 

 

Kožák svůj slib dodržel. Než se kdokoli nadál, přišel. Bylo to něco víc než obyčejné chození. Byla to 

speciální dovednost, kterou ovládal prastarý klan inspektorů a předával si ji po generacích. Vytáhl ze 

zašedlého kabátu lízátko a započal jeho konzumaci. Přitom se rozhlížel po svědcích. Štěstí mu zřejmě 

přálo, protože jeho oko spočinulo na zajíci. 

„Zajíci, zajíci! Znáš osobu jménem Kalkulka #FF0000?“ 

„Ne.“ 

„A můžeš mi říct, kdo žije v té chaloupce?“  

„Ne.“ 



„A nezaslechl jsi třeba nějaké podivné zvuky?“ naléhal Kožák. 

„Jo.“ 

„Poslyš, netrpíš ty nějakým nihilistickým syndromem?“ 

„Záleží na tom snad?“ pokrčil zajíc nezúčastněně svou náhražkou ramen. „Stejně všichni jednou 

umřeme.“ 

Kožák si povzdechl. „Dobrá, tak pojď se mnou dovnitř. Třeba mi pomůžeš při vyšetřování.“ 

Společně vešli do chaloupky. 

„Haló? Je tu někdo?“ hulákal Kožák. Odpovědí mu však bylo jen tajemné tetelení lišek ve vaně. 

Kožákovi se zdálo, že jsou tam naskládané dost nešikovně, a hned začal teoretizovat. 

 

Úloha 6 

 

Vana má tvar kvádru o rozměrech 117x120x129 cm. Šikovně uskladněná malá liška má tvar krychle o 

hraně 3 cm a šikovně uskladněná velká liška má tvar krychle o hraně 10 cm. 

a) Jaké je největší množství šikovně uskladněných lišek, které se vejde do vany, pokud má být beze 

zbytku zaplněna? Proč? 

b) Jaké je nejmenší množství šikovně uskladněných lišek, které se vejde do vany, pokud má být beze 

zbytku zaplněna? Proč? 

 

„Co jste dělaly včera večer?“ tázal se Kožák lišek nekompromisně. 

„Nic,“ pravila liška, kterou si ostatní zvolily za mluvčí. 

„To by mohl říct každej,“ zamumlal zajíc. 

„Ticho! Jak jste se sem vůbec dostaly?“ 

„Donesl nás sem kardinál, jako dekoraci.“ 

„No dobrá. A kde ho najdu?“ 

„Myslím, že vedle obědvá.“ 

Kožák neváhal ani sekundu. Vpadnul do místnosti a udivenému kardinálovi rozpáral břicho. Ke svému 

údivu však nenašel nic, než střeva. 

„Co jste to provedl?“ozval se zděšený výkřik matky otce bratra švagrové manžela Kalkulčiny sestry. 

“Jak jste mohl tomu nebohému stvoření ublížit?“ S pláčem pomalu přistoupila ke Kožákovi a začala  

ho mlátit kabelkou. 

„On...nesežral vás ani Kalkulku? Vždyť o dva příklady zpět se na ni vrhl!“ bránil se zmateně Kožák. 

„Tak zaprvé podvádíte, a za druhé se na ni vrhl jen proto, aby ji přivítal! Na co jste to myslel!“ 

Vtom do místnosti vešla Kalkulka a chladně se na Kožáka zadívala, nevěřícně kroutíc hlavou. 



„Tohle vám přijde draho!“ 

 

O tři dny později se ve vesnici konal soud. 

„Lišky, můžete nám prosím sdělit svou verzi?“ 

„No, zrovna jsme byly ve vaně, když přišel Kožák se zajícem a ptali se na Kalkulku. Když jsme jim 

řekly o kardinálovi, zmizeli a od vedle byl slyšet nářek.“ 

„Můžete to dokázat?“ 

„Jistě, přečtěte si šestý příklad.“ 

„Hmm. A kde je doličný zajíc?“ 

Celá síň utichla a pozornost všech se upnula na Kožáka. 

„Uhm...na smetaně...,“ pravil pomalu. „Ale na jeho obranu musím dodat, že chutnal opravdu skvěle.“ 

Soudce si otřel zpocené čelo. „To by stačilo! Shledáváme pana Kožáka vinným z ---“ 

Nestihl ovšem rozsudek dokončit. Do soudní síně totiž vtrhli ještěři z pekel a všechny očipovali. 

Protože ale nebyli necitelní, dali jim ještě předtím poslední šanci. 

 

Úloha 7  

 

„Nečistí smrtelníci,“ pravil vrchní ještěr, „každý si myslete čtyřciferné číslo, které má všechny číslice 

různé a nenulové. Označme ho a.Pak ho napište pozpátku, čímž získáte číslo b. Menší z čísel a,b 

odečtěte od toho většího. Nyní vezměte první cifru výsledku, škrtněte ji a napište ji na konec.Výsledek 

označme c. Kdo mi  poví, jaké nejvyšší dvojciferné číslo s jistotou dělí všechna možná čísla c, zůstane 

neočipován.“ 

Podařilo by se vám vyhnout zkáze? 

 

Jediný, kdo projevil dostatek důvtipu, byla Kalkulka. Zůstala neočipována a ještě mnoho let vedla 

šťastný život se svými vymytými kamarády. A z toho plyne poučení, že býti geniální se vyplácí.  

 

 

 


