
Příběh páté série 
 

Odpoledne jako každé jiné. Hluk ulice. Vedro jak v peci. Nefunkční klimatizace. Spousta zapocených, 

zarostlých hlav. A zbývá ještě tolik práce, povzdechl si workoholič. 

Zvonek na dveřích kadeřnictví se rozezněl. „Á, Strýc Všivěd, pojďte dál,“ vítal nově příchozího 

workoholič. Byl to stálý zákazník, takže se k němu musel chovat uctivě, ale jeho návštěva ho opravdu 

nepotěšila. Tento filuta si totiž ve vlasech pěstoval plemeno šlechtěných vší. 

„Už to takhle dál nejde,“ zaburácel Strýc. „Chci jít dohola!“ 

„Ale…co vaše vši?“ 

„No dobrá, tak mi nechte tak tři vlasy. To těm potvůrkám musí stačit.“ 

Když se workoholič s vervou pustil do práce, zaslechl nějaké štěbetání. To bude asi tím vínem, co 

jsem vypil, pomyslel si. A opravdu. Bylo to víno značky Fauna z klauna, které svému konzumentovi 

umožnilo permanentně porozumět řeči zvířat! Workoholičovo srdce zapleskalo. Pečlivě natahoval své 

dlouhé uši, aby uslyšel, o čem vši diskutují, a nestačil slýchat (což je ušní ekvivalent zírání). 

 

Příklad 1 

„Podívej! Tahle čerstvě vzniklá lysina ve tvaru čtverce na Všivědově hlavě má stejný obvod 

v centimetrech jako obsah v centimetrech čtverečných!“ 

„Ahá! Tak to už přesně vím, jakou délku má strana lysiny!“ 

Přijdete na to také? 

 

Mezitím se v dalekém království za koněm probudila princezna Hajaja. No, probudila možná nebude 

to nejvhodnější slovo. Přesnější bude říct, že se protahovala. Vlastně ještě zívala. Popravdě, spala jako 

špalek. Přibíhající jelen ji ovšem donutil otevřít jedno oko. 

„Princezno, princezno! Princezno, princezno!“ 

„Co je?“ opáčila nevrle princezna. 

„Princezno, princezno, všimneš si, co je na mně nového?“ 

Princezna pár minut přemýšlela. 

„Ne.“ 

„Aha.“ 

 

Když se princezna znovu probudila, jelen tam pořád byl. 

„Princezno, princezno! Princezno, princezno!“ 

 „Ty tu ještě jsi?“ 

„Mám pro tebe vzkaz od Tautologa. Musíš ho urychleně vyhledat.“ 

Princezna se zamyslela, jak moc může jelenovi věřit. 

 

Příklad 2 

Je Vyhraněný čtvrtek, což znamená, že každé zvíře v království buď celý den mluví pravdu, nebo celý 

den lže. Princezna je po dlouhém spánku dezorientována a netuší, co z toho je jelenův případ. 

Zavolala tedy k sobě dvě laně, skvrnitou a flekatou. Zeptala se skvrnité laně: „Mluví dnes jelen a 

flekatá laň pravdu?“ „Ano,“ zněla odpověď. Následně se princezna podruhé otázala skvrnité laně: 

„Mluví dnes jelen pravdu?“ „Ne,“ odvětila skvrnitá laň. Rozhodněte, zda dnes jelen mluví pravdu. 

 

Blesky lemovaly temnou oblohu. Oceán bouřil. Admirál ponuře hleděl kupředu. 

„Kormidelníku, v tomhle počasí se té úžině musíme vyhnout. Otočte to na sever!“ 

Posádce byly vydány rozkazy a loď se pomalu otáčela. Zrovna když se dostala do bezpečné 

vzdálenosti od skalisek, zvolala hlídka: „Loď na obzoru!“ 

„Co je to za loď?“ 

„Nevím, pane. Má na sobě černou lebku a zkřížené hnáty. Předpokládám, že je to maskovaná 

královská loď.“ 

„Ještě že tak. To nám jistě nehrozí žádné nebezpečí.“ 

V klidu pluli dále. 

