1. série VI. roèníku kategorie STUDENT
Øe¹ení zasílej do 31. øíjna 2007
þNo tak u¾ vstávejte,ÿ byl dìda plný síly jako v¾dy, þPráce èeká, archiv
sice neuteèe, ale èasu není nazbyt.ÿ
þJaký archiv?ÿ ptala se Doubravka. Ano, u¾ je to tak. Leto¹ní prázdniny u dìdy budou ve znamení dobroèinnosti. Dìda pøislíbil archivu Národní
knihovny výpomoc a my musíme pochopitelnì pomáhat taky. ®e by se nás
nìkdo na nìco zeptal? Pche - na to dìda nehra je. On prostì pøedpokládá,
¾e si o prázdninách neumíme pøedstavit nic lep¹ího, ne¾ trèet nìkde mezi
hromadami knih. Aspoò, ¾e tu se mnou bude Doubravka. Jinak bych to nevydr¾el.
þKristiáne, dávej pøece pozor! To jsou jedineèné archy. Ty jsi snad duchem
úplnì mimo sebe.ÿ
þJasnì, dìdo. Já dávám pozor.ÿ
þTak nyní mne dobøe poslouchejte. Musíte oèistit knihy v této øadì. Tady
je prachovka a speciální postøik. Dìlejte to peèlivì. A pova¾ujte to za èest.
Budete v rukou dr¾et opravdu vzácné svazky. Pøedstavte si, ¾e jsou lidé, kteøí
se ani za celý ¾ivot nedoví o jejich existenci.ÿ
þNo, to jsou skuteènì chudáci.ÿ On to snad myslí vá¾nì?! Ty police mají
nejmíò kilometr. Tady budem celou vìènost.
þA je¹tì nìco. Vidíte tam tu vitrínku?ÿ Stála v rohu, malá nenápadná.
Pøikývli jsme. þTak té si vùbec nev¹ímejte. A ne, aby vás napadlo ji otevírat.
No, ona je stejnì peèlivì uzamèená. Tedy, v¹e jasné?ÿ
þJasné,ÿ odpovìdìli jsme dvojhlasnì.
þVýbornì. Já budu nahoøe. Kdy¾ budete nìco potøebovat, staèí vybìhnout.ÿ
Dìda ode¹el. Podívali jsme se s Doubravkou jeden na druhého. Proè nesmíme otevírat tu vitrínku? Ani nevím jak, ale oba jsme stáli u ní.
þKristiáne, podívej, ona není zamèená.ÿ
Lehce jsem ji otevøel. Namátkou jsem vzal do ruky jednu knihu. Musela
být hroznì stará. Na pøední stranì jsem obtí¾nì èetl: þNevyøe¹ené záhady
vìdy vìdÿ. Znovu jsme se na sebe podívali. Otevøel jsem ji.
þUuuáááá!!!ÿ
þCo to bylo?ÿ
þNevim. Kde to jsme?ÿ
þNevim. Nic nevidim.ÿ
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þPsst. Poslouchej.ÿ Sly¹eli jsme pøicházet kroky. Pomalu se dìlalo ¹ero.
Pak svìtlo sílilo.
þTak jste koneènì tady. Jak jste se dostali dovnitø?ÿ promluvil mu¾.Tak
nìjak by mohl vypadat dìda, kdyby byl mlad¹í, pomyslel jsem si.
þNo, my . . .ÿ
þTak pojïte, rada u¾ èeká.ÿ
Nezbývalo nám, ne¾ mu¾e následovat. Øíkali jsme si, ¾e prozatím budeme
dìlat, co nám øekne, a pak se uvidí. Ve¹li jsme do vìt¹í místnosti. Za dlouhým
stolem sedìlo nìkolik star¹ích mu¾ù v prostém obleku. þBuïte pozdraveni,ÿ
promluvil ten, který mìl jako jediný zlatý øetìz na krku. þ Znovu vám pøipomínám, ¾e v¹e, co tady uvidíte nebo usly¹íte, je pøísnì ta jné a vy jste vázáni
naprostou mlèenlivostí. Jak víte, tím, ¾e jste pro¹li za brány na¹eho øádu,
jste se vydali na Cestu, po které mù¾ete dojít k cíli jedinì dùsto jnì a èestnì.
Zpìt se ji¾ vydat nemù¾ete.ÿ
Zoufale jsem se ohlédl po Doubravce. To jsme se zase dostali do ¹lamastiky.
þTá¾i se vás tedy pøede svìdky: Jste pøipraveni vydat se na Cestu?ÿ
Co nám teï jiného zbývá? þAno, jsme.ÿ
þZaèínáme!ÿ
Pøistoupil k nám znovu mlad¹í mu¾, který nás dovedl. Pokynul nám k
vedlej¹ímu stolku, kde byly pergameny, pera a nìjaké dal¹í vìci. þ Ná¹ øád
doposud uchovává nevyøe¹ené problémy z rùzných oblastí. Jediný zpùsob,
jak úspì¹nì projít Cestou, je vyøe¹it alespoò nìkteré z nich. První, který byl
pro vás vybrán, je zde.ÿ Pøedlo¾il nám pergamen se zadáním:

