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Spolupráca s týmto známym mesaèníkom zaèala neobvykle. Do redakcie pri&scaron;iel list jednej èitateµky, ktorej syn a
man¾el sa trápili so známym Einsteinovým hlavolamom a keï¾e ka¾dému vy&scaron;iel iný výsledok a spor v rodine bol na
svete. Veµmi radi sme redakcii poskytli odbornú pomoc, ktorá sa v krátkej dobe rozrástla o zaujímavú spoluprácu. Na
letné mesiace sme v roku 2005 pripravili sériu hlavolamov a hádaniek, ktorá nadväzovala na Einsteinovu úlohu. Podµa
hodnotenia redakcie mal tento seriál vysokú odozvu, keï pri&scaron;lo tak neèakane veµa odpovedí, ¾e na
vyhodnocovanie musela prijala redakcia prija» brigádnikov.
Aj pre rok 2006 sme pre redakciu pripravili ïal&scaron;ie úlohy, s ktorými sa mô¾u èitatelia poèas dovolenky èi prázdnin
popasova». Sna¾ili sme sa, aby boli èo najpestrej&scaron;ie a zároveò aby tam boli úlohy i µahké i veµmi nároèné. Cena
o ktorú sa v tejto sú»a¾i hrá, predsa stojí zato. Dovolenka za 100.000 Sk je lákadlo, ktoré sa len tak neodmieta. Tak
hor sa do ®IVOTa.
stiahnite si uká¾ku úloh z roku 2005

Takto to zaèalo:
Vyrie&scaron;ite hádanku?ZDROJ: JAROMÍR NOVÁK 10. apríl 2005, ®ivot 2005/15
Do redakcie (®IVOTa) sme dostali list s Einsteinovým hlavolamom. Nám sa ho podarilo vyrie&scaron;i». Skúste to aj vy.
Sekcia: ¥udia a príbehy / Príbehy
"Syn na&scaron;iel na internete test inteligencie s názvom Susedia a priniesol ho otcovi. Obaja ho vyrie&scaron;ili, ale
nie s rovnakým výsledkom,&ldquo; napísala nám pani Valéria Ga&scaron;paríková z Pie&scaron;»an o »hádkach«
medzi jej chlapmi.
V redakcii sa nezvykneme hra» na hádankárov, tentoraz sme sa v&scaron;ak dali vyprovokova». Albert Einstein, dr¾iteµ
Nobelovej ceny za fyziku, rád predkladal svojim ¾iakom logické hádanky. Tvrdil, ¾e hlavolam Susedia, ktorý zostavil u¾
pred vy&scaron;e polstoroèím, doká¾e vyrie&scaron;i» len málo µudí &ndash; iba dve percentá µudskej populácie!
Naozaj?
A RYBIÈKY CHOVÁ...
"Táto úloha sa podµa záznamov naozaj prisudzuje Albertovi Einsteinovi. Jej znenie vo verzii, ktorú ste nám poslali,
v&scaron;ak nie je celkom v súlade s originálnym podaním, aj keï musíme uzna», ¾e v&scaron;etky podstatné fakty na
rie&scaron;enie sú zadefinované správne,&ldquo; tvrdí Ján Farka&scaron;, predseda Slovenského zväzu
hádankárov a