„Počkat, pane. Už jsou dost blízko na to, abych viděl, jak se tváří, a není to zrovna přátelský výraz.“ 



„Tak to raději zavolám našeho lodního rozpoznávače.“ 

Znalec vyběhl na palubu. 

„Proboha, zachraň se, kdo můžeš!“ zahulákal z plných plic. „Vždyť jsou to jekorzáři!“ 

A byli. 

„Jekor nebo život!“ zařval osmahlý náčelník s plnovousem ze svého jekorábu. 

Admirál několikrát rychle otočil hlavou. Získal přitom přehled o všech únikových východech, kvalitě 

zbraní útočníků a chrabrosti své posádky. 

„Inu…tedy jekor,“ podvolil se nakonec. 

Vtom se shůry ozval ďábelský hlas: „Jekorzáři, zanechte svých pulcokrysích šarvátek. Vězte, že váš 

osud se týká důstojnějších záležitostí, neboť vás k sobě zavolal sám velký Tautolog.“ 

„Zrovna v nejlepším,“ odplivl si náčelník. „Tak jo, chlapi, balíme to tu. Jekormidelníku, připravte se 

k vyplutí. A vy ostatní hejbněte kostrou a seberte všechen jekor, co unesete, jinak povečeřím vaši žluč 

z jekorbelu!“  

 

Příklad 3 

Chamtiví jekorzáři mohou do svého jekorábu naložit až 1000 kg jekoru. Na palubě přepadené lodi se 

nachází dostatečně velké množství dvou druhů jekorových artefaktů: jekorové neužitečnosti, z nichž 

každá váží 40 kg a jekorové relikvie, každá o hmotnosti 90 kg. Kolik jekorových artefaktů mohou 

jekorzáři pobrat, pokud chtějí naložit celý jekoráb? Najděte všechna řešení.  

 

Zato Neotesánek nerušeně relaxoval. Užíval si skvělé kvality Neopakovatelného filmu 2, když mu 

někdo za velikého rachotu propadl komínem do bytu. 

„Které nedochůdče roštovaného kulhajícího žíhaného nosorožce mě to ruší?“ 

„Opiový panáček jméno mé. Omlouvám se, že obtěžuji, ale--“ 

„Jasně, prostě jsi šel kolem a napadlo tě, že mi jen tak skočíš do komínu!“ vrčel Neotesánek. „Jen se 

podívej, co je tady teď sazí, ty ortogonalizovaný systéme nespojitých diferencovatelných integrálů!“ 

„Je mi to líto, ale--“ 

„To by mohl říct každej, ty řemdihozubá žížalo! Naprosto jsi mi zničil atmosféru, náladu, komín, 

filozofii, den a kdybych měl levitující bagr, zničil bys ho taky! A navíc ne nutně v tomto pořadí!“ 

„Podívejte--“ 

„Na co? Jak hluboko klesla dnešní společnost? Že člověk už nemůže mít soukromí ani ve vlastním 

bytě? Že se mu tu producírují vyrýsovaní bezbrzlíkoví překupníci nachové pasty? Copak si myslíš, že 

mi tu můžeš beztrestně vyvolávat řetězovou redakci?“ 

„Tak a dost. Evidentně ještě neznáte základy slušného chování, ale já ano!“ hýkavě se zasmál panáček 

hlubokým hrdelním hlasem. Byl to velice dlouhý, zlověstný smích, který uvedl do rozpaků i takového 

neotesance, jako byl Neotesánek. Byl to zvuk, který nutil ledovce znechuceně roztát, medvědy 

naplánovat si zimní spánek či odlet na vlaštovkách do teplých krajin o pár měsíců dříve a obyvatele 

přilehlých čtvrtí nasadit si klapky na uši, nalistovat v nejbližší vhodné knize libovolné náboženství a 

rychle se začít modlit, aby přestal. Po pár minutách se opiové stvoření vrátilo ke svému normálnímu 

pisklavému hlásku. 

