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Jaké plavky má strýček Skrblík? Pruhované
Celkem 194 dětí z celé
republiky se probojovalo do finále Logické
olympiády.

ZKUSTE SI VYLUŠTIT
PŘESMYČKY, KTERÉ
ŘEŠILI ÚČASTNÍCI LOGICKÉ OLYMPIÁDY
obr barmy karton magi
tvor kope
dres holka
opice lazar otvor opal
nalezeni
rok topol
opak niter
park ovoce
lano pivo
barvi atlas
ne draci
vtipy oka

MAREK POKORNÝ

Praha – Je pondělí krátce
před půl třetí a na obřím plátně v Míčovně Pražského hradu právě dozněla půlminutová úvodní znělka seriálu My
z Kačerova. A vzápětí v rychlém sledu padají otázky: „Jaké
plavky měl strýček Skrblík?
Na čem rytíř držel svoje kopí?
Co bylo v pozadí, když Kačeři
prchali před mumií?“ A na
dvě stě dětí v sále stejně rychle
kliká odpovědi na ovladačích.
Právě končí poslední disciplína Logické olympiády, kterou pořádá sdružení Mensa.
„Původně jsme ji dělali jako
nábor pro naše Mensa gymnázium, ale posléze se z toho
stala celorepubliková soutěž,“
říká hlavní organizátorka Zuzana Poláková.
Přesmyčky i kimovka
Děti si ovšem neprocvičily jen paměť a pozornost,
ale také matematiku, logické
myšlení či prostorovou představivost. Nechyběl matemaINZERCE
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Logické olympiády, jíž pořádá sdružení Mensa, se letos účastnilo 32 190 dětí,
z nichž do finále 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

tický test, luštění přesmyček,
klasická „kimovka“ – to znamená pamatovat si ukázané
předměty–, či tetris – několik
obrazců poskládat do daného
tvaru. Soutěž je třístupňová:
nejlepší ze základních kol postupují do krajských a ti nejúspěšnější pak do republikového finále.
Podle Polákové je však
chyba Logickou olympiádu

porovnávat s klasickou matematickou.
„Matematická
olympiáda je postavená na
tom, že mají jeden dlouhý příklad, který řeší třeba hodinu.
My se snažíme udělat různé
druhy soutěží, aby se projevily
různé vlohy – protože někdo
je více na čísla, jiný na logické
uvažování či paměť,“ vysvětluje Poláková.
Po čtyřech hodinách sou-

těží a půlhodině potřebné na
vyhodnocení je jasno: Vítězem
nejmladší kategorie je jedenáctiletý Jan Brada z Plzně,
druhou vyhrál čtrnáctiletý
Ondřej Motlíček ze Šumperka
a mezi nejstaršími byl nejlepší
sedmnáctiletý Jiří Guth z Českých Budějovic. Nejlepší Pražan byl čtrnáctiletý Jan Petr
z Gymnázia Jana Keplera na
5. místě.

A jak vidí vítězové svoji
budoucnost? Zatímco Ondřej
Motlíček prý vůbec netuší, co
bude studovat dál, Jan Brada
(mimochodem, z loňska má
už třetí místo) přemítá, že
bude „asi“ vědec.
A naopak Jirka Guth má
jasno. „Chci se věnovat fyzice,
takže asi v nějaké nadnárodní
energetické korporaci,“ říká
přesvědčeně.
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