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Úvodník
O dedičstve sa rozhodne už o me-
siac. V nedeľu 8. októbra už bude
všetko jasné. Teraz však ešte nie je
jasné vôbec nič. Už takmer 40 úloh.
Už vyše 100 tímov skúšajúcich šťas-
tie. Jeden z nich je ten tvoj. Za-
padne prachom dejín? Či sa do nich
navždy zapíše zlatými písmenami?
Záleží len na tebe!

Prajem veľa dobrých nápadov pri
riešení. Buďte pozorní, neprehliad-
nite ani tú najmenšiu bodku Buďte
dôslední, dotiahnite všetky nápady
do konca. A hlavne: nezblbnite z
toho a dobre sa bavte!

Abrahám Haluz,
post mortem

Kvíz – tentokrát hlavne o vás

Na obveselenie tu pre vás máme
pripravený taký drobný kvíz. Nedoz-
viete sa z neho síce, ako vyzerá váš ide-
álny partner, či máte sklony k hystérii,
ani ktorú značku pracieho prášku pou-
žívať. . . ale takmer určite vás duchovne
obohatí v mnohých iných smeroch.
Upozorňujeme pedantných čitate-

ľov, že všetky otázky, u ktorých sa
správna odpoveď s časom mení, sa
vzťahujú ku stavu o polnoci z 31. au-
gusta na 1. septembra 2006. Ešte vás
pravdepodobne bude zaujímať toto:
b69f6f75c14b.

1. Úlohy sú veru neľahké. Niektorí od-
povedajú, len keď sú si stopercentne
istí, iní občas podľahnú pokušeniu tip-
núť si, spoľahnú sa na intuíciu, „delfskú
metóduÿ, či iné zdroje inšpirácie. . . a
ďalší sa občas pomýlia. Otázka znie,
ako často? Približne koľko percent po-
kusov o vyriešenie úlohy bolo úspeš-
ných?
B) 13% M) 32% C) 47% K) 71%

2. Každý občas podľahne pokušeniu
„zahaluziťÿ, tipnúť si riešenie úlohy.
(Nebude to nula? 47?) Predsa však nie-
ktoré tímy v tomto smere vynikajú nad
ostatné. Ktorý tím je zatiaľ najviac ha-
luziaci, teda s najväčším počtom ne-
správnych odpovedi?
E) Prahory A) krokodil
I) AS O) Tajfún

3. Keby ste boli dosť trpezliví, čo by
vám poradil slimák?
Z) poriadne sa zamyslieť
D) lepšie sa pozerať
K) prečítať si knižku
N) jesť kapustné listy

4. Poradie sa každým dňom mení. . .
pamätáte sa ešte, ktorý tím mal prvý
vyriešených 10 úloh?
D) Prahory E) Jeníčci
R) M+L T) Kozmická smola

5. A vráťme sa ešte ďalej do „his-
tórieÿ. Nerátajúc Prestona, ktorý tím
ako úplne prvý správne vyriešil nejakú

úlohu?
O) Jeníčci Y) Zemepáni
R) Vrieskajúca čajka I) A3N

6. „dub bude, buk kube, epos skopeÿ
Nie je zas také ľahké čítať text v
zrkadle. Čo myslíte, koľko tímov má na
tejto úlohe aspoň jeden nesprávny po-
kus?
M) 11 N) 23 D) 29 B) 50

7. A koľkože detí to vlastne starý pán
Abrahám mal?
O) 2 A) 3 I) 4 E) 5

8. Veľmi podivné názvy tímov sa zjavili
v poradí, a poniektoré z nich dokonca
veľmi vysoko. Sú to však naozaj také
exotické tímy, ako sa tvária? Koľko tí-
mov má zadanú platnú poštovú adresu
mimo územia SR a ČR?
V) 7 S) 2 T) 1 G) 0

9. Posielať odozvu na vyriešené úlohy
sa oplatí. Dostanete sa potom za od-
menu napríklad aj do kvízu. Ktorý tím
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zatiaľ poslal odozvu k najviac úlohám,
a ku koľkým?
E) Prahory, 15 T) Prahory, 22
A) M+L, 13 K) Tykadla, 19

10. A posledná otázka bude úplne na-
jaktuálnejšia: ktorý tím stihol ešte v
auguste ako posledný zadať svoju (či
už správnu alebo nesprávnu) odpoveď
na niektorú úlohu?
C) krokodil

A) Víla Amálka a iné rozprávkové
bytosti

K) Hrunograbná bufda
(tou dobou ešte Čučoriedie)

R) whitestein

Vyhodnotenie kvízu:

0-9 správnych odpovedí: Nuž, nič
moc. Ani nedúfajte, že získate
dedičstvo.

