
Milí řešitelé,
pomalu přichází zima, ale sníh pořád nikde, takže si na pořádnou koulovačku

musíme ještě počkat. Třeba vám mezitím přijde krom vánočního cukroví k chuti
také další počtení od zimomřivého opeřence.

Vzorové řešení druhé série
Soustava rovnic v soutěži Lenošínských novin pro vás byla lehkým oříškem,

který jste všichni rozlouskli. Pouze jeden řešitel nedostal od šéfredaktora plnou od-
měnu, neboť své jinak správné řešení dostatečně neodůvodnil.
Na geometriii v dalším soutěžním příkladu si však trouflo pouhých pět řešitelů

a žádný nedošel ke správnému řešení. Nebyl to ale až tak obtížný problém, dal se
řešit jednodušeji vtipnou konstrukcí, než analytickými počty.

Pomoci Matějovi s jeho příkladem byla pro vás hračka. Přesto hodně z vás
muselo zkoušet velký počet čísel, než jste došli ke správnému výsledku, takže plný
počet bodů získalo jen několik rešitelů.

Také Liběnce jste se snažili podat pomocnou ruku, i když ne v takovém po-
čtu, jako jejímu bratrovi. Podobně jako u minulého příkladu, přestože měli všichni
správně výsledek, hodně bodů bylo strženo za chybně či nedostatečně odůvodněné
části postupu.
Hodně z vás si chtělo zasloužit čokoládu. Některým se však už asi sbíhaly sliny

tolik, že dokázali pouze nutnou dělitelnost rozměrů čokolády dvěma a třemi, a po-
tom mlsně odlamovali obdélníčky 1 · 6, nebo rovnou prohlásili zbytek za zřejmý.
Řešitelé namlsaní čokoládou a v šestém příkladě obtížnější úloha „oblíbenéhoÿ

konstrukčního typu, co může takové spojení přinést? Hranaté děti s čokoládovýma
očima? Smršť nápadů? Pokles motivace? Bohužel, c) je správně, s úlohou se prali
pouze dva řešitelé. Příště budeme rozdávat sladkosti až nakonec :o)
Ani poslední příklad si nezískal vaši pozornost, bylo vás pět :o) Taková výdrž

zaslouží uznání a oba řešitelé s plným počtem bodů u nás mají malé bezvýznamné
plus.

Pořadí po druhé sérii
Čekali jste převratné změny? Tak to jste na špatné adrese, u nás je vše při

starém, Zbyněk Konečný neohroženě v čele. Na druhé místo se potom probojoval
Samuel Říha a třetí pozici drží Hanka Šormová.

Zadání čtvrté série
Tak a nějaká ta duševní činnost na závěr po tomto uspávajícím počtení. Vyře-

šíte architektonickou záhadu lenošínského náměstí? Rozlousknete záhadu obrazců
v hloupětínských mincích? Jste dobří houbaři? Říkáte, že ano? No tak nám to
dokažte :o)
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