3. série

Øe¹ení zasílej do 16. dubna 2004
Vá¾ení pøátelé,
jmenuji se Prof. RNDr. Alois Kos, CSc., diplomovaný matematik. Pocházím z
jednoho neobyèejného, pozoruhodného, ale pøitom zcela zapomenutého rodu ze Severních Èech. Moji pøedkové byli velmi uèení a znalí zejména v matematice. Je proto
s podivem, ¾e se o nich ani svìtová ani èeská literatura nezmiòuje.
Rozhodl jsem se jejich ¾ivot a dílo ukázat svìtu alespoò dnes. Pozdì, ale pøece!
Nejvìt¹ím zdrojem informací jsou pro mne jejich spisy a deníky, které zahrnují i
jejich korespondenci s velikány své doby i s uèiteli malých èeských ¹kol. Od poèátku
se nemohu zbavit pocitu, ¾e jejich obsah je v podstatì urèen nám. Obsahují mimo
jiné mnoho úloh, které jsou pøinejmen¹ím zajímavé.
®ádám Vás tímto o pomoc. Pojïme spoleènì øe¹it problémy, které nám zanechali
moji pøedci a tím poznat ná¹ skvìlý rod Kosù.

S pozdravem a v hluboké úctì Vá¹
Prof. RNDr. Alois Kos, CSc., diplomovaný matematik
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Na¹e rodina má zajímavou a milou tradici. Jednou do roka se sejdeme a spoleènì
si vyprávíme a vzpomínáme nad vzácnou truhlou. Je to pøímo rodinný poklad, nebo»
do této truhly po staletí ukládají jednotliví èlenové na¹í rodiny své objevy, dopisy
s významnými osobnostmi své doby a podobnì. Truhla se tak dìdí z generace na
generaci. Jsem nesmírnì rád, ¾e já mám tu èest ji opatrovat.
Pamatuji si, jak kdysi dìda sedával a kolem jeho køesla se vytvoøil kruh bedlivých
posluchaèù. Vyprávìl, jak se na¹e rodina v prùbìhu dìjin díky matematice setkávala
s významnými lidmi.
Napøíklad mùj pradìda Alois se znal dokonce se samotným Napoleonem. Dokazuje to dopis, který si oba mu¾i vymìnili. Na konci tohoto dopisu se objevila úloha,
která nejspí¹ souvisí s nìjakou vojenskou strategií. Napoleon ¾ádal pradìdeèka, aby
mu pomohl s jejím øe¹ením. Alois si bezpochyby s úlohou hravì poradil, ale její
øe¹ení zaslal Napoleonovi a kopii nám nezanechal. Úloha znìla takto:
Mìjme libovolný trojúhelník

ABC .

Ka¾dou stranu trojúhelníku rozdìlíme na

tøetiny. Nad ka¾dou prostøední tøetinou vztyèíme rovnostranný trojúhelník. Urèete
úhly v trojúhelníku, který vznikne spojením vrcholù rovnostranných trojúhelníkù,
které nele¾í na stranách trojúhelníku

ABC .
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Pøi na¹em rodinném sezení mi dìda vyprávìl je¹tì jednu neuvìøitelnou pøíhodu
o svém otci Aloisovi. Kdy¾ po jeho smrti procházel obsah truhly, na¹el kus papíru,
na kterém byl namalovaný obrázek (viz obr. 1). Marnì si lámal hlavu, co to mù¾e
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být. Trvalo mu prý velmi dlouho, ne¾ pro¹el v¹echny dopisy. Ka¾dý musel pøeèíst,
zda se v nìm o tomto podivném obrázku nepí¹e. Jaké bylo jeho pøekvapení, kdy¾
narazil na dopis od Alberta Einsteina adresovaný Aloisovi.
Z dopisu nebylo zøejmé, zda úlohu zformuloval Albert nebo Alois, ka¾dopádnì
øe¹ení opìt chybìlo. Myslím, ¾e vás, stejnì jako kdysi mne, zláká ta mo¾nost vyrovnat
se samotnému Einsteinovi. Zadání je prosté:
Do devíti krou¾kù na obrázku zapi¹te cifry 1 a¾ 9 tak, aby souèty v¹ech trojic
tvoøících vrcholy rovnostranných trojúhelníkù byly stejné.

obr. 1
Pozn.: Myslím si, ¾e neprozradím nic zvlá¹tního, kdy¾ vám øeknu, ¾e trojúhelníkù
je v obrázku sedm.
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Jeliko¾ nyní na¹í truhlu opatruji já, mám také právo do ní ulo¾it nové písemnosti.
Pøemý¹lím, zda bych tam nemìl zaøadit i úlohu, která vznikla na spoleèné cestì s
mým pøítelem Eskymo Welzlem. Stali jsme se toti¾ svìdky následující události.
Lovec hledící na jih uvidìl ve vzdálenosti 100 m medvìda. Medvìd bì¾el stále
smìrem na východ a ubìhl 100 m. Lovec se nehnul z místa, namíøil na jih, vystøelil
a medvìda skolil.
Má otázka je prostá. Jaké barvy byl medvìd?
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I já jsem v truhle nalezl úlohu, jejího¾ autora neznám. Mo¾ná, ¾e kdy¾ ji spoleènì
vyøe¹íme, budu moci lépe urèit jejího autora.
Ka¾dý trojúhelník urèuje ¹est prvkù { tøi strany a tøi úhly. Najdìte dvojici
trojúhelníkù, kde je pìt dvojic prvkù shodných, av¹ak trojúhelníky shodné nejsou.
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Na závìr bych se s vámi chtìl poradit, zda následující pravdivý pøíbìh mám té¾
zaøadit do truhly.
Byl jsem asi tak ve va¹em vìku a plavil jsem s otcem po støedomoøí. Jednoho
dne kapitán oznámil, ¾e bude slavit své narozeniny. Otec se s ním èasto pou¹tìl do
øeèí a povídali si o lodích, co¾ byla otcova vá¹eò. Asi také proto nás kapitán pozval
na svou oslavu. Bylo to pøíjemné a já byl patøiènì hrdý, ¾e nás kapitán pova¾uje
za své pøátele. Oslava se chýlila ke konci a mì vùbec nenapadlo, ¾e vlastnì nevím,
kolikáté narozeniny kapitán slaví. Osmìlil jsem se zeptat, ale kapitán mi odpovìdìl
takto:
Vynásobíte-li délku mé lodi v metrech poètem mých dìtí a mým vìkem v celém
poètu let, dostanete èíslo 32118.
Nezbývalo mi nic jiného, ne¾ si to spoèítat. Doká¾ete také urèit, jak starý byl
kapitán?
Jsem rád, ¾e jsem se s vámi opìt mohl podìlit o kousek bohatého matematického
dìdictví na¹í rodiny. Nakonec Vám napí¹u jednu báseò, která se matematiky takté¾
dotýká. I tu jsem na¹el v na¹í truhle a domnívám se, ¾e v sobì nese hlubokou
my¹lenku.
Byly dvì rovnobì¾ky, mìly se velmi rády.
Bì¾ely vedle sebe pøes lesy, pole, sady.
Bì¾ely pøes sto moøí, tisíc hor a dolù.
Darmo, ach, ach, darmo, nikde nesbíháte se spolu.
Na mysli neklesejte, by» máte cestu notnou.
Nebo» dvì rovnobì¾ky v nekoneènu se protnou.
Proto neklesejte na mysli jak pøi øe¹ení tìchto úloh tak v ¾ivotì.
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