„Víte, musím dnes oběhnout ještě několik makovic, tak to trochu urychlíme. Zkrátka a dobře, zavolal 

si vás Tautolog.“ 

„To už je trochu trapný, ne? V tomhle příběhu je to nejmíň potřetí.“ 

„To si stěžujte autorovi.“ 

„A když k tomu rádoby vědci půjdu, vypadneš odtud?“ 

„Zajisté.“ 

„No dobrá, zdá se, že nemám na vybranou. Ale co s tím zničeným komínem?“ 

„Nebojte,“ slíbil mu panáček. „Zkusím ho nějak trikově opravit.“ 

 

Příklad 4 

K „opravení“ komína je potřeba zacpat díru ve tvaru čtverce o hraně 120 cm. Poblíž je však bohužel 

jen obdélníková deska o rozměrech 80x180 cm. Panáček naštěstí vymyslel trikovou úpravu desky, díky 

které ji jedním řezem ( který nemusel být rovný) rozdělil na několik kusů tak, že beze zbytků zaplnil 

díru a nic nepřebývalo. Jak to udělal? 

 



Tautologa obklopovala mystická aura moudrosti. Ještě chvíli počkal, než se osazenstvo jeho křišťálové 

síně utišilo, a spustil. 

„Zdravím vás. Možná jsem rád, že všichni, co přišli, jsou tu,“ pronesl zastřeným hlasem. 

Jekorzáři se zmateně rozhlíželi, Hajaja klimbala a Neotesánek nervózně poklepával nohou. 

„Zavolal jsem vás sem, protože ve chvílích, kdy není svět v bezpečí, mu hrozí nebezpečí. Pouze ti z 

vás, kteří jsou toho schopni, ho mohou zachránit.“ 

 „Takže co od nás vlastně chceš?“ vyhrkl Neotesánek. 

„Vyhledejte pomoc Strýce Všivěda, protože jestli vám nepomůže on, tak budete muset ukončit to, co 

začnete, naprosto bez jeho pomoci! Ale pamatujte, s velkou mocí přichází velká moc.“ 

„To zvládnem,“ ožil náčelník jekorzárů. „Vypozoroval jsem u jekorýšů taktiku, kterou můžeme 

využít. Všichni se rozprostřem a až toho senila uvidíme, pochytáme ho!“ 

„Hodně štěstí, pokud ho tedy nebudete mít málo. Loučím se,“ rozloučil se Tautolog. 

 

„No vida, už vypadáte skoro jako náhražka osoby.“ 

Strýc vzhlédl. „Můžete mi donést zrcadlo?“ 

„Ale jistě, beze vší. Jsem si jist, že si budete mít o čem povídat,“ křečovitě se zasmál workoholič a 

odběhl. Za chvíli už Všivěd civěl do tváře ohyzdného kvaziplešatého tvora. 

„Ó, zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější?“ 

„Pche! To je snad jasné, že já. Jak vůbec můžeš pochybovat! 

„Ale…vždyť jenom odrážíš svět kolem sebe…“ 

„Drzoune! Copak nevidíš můj skvostný ebenový rám?“ 

Než Všivěd stačil namítnout, že zrcadlo žádný rám nemá, stalo se v rychlém sledu několik událostí. 

Tou první bylo, že na Strýcovu hlavu dopadl středně velký předmět ostrých a hranatých proporcí. Tou 

druhou byla nedobrovolná emigrace jeho posledních tří vlasů a jejich nájemníků, kterým vůbec 

nepomohlo, že se drželi vší silou. Tato hrůzná scéna také z kadeřnictví vyhnala všechny zbývající 

zákazníky, kteří nedbali nedokončených tangramů ve svých vlasech a organizovaně uprchli. A 

konečně, tou třetí byly mdloby, do kterých Všivěd upadl. Ještě koutkem oka stihl zahlédnout, že to, co 

bez pozvání navštívilo jeho pleš, byl pátý příklad. 

 

Příklad 5 
Pro každá dvě přirozená čísla x,y a operaci $ (žouželeno) platí x$y=(x^3+y^3)/(x+y). 

a) Určete hodnotu výrazu (a$b)$(b$a) pro a=5, b=6. 

b) Najděte alespoň jednu dvojici přirozených čísel a,b, která splňují (a$b)$(b$a)=49. 

