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DETSKÝ KÚTIK
Výsledky empatie
Všetkých zúčastnených spolu s vedúcimi bolo 22. A ako to dopadlo?
1. Celkový priemer všetkých čísel, ktoré ste poslali, bol 21,68. Najbližšie k dvom tretinám bol Kenny s číslom 15 a za
ním najbližšie bola Lucka Simanová s 13. Inak, všimli ste si, že keby ste dali všetci 0, tak všetci vyhráte?
2. Väčšinou ste ukryli čokoládu do krabice A a najmenej ľudí ju hľadalo v D, takže všetci, čo ste hľadali v A alebo ukryli
v D, máte bod. A to sú z vedúcich Jakub, Kenny, Lucy, Mazo, Bus a z riešiteľov Miško Szabados, Kika
Kovalčíková, Mišo Paulovský, Lucka Simanová a Katka Škrovinová. Vedúci Ika, Peťo N. a riešiteľka
Zuska Molnárová dokonca trafili obe krabičky.
4. Najmenšie číslo, ktoré nedal nikto iný. . . Nuž, jednotiek bolo požehnane. Dvojok už pomenej a trojka len jedna. A kto
ju dal? Opäť Kenny.
5. Najlepším rozložením vojakov zdá sa bola voľba Miška Szabadosa 1-39-39-1-40. Získal celkovo 61 bodov. V jeho
tesnom závese s 58,5 bodmi bola Katka Škrovinová so stratégiou 30-0-30-30-30. Na treťom mieste skončili Peťo N.
a Elefant s 57,5 bodmi a voľbami 5-30-30-30-25 a 31-0-29-32-28. Ikina stratégia 0-0-0-0-120 sa neukázala veľmi
výhodná, získala najmenej bodov :(. Ale stáva sa morálnym víťazom, lebo jej prežilo najviac vojakov :).
Nuž, vyzerá to tak, že Kenny oplýva značnou dávkou empatie, keďže dosiahol prvenstvo v troch z piatich kategórií. Patrí
mu zato veľká chutná čokoláda :). A vám všetkým ostatným ďakujem krásne za účasť.

Korešpondenčný ŠACH
Si predstavte, čo urobili maturanti :). Poslali štyria návrh Ve5-e7. Som
rozmýšľal, že čo mám urobiť. Lebo podľa pravidiel by som to mal uznať.
Ale môžem to spraviť vám ostatným riešiteľom? Po vyše piatich rokoch
napínavej partie takýto koniec? Odpovedzte si sami, moji milí :). A ako
formálne zostať v práve? Všetci štyria sprisahanci poslali svoj návrh až po
termíne tretej série. To by bolo OK, to sa toleruje. Lenže oni už v tom
čase neboli riešiteľmi. A návrhy beriem len od riešiteľov :). Ako dôkaz, že to
oni štyria nemysleli ako riešitelia, ale ako vedúci, malý úryvok z ich mailu:
Sachovy tah to je jasne vezou z e5 na e7 pekne krasne. Iny tah je nanic
”
nebezpecie hrozi ze veduci prehrame a Jakub nas zvozi“.
Na druhej strane, uvedomujem si, že keď vyhrá takýto návrh, znamená to,
že asi vás šach moc nezaujal, keďže ste ho nedokázali prehlasovať (prišli len
tri iné hlasy, dva boli rovnaké, tak ste teda potiahli). Takže od budúceho
roku bude šach mimo kútika – v online verzii na webe (pravidlá sa dozviete
na jeseň). A ak sa hneváte, že som to mal uznať, tak OK, jedna partia akože
skončila, lebo to nemá zmysel ďalej hrať po takom ťahu (takže ešte stihli
prehrať aj tí štyria :)) a druhá bude pokračovať. . .
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Váš ťah: 28. Vh1-e1, náš ťah: 28. Vf7-e7.

Z vašich listov
Návod
V každom krúžku nad tabuľkou chýba práve jedno číslo. Tieto čísla získate z legendy. Do jednotlivých políčok v tabuľke
potom napíšte zvyšok po delení čísla v príslušnom riadku tabuľky číslom v príslušnom stĺpci. Políčka obsahujúce 1 vyfarbite.
A čo dostanete??
Legenda
Maľovaná kongruendačo Miška Szabadosa
1. . . . nôh pavúka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8. . . . dní sústredenia
2. . . . strany trojuholníka
9. . . . mesiačikov
3. . . . farby v kartách
10. . . . strany mince
127
4. . . . krát 1 000 míľ pod morom 11. . . . prstov na ruke
141
5. . . . číslic v čiarovom kóde
12. . . . ranou 10 zabil
31
6. . . . úloh v KMS
13. . . . rokov v Tibete
7. . . . dvojíc medzi šiestimi
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Krásne leto majte!
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