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Mladý mistr logiky z ÿelákovic
Mikuláš je studentem
druhého roþníku gymnázia
v ýelákovicích a není to ledajaký žák. Vyhrál krajské
kolo Logické olympiády
poĜádané Mensou ýeské
republiky.
LENKA KOSPERTOVÁ

ýelákovice – Spoleþnost
Mensa letos poĜádala již
pátý roþník Logické olympiády pro pĜemýšlivé dČti
a mládež z celé ýeské republiky.
StĜedoþeské krajské kolo
kategorie C pro stĜední školy vyhrál žák þelákovického
gymnázia Mikuláš Matoušek. Pro Mikuláše to nebyla
zdaleka jeho první olympiáda. „Úþastním se pravidelnČ rĤzných olympiád poĜádaných školou v rĤzných

Finálové pomčĝování logických schopností v Míÿovnč Pražského hradu.
Foto: Marek Pokorný

pĜedmČtech, jako je matematika, chemie nebo þeský
jazyk.“
Oblíbené pĜedmČty se
zĜejmČ budou promítat i do
jeho budoucího pracovního
života, ve kterém má jasno:
„Rád bych šel po škole na
Matfyz (Matematicko-fyzikální fakulta) a stal se teo-

Āte v kronikách

retickým vČdcem.“
Mikuláš se nevČnuje
pouze studiu. Ve volném
þase chodí do skauta, hraje
rád curling a obþas tráví þas
u poþítaþových her.
Na Logickou olympiádu
se nijak zvlášĢ nepĜipravoval a nemohl uvČĜit, že
postoupil z prvního místa.

PěÍŠTċ: Hrad Jenštejn

Poslední léta spisovatele Václava Beneše TĢebízského v Klecanech
Klecany – Václav
Beneš
TĜebízský
se narodil 27. února
1849 v TĜebízi u Slaného v rodinČ krejþího. Z pČti dČtí zĤstal
jako jediný naživu,
ale trpČl plicní i kloubní tuberkulózou. Životní osudy tohoto spisovatele a knČze jsou kromČ jeho rodné
TĜebíze nejvíce spjaty právČ s Klecany, kde strávil poslední léta svého

krátkého, ale plodného života. Vedle
knČžských povinností zde psal historické povídky a romány, fejetony.
Na zdejší faĜe tvoĜil dČje svých historických povídek a vyzaĜovala z nich
upĜímná láska k národu a k jeho dČjinám. NámČty k jeho þetným povídkám mu skýtaly oblíbené procházky
k DrastĤm þi k Husinci. Pohled na
Levý Hradec, Žalov, Prahu, Bílou
Horu, za jasného poþasí až na ěíp,
ýeské stĜedohoĜí a vzdálený Bez-

dČz vyvolával v jeho pĜedstavivosti
dávno minulé dČje þeské historie.
Vylíþil nám ve svých spisech nejen
tČžké þasy našeho národa, ale zobrazil velkolepČ i doby nejslavnČjší.
Ve volných chvílích, kdy nepsal, rád
kreslil a hrál na housle. Plicní choroba, kterou léta trpČl, ho na konci
života pĜivedla do Mariánských Lázní. Bohužel, místo naþerpání zdraví
zde 20. þervna 1884 zemĜel. (lk)
Zdroj: www.klecany.cz

„VČtšina úloh je hodnČ podobných a nebyla potĜeba
vČtší pĜíprava. Na Þnálové kolo jsem si ale už vzal
kalkulaþku, kterou jsem si
v krajské þásti zapomnČl.
Z krajského kola jsem nemČl dobrý pocit a dopadlo
to nad moje oþekávání,“
Ĝekl Matoušek.
Logická olympiáda probíhala celkovČ ve tĜech kolech. Krajské kolo se konalo
2. listopadu na Mensa gymnáziu, do kterého postoupilo celkem 51 studentĤ z celého StĜedoþeského kraje.
„Krajského kola se zúþastnilo celkem 2 100 žákĤ
a studentĤ z 1 660 škol
z celé ýeské republiky,“
Ĝekla za spoleþnost Mensa
krajská koordinátorka pro
Prahu a StĜedoþeský kraj
Markéta Erbsová.
Ve Þnálovém kole, které
se odehrálo 26. listopadu
v MíþovnČ Pražského hradu, Mikuláš ve své stĜedoškolské kategorii C skonþil
na 36. místČ z 64 talentĤ.
Jeho krajský úspČch to ale
nijak neumenšuje.

radí zahrádkáĢĪm

Adventní vďnec zdobte
pĢírodním materiálem
Víte, že pĤvodní podoba adventního
vČnce byla velmi skromná? Byl to
kruh obtoþený zeleným chvojím
a na nČm þtyĜi þistČ bílé svíce,
nic víc. Pokud se chystáte vyrobit
si adventní vČnec sami, dejte pĜi
jeho zdobení pĜednost pĜírodním
materiálĤm pĜed rĤznými syntetickými cinkrlátky. PĜíroda nám nabízí
spoustu možností. MĤžete napĜíklad
nasbírat bodláky, tĜezalky, šošule.
Chcete-li tyto pĜírodní ozdoby mít
barevnČjší, kupte si barvu ve spreji
a z dálky jimi kvČtinu poprašte. JeštČ
se mohou nasušit jeĜabiny a podle
poþasí i šípky, ty by ale nemČly projít
silnČjším mrazem. Kouzlit se dá také
s mochyní, její lampionky vypadají
na adventním vČnci moc pČknČ.
Nasušte si ovoce, tĜeba kĜížaly nebo
pĤlky plátkĤ pomeranþe, ozdobí vám
vČnec a provoní byt.
Jaroslav Hobík,
zahradník a ßorista z Chramostku
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RYCHLÉ PŮJČKY 3 000 Kč - 50 000 Kč
800 200 260 * 226 062 155 * 775 559 172
Pobočka Praha - Borského 876, Praha 5 - Barrandov (Areál Autosalonu KLOKOČKA)

www.onyxs.cz
rychlé půjčky - reality - oddlužení - hypotéky - pojištění
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prodej italských specialit a vín

INZERCE

Nabízíme 12 druhů moravských
stáčených vín. Zastavte se v Satalicích
např. pro výborný Veltlín nebo Ryzlink.

Prodejna vybraných italských specialit
a vín v Praze Satalicích. Přijďte ochutnat
tradiční italské prosciutto, parmigiano
reggiano, extra panenský olivový olej,
aceto balsamico di Modena, italskou
pastu a jiné dobroty.

Potěšte své blízké dárkovým košem plným italských specialit. Rádi
vám připravíme dárkové koše na
míru – ideální dárek pro milovníky
dobrého jídla.
Ochutnejte naše výborné pečivo.
Vybrat si můžete ze široké nabídky
baget, ciabatt, chlebu, panini,
muffinů a mnoho dalšího. Rádi
vám obložíme čerstvou bagetu
nebo zapečeme panini
podle vašeho přání.

+420 234 697 173 Ɣ Vinořská 79, Praha 9 – Satalice Ɣ www.italianfood.cz
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