 

(Žákům 6. a 7. tříd základní školy a odpovídajícím ročníkům osmiletých gymnázií se započítává lepší 

z částí a), b). Žákům 8. a 9. tříd základní školy a odpovídajícím ročníkům osmiletých gymnázií se 

započítává pouze část b).) 

 

„Vstávat a cvičit!“ 

Všivěd zamrkal. „Vždyť už jsem vzhůru.“ 

„Ty ne, to bylo na Hajaju,“ odfrkl si jekorzáří náčelník. „Ačkoli, ty se nám taky budeš hodit. Bylo nám 

řečeno, že by tvé vlasy mohly mít magickou moc.“ 

„Nic takovýho nikdo neříkal,“ zpražil ho pohledem Neotesánek. 

„Jejda, kde jste na to přišli? Vždyť v nich chovám jen pár vší. Mimochodem, nestalo se jim nic?“ 

vyhrkl Strýc. 

Vtom se od vedle ozval výkřik a ze dveří vyběhl naštvaný workoholič. „Zatraceně, Všivěde, nemůžete 

si ty vši hlídat? Právě se málem udusil můj had, když je požíral.“ 

 „Vy tu máte hada?“ lekla se Hajaja. 

„Kdyby jednoho, celé hejno!“ 

„Poslyšte, a není to tak trochu nelegální, pašovat hady? “  

Workoholič zrudl. „No…ehm…víte…“ 

„No, není to tak trochu nelegální?“ přisadil si Neotesánek. 

„Počkat, chcete říct, že mi vaše havěť likviduje moji havěť?“ otázal se Všivěd, kterému to začalo 

docházet až teď. 



„Tak jest, pane, ale nemusíte mít obavy, neboť operace likvidování je na množině veškeré havěti 

symetrická,“ pravil jekorzáří učenec, který si přestal skládat jekorigami a vystoupil z řady. 

„Ticho!“ zařval náčelník, který mezitím svačil jekorbáčik. „Jedno po druhém.“ 

„Ó, vy jste tak autoritativní,“ vzdychla Hajaja. „Jistě si jednou najdete sličnou jekorzárku.“ 

Vtom se zvonek kadeřnictví rozezněl, jak dovnitř přijel Opiový panáček na jelenovi. 

„Hrozí vám všem nemalé nebezpečenství,“ spustil jelen. 

„Ticho, jelene,“ okřikl ho panáček. „Ti, co ještě nevyřešili druhý příklad, neví, jestli teď mluvíš 

pravdu. Raději to nech na mně.“ Otočil se k ostatním. „Hrozí vám všem nemalé nebezpečenství. Právě 

se sem řítí dvaadvacetihlavý drak! Jo, a taky tu máte nelegální hady, ale to asi víte.“ 

„Rychle! Zachraňte hady!“ zvolal nečekaně Neotesánek a začal zmateně pobíhat kolem. 

 „Nejdřív je musíme roztřídit podle barev,“ duchapřítomně poznamenal workoholič, který si zachoval 

chladnou hlavou. „Říkají, že už se těší. Budu ale potřebovat pár pomocníků.“ 

 

Příklad 6 

Hejno obsahuje pět indigových, šest ultrafialových, sedm infračervených a osm oktarínových hadů. 

Všichni hadi jsou ovšem pečlivě zapleteni, takže nepoznáme, kterého z hejna vytahujeme. Barvu hadů 

proto zjistíme až po vytažení. 

a) Kolik nejméně hadů musíme z hejna vytáhnout, abychom měli jistotu, že mezi nimi budou alespoň 

čtyři stejné barvy? A kolik nejméně jich musíme vytáhnout, aby mezi nimi určitě byla alespoň jedna 

trojice hadů, ve které jsou buď všichni hadi indigoví, nebo všichni oktarínoví? 

b) Kolik hadů musíme vytáhnout, aby jich v hejně zůstal stejný počet, jako je počet prvočísel ve tvaru 

n^2+3n-2 (pro nějaké přirozené n)? 

