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Jaké plavky má strýček Skrblík? Pruhované

MAREK POKORNÝ

Celkem 194 dětí se 
probojovalo do fi nále 
Logické olympiády. Nej-
lepší Středočech – druhý 
mezi nejmladšími – byl 
Vilém Gutvald z Roztok 
u Křivoklátu.

Střední Čechy/Praha – Je 
poslední listopadové pon-
dělí krátce před půl třetí 
a na obřím plátně v Míčov-
ně Pražského hradu právě 
dozněla půlminutová úvod-
ní znělka seriálu My z Ka-
čerova. A vzápětí v rychlém 
sledu padají otázky: „Jaké 
plavky měl strýček Skrb-
lík? Na čem rytíř držel svoje 
kopí? Co bylo v pozadí, když 
Kačeři prchali před mumií?“ 
A na dvě stě dětí v sále stej-
ně rychle kliká odpovědi na 
ovladačích. 

Právě končí poslední 
disciplína Logické olympiá-
dy, kterou pořádá sdružení 
Mensa. To sdružuje lidi s IQ 
vyšším než 130. „Původně 
jsme olympiádu dělali jako 
nábor pro naše Mensa gym-
názium a jen v Praze,“ říká 
hlavní organizátorka Zuza-
na Poláková. 

Přesmyčky i kimovka

Během pouhých pěti let 

se pak Logická olympiáda 
rozrostla v soutěž, které se 
v celé republice účastní de-
setitisíce dětí. Letos jich 
bylo 32 190.

Děti si ve fi nále ovšem 
neprocvičily jen paměť 
a pozornost, ale také mate-
matiku, logické myšlení či 
prostorovou představivost. 
Nechyběl matematický test, 
luštění přesmyček či klasic-
ká „kimovka“ – tedy pama-
tovat si ukázané předměty. 

A také tetris – několik ob-
razců poskládat do daného 
tvaru. Soutěž je třístupňová: 
nejlepší ze základních kol 
postupují do krajských a ti 
nejúspěšnější pak do repub-
likového fi nále. Podle Polá-
kové by byla chyba Logic-
kou olympiádu porovnávat 
s klasickou matematickou. 
„Matematická olympiáda je 
postavená na tom, že mají 
jeden dlouhý příklad, kte-
rý řeší třeba hodinu. My se 

snažíme udělat různé druhy 
soutěží, aby se projevily růz-
né vlohy – protože někdo je 
více na čísla, jiný na logické 
uvažování či paměť,“ vy-
světluje Poláková.

Rád vymýšlím vlastní hry

Po čtyřech hodinách sou-
těží a půlhodině potřebné 
na vyhodnocení je jasno: Ví-
tězem nejmladší kategorie 
je jedenáctiletý Jan Brada 
z Plzně, druhou vyhrál čtr-
náctiletý Ondřej Motlíček 
ze Šumperka a mezi nejstar-
šími byl nejlepší sedmnác-
tiletý Jiří Guth z Českých 
Budějovic. 

Neztratili se ani Stře-
dočeši. Na druhém místě 
byl v kategorii nejmladších 
Vilém Gutvald z Roztok 
u Křivoklátu, na čtvrtém 

Jan Pokorný z Dvořákova 
gymnázia v Kralupech a na 
šestém Vojtěch Chalupa ze 
ZŠ Božinova v Neratovicích. 

A dá se vůbec na logic-
kou olympiádu trénovat? 
„Trochu jo. Mamča mě nutí 
dělat logický úlohy, ale já si 
hodně rád vymýšlím vlastní 
hry,“ říká stříbrný medailis-
ta Vilém Gutvald. 

A jak vidí vítězové svoji 
budoucnost? Zatímco Ond-
řej Motlíček prý vůbec netu-
ší, co bude studovat dál, Jan 
Brada (mimochodem, do 
fi nále nepostoupil poprvé 
a z loňska má už třetí mís-
to) přemítá, že bude „asi“ 
vědec. A naopak Jirka Guth 
má jasno. „Chci se věnovat 
fyzice, takže asi v nějaké 
nadnárodní energetické 
korporaci,“ říká přesvědče-
ně. 

Logické olympiády, již pořádá sdružení Mensa, se letos účastnilo 32 190 dětí, 
z nichž do fi nále postoupilo 194. V jednotlivých věkových kategoriích vyhráli 
(foto vpravo) zleva Jan Brada (Plzeň; 1. stupeň), Ondřej Motlíček (Šumperk; 
2. stupeň) a Jiří Guth (České Budějovice; střední školy)  Foto: 2x Marek Pokorný
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