10 správnych odpovedí: Nuž, tiež
nič moc :-) Ale lepšie ako dostať
drôtom do oka.

11 správnych odpovedí: Gratulu-
jeme k tomuto úspechu. Vzhľa-
dom na to, že každá z 10 otázok
mala práve jednu správnu odpo-
veď, ide o hrdinský výkon. Vy-
hrávate odporúčanie na zopako-
vanie ZŠ.

Zvláštny to úkaz
Dopočuli sme sa, že na akcii Svíčky
2006, kde sa (z nám neznámych dôvo-
dov a pohnútok) zišli mnohé z tímov
pátrajúcich po Abrahámovom dedič-
stve, bolo možné vidieť viacero podoz-
rivých indivíduí. Podozrivé boli hlavne
jednotným úborom, ktorý okrem iného
obsahoval rodinný erb rodiny Haluzov-
cov. Dvoch z nich môžete vidieť na na-
sledujúcej fotografii.

Dobre informovaný zdroj, ktorý si ne-
želal byť menovaný, sa domnieval, že
ide o právnych zástupcov zosnulého
pána Abraháma. Z neznámych príčin
sa viacerých z nich vraj dá pravi-
delne stretať na chodbách bratislav-
ského matfyzu.

– tmf –

Prahory tu už boli (fejtón)
Asi málokto tuší, že keď Roald
Amundsen (pár mesiacov pred tým,
ako sa to podarilo Robertovi Falco-
novi Scottovi) dosiahol južný pól,
vítala ho tam ceduľa s nápisom
„Prahory tu už boli.ÿ. Dodajme, že
slávny badateľ sa pri pohľade na
ceduľu zachoval ako úplné indiví-
duum z lavičky pri železničnej sta-
nici – ceduľu zúrivo rozdupal a na
jej miesto zabodol nórsku vlajku.
Celé okolie vlajky síce vyzeralo ako
jeden veľký chliev, tím sprevádza-
júci Amundsena preto musel rea-
lizovať núdzový plán: nasledovala
náhodná prechádzka po ľadovci, a
vlajku odfotili až po tom, ako už
nebolo vidieť stopy Amundsenovho
vyčíňania.

Asi takto sa začal fenomén, ktorý
sa v nasledujúcich rokoch rozší-
ril po celom svete. Celkom rov-
nakú vetu, ako našiel slávny po-
lárny bádateľ, dnes bežne začujete,
keď unavení slnkom svietiacim vám
do očí zaspávate v lese neďaleko
Brna. Alebo od riaditeľa podniku

Hlubna, keď sa ho prídete spýtať na
akýsi čiarový kód. Ešte jeden prí-
klad: chcel som si minule kúpiť do
bytu ústredné kúrenie, príjdem do
obchodu, a už vo dverách ma pre-
davač víta: „ach, tak je mi to ľúto,
dostali sme len jeden kus a –ÿ Dú-
fam, že každému je jasné, ako jeho
veta končila.

Fakt sa mi nechcelo veriť, že na
tomto svete žijú takí zlí ľudia, ktorí
mi nedoprajú moje kachle. A ako
na potvoru, rovno v tú noc sa dras-
ticky ochladilo, graf teploty mies-
tami pripomínal klesajúcu kvadra-
tickú funkciu. Bŕŕŕ, ešte šťastie, že
nesneží, pomyslel som si, no mojmu
utrpeniu ešte nebol koniec – ani
ráno neprinieslo vykúpenie, slnko
vyzeralo ako maličký červený tr-
paslík a vôbec nehrialo. A s úde-
rom deviatej hodiny ma už viezli
do nemocnice s obojstranným zá-
palom pľúc.

– útka –
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