 

(Žákům 6. a 7. tříd základní školy a odpovídajícím ročníkům osmiletých gymnázií se započítává lepší 

z částí a), b). Žákům 8. a 9. tříd základní školy a odpovídajícím ročníkům osmiletých gymnázií se 

započítává pouze část b).) 

 

„Tak, to byl poslední had,“ otřel si pleš Všivěd, který se po chvíli přemlouvání také zapojil. 

„A právě včas,“ poznamenal Neotesánek. 

Přede dveřmi kadeřnictví se pomalu začaly rojit dračí hlavy. 

„Pospěšte si,“ zvolal Opiový panáček. „Není tu nějaký únikový východ?“ 

„O jednom bych věděl,“ přikývl workoholič. „Ale co s těmi hady? Ideální by bylo schovat je do 

nějakého většího dopravního prostředku.“ 

„Už to mám,“ napadlo jekorzářího náčelníka. „Postavíme jim impaktor z jekoru, máme ho přece dost!“ 

„No nemyslí on na všechno?“ zeptala se Hajaja zasněně otráveného jelena. 

„Tak dobře, ale musíme se zapojit všichni!“ nařídil Opiový panáček. „Jelene, zkus zatím odlákat 

draka.“ 

„Jasně, od toho tu přece jsem,“ bručel jelen, ale začal kolem draka obíhat v soustředných kruzích. 

Drak si to nechtěl nechat líbit a otáčel se za ním. Netrvalo dlouho a většina dračích hlav se zamotala a 

jedna po druhé konvergovaly k zemi. 

„Máme tu drobný problém,“ ozval se Všivěd. „Jak silné stěny by vlastně ten impaktor měl mít? Měli 

bychom to důkladně promyslet, abychom se vyhnuli problémům s jekorozí.“ 

  

Příklad 7 

Narychlo zhotovený prototyp jekorového impaktoru má tvar dutého válce. Výška válce je 5 m a větší 

z jeho průměrů má délku 2 m. Jak silné musí být stěny, aby byla hmotnost prázdného impaktoru stejná 

jako hmotnost všech ideálně napěchovaných hadů, kteří zaplní celý objem impaktoru, pokud má jekor 

třikrát větší hustotu než hadí těla? Výšku a hmotnost obou podstav impaktoru zanedbejte a 

předpokládejte, že hadí těla jsou homogenní (jejich hustota je v každém místě válce stejná). 

 

Když byl jekorový transportér připraven na evakuaci hadů, všichni vyhlédli ven. Jelen už byl unavený, 

takže si šel odpočinout. To ovšem mělo nepříjemný vedlejší efekt. Drak se tlačil do kadeřnictví a za 

chvíli tam byla hlava na hlavě. 

„Dělejte! Dostaňte ty zatracený hady do toho zatracenýho letadla!“ řval jekorzáří náčelník. 

„Ach, ta mužnost,“ vydechla Hajaja. 



„Nemáte proti mně nejmenší naději! Z této situace pro vás neexistuje východisko!“ posmívala se jim 

dračí hlava číslo dvacet dva. 

„No, snad nebude tak zle,“ ustupoval Všivěd. 

„Hele, vodprejskni, jo?“ snažil se draka usadit Neotesánek. 

Drak se ale nadechoval ke smrtelnému útoku. 

„Dělám to nerad,“ zašeptal Opiový panáček, „ale není zbytí. Draku, přičítám k tobě osm.“ 

„NÉÉÉÉÉÉÉ!!!“ zavyl drak a zmizel. 

Všichni se zaradovali a nasedli spolu s hady do impaktoru. Na konci bujarých oslav si naplánovali, co 

dále, a vytvořili ideální společnost. Všivěd se nechal zaučit workoholičem a společně pracovali 

v rekonstruovaném kadeřnictví. Jelen se dal na dráhu faráře a s radostí oddal Hajaju a jekorzářího 

náčelníka, který tak získal královskou jekorunu. Neotesánek využil uvolněného místa a rozhodl se 

velet jekorzářímu jekorábu. Opiový panáček to všechno sledoval z pohodlí své makovice a radoval se 

z toho, jak jsou jeho triky užitečné. 

A jak by pravil Tautolog, jestli neumřeli, tak žijí dodnes. 