S-VI-1-1
©»astným èíslem je takové, ¾e lze jeho cifry rozdìlit do dvou skupin tak,
¾e souèet cifer první skupiny je roven souètu cifer druhé skupiny. Najdìte
nejmen¹í ètyøciferné ¹»astné èíslo takové, ¾e èíslo o jedno vìt¹í je také ¹»astné
èíslo.
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þDoubravko,ÿ ¹eptal jsem þto bychom mohli zvládnout, ne?ÿ
þUrèitì,ÿ usmála se, þtrocha teorie èísel je¹tì nikoho nezabila.ÿ
þBýt vámi, ne¾ertoval bych,ÿ obrátil se k nám znovu mu¾. Kdybyste nìco
potøebovali, budu vedle ve studovnì.
Jak to myslel? Ne¾ertovat? No nic, tak se do toho dáme. Nevím, jestli nás
chtìli navnadit, ale s tou úlohou jsme si poradili celkem lehce. Vydali jsme
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©»astným èíslem je napøíklad èíslo 62 143, proto¾e 6 + 2 = 1 + 4 + 3.
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se hledat studovnu. Mìla být pøece þvedleÿ.
þNemohlo by to být tady?ÿ za¹la Doubravka do jedné místnosti.
þTo jste tomu dali. Zavøeli jste dveøe!ÿ promluvil jakýsi èlovìk schovaný
za mnoha stroji a strojky.
þTak já je zase otevøu,ÿ bral jsem za kliku.
þBeru vás za slovo, mladíku.ÿ
þAle kde je klika?ÿ
þNo právì. To není tak jednoduché. Proto je také na dveøích velký nápis
NEZAVÍRAT!ÿ
þJen¾e, kdy¾ jsou dveøe zavøené, tak ten nápis není vidìt,ÿ nedala se
Doubravka.
þJe nebo není, to je jedno. Pravda je, ¾e se odsud jen tak nedostanete.
Ale tady mladý mu¾ se kasal, ¾e dveøe otevøe. Tak smìle do toho.ÿ
þNemìl byste nìjakou radu?ÿ
þAle jistì, staèí vygenerovat úlohu. Otoète tou svislou závorou.ÿ Vtom
pode dveømi proklouzl kus pergamenu:

Dvìøe se lehce otevøou, pokud nejprve otevøete první závoru a pak pøesnì
po tøech minutách otevøete tu dolní.
þTak to je snadné,ÿ usmála se Doubravka.
þTo se vám lehce øekne, sleèno, ale my máme jen sedmiminutové a jedenáctiminutové pøesýpací hodiny. A dveøe se vám neotevøou, pokud nebudete
pøesní.ÿ

S-VI-1-2
Jak odmìøíte tøi minuty se sedmiminutovými a jedenáctiminutovými hodinami?
þTak se do toho dáme!ÿ Chvíli jsme s Doubravkou dumali. Rùznì jsme
otáèeli pøesýpacími hodinami a zkou¹eli si to. Za chvíli jsme mìli jasno. Teï
u¾ v¹e jen provést naprosto pøesnì. Dveøe jsou otevøené a my jsme volní! Kde
ale mù¾e být ta studovna?
þNo, to je dost, ¾e jdete. To vám to trvalo tak dlouho?ÿ promluvil ná¹
prùvodce za na¹imi zády. þTak jak jste si s tím poradili?ÿ Pøedlo¾ili jsme mu
na¹e øe¹ení. Chvíli se na nìj díval a kýval. þ Dobøe, mù¾ete tedy dostat dal¹í
problém.ÿ Pøedal nám dal¹í pergamen a ode¹el.
þDoubravko, musíme nìjak zmizet.ÿ
þCo to zkusit u toho podivína s dveømi?ÿ
þNemohl byste nám, prosím, poradit, jak se odsud dostat?ÿ
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þCo¾e? Vy jste u¾ zase zavøeli?ÿ
þNe, ne, myslíme úplnì ven.ÿ
Mu¾ se podivnì zasmál, chvilku se díval nìkam ke stropu a pak ukázal
na otvor v podlaze: þTudy!ÿ Otevøeli jsme poklop. Vedly tam schody nìkam
do podzemí. Sestupovali jsme po schodech a mu¾ za námi poklop zavøel.
Sestupovali jsme je¹tì chvilku a najednou jsme u¾ nesestupovali. Schody
zmizely. My se propadali a propadali. Dopad nebyl zrovna nejmìkèí. A zase
tma! Vlastnì ne. . . Uprostøed místnosti se vzná¹ela slabì záøící koule. Kolem
nebylo nic. Nahmatal jsem nìco rukou. Co to je? Kniha! Zase kniha!
þNeotevírej ji. Ví¹, co se stalo poslednì.ÿ
þNic jiného nám ale nezbývá.ÿ
þTak dobøe, ale prosím u¾ ¾ádné pády. Jsem stra¹nì potluèená.ÿ
Knihu jsem otevøel a mohl jsem èíst.

Toto je poslední ¹ance, jak se dostat zpìt ke dveøím k dùstojné Cestì.
Svìtlo vám bude svítit hodinu. Jestli¾e zhasne døíve, ne¾ problém vyøe¹íte,
zùstanete na v¾dy zatraceni.
No výbornì. Tak jsem si vyslou¾ili jen dal¹í problém.

S-VI-1-3
Je èíslo

n = 19831986 + 19841986 + 19851986

dìlitelné èíslem 10?

Aha, tak se do toho pus»me. Máme na to jen hodinu! þØekl bych, ¾e to
dìlitelné je a my to musíme dokázat.ÿ Moøili jsme se s tím stra¹nì dlouho.
Jistí jsme si byli, a¾ kdy¾ svìtelná koule zaèala pohasínat. þU¾ to máme! U¾
to máme! Ale co s tím?ÿ køièel jsem jak pomatený na tu kouli.
þKristiáne, podívej,ÿ ukazovala do rohu místnosti Doubravka. Byly tam
dvì páky. U jedné napsáno ANO, u druhé NE. Máme vyhráno. Vykroèili
jsme k pákám, ale vtom koule zhasla. Byla naprostá tma, nevidìl jsem ani
sám sebe! þVí¹, která páka je ta správná?ÿ
þMyslím, ¾e ta levá.ÿ
þMyslí¹ nebo ví¹?ÿ
þNo, vím. Jsem si jistá.ÿ Nahmatali jsme levou páku a já zatáhl. Nìco
zarachotilo. Poøád po tmì jsme ¹átrali rukama kolem sebe. þTady nìco je!ÿ
vykøikla Doubravka. þ Kde?ÿ narazil jsem do ní. Ta tma zase není tak ¹patná.
þTady je schodi¹tì.ÿ Mìla pravdu. Zaèali jsme stoupat nahoru. Tìch schodù
je snad milión. þ Zdá se mi, ¾e je tu trochu svìtla.ÿ
þAsi ano, èím jsme vý¹, tak vidím trochu víc a víc.ÿ
þPodívej, támhle jsou dveøe.ÿ Vidìli jsme jejich prosvícený obrys. Díky
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tomu jsme mohli vidìt i my. A samozøejmì. Byly zavøené, ¾ádná klika. Ach
jo! þ Myslím, ¾e tu máme dal¹í problém.ÿ
Na dveøích bylo vy¹krábáno:

S-VI-1-4
Najdi nejmen¹í pøirozené èíslo, jeho¾ polovina je druhou mocninou nìjakého pøirozeného èísla, tøetina je tøetí mocninou nìjakého pøirozeného èísla
a pìtina je pátou mocninou nìjakého pøirozeného èísla.
No, to by snad ¹lo. þAle co dìlat, a¾ ho na jdeme?ÿ
þMyslím, ¾e to mám. Podívej, tohle vypadá jako hlavolam, jak s tím musí¹
posouvat tak dlouho, dokud ta èísla nesrovná¹.ÿ Je to pravda, opravdu tak
vypadá. þA¾ to èíslo na jdeme, tak ho zkusíme tady seskládat a uvidíme.ÿ
Ta Doubravka je prostì ú¾asná. Jak jí to pálí! No, teï u¾ jen na jít to
zatracený èíslo. Trvalo nám to pìknou chvilku, ale nakonec jsme èíslo mohli
na dveøích poskládat. Hurá! Dveøe se otevøely a my jsme vstoupili. . . My jsme
vstoupili do podivínovy místnosti!
þÁ, tak vy jste se vrátili? Tak to vám gratuluju. To zvládne málokdo.
A jak dlouho jste padali? Ale musím vám podìkovat, potvrdili jste, ¾e mo je
svìtelná koule funguje.ÿ
þTak vy jste to vìdìl?! Ta va¹e koule svítila nanejvý¹ pùl hodiny.ÿ
Skøehotavì se zasmál: þBýt vámi, tak se nezdr¾uju. U¾ vás hleda jí.ÿ
No jistì. Na¹e druhá úloha. Nezbývá, ne¾ ji vyøe¹it.

S-VI-1-5
Naleznìte v¹echna taková prvoèísla p, ¾e èísla

p+4

a

p+8

prvoèísla.
Aha, mo¾ná nás ta teorie èísel vá¾nì zabije. No, co se dá dìlat.
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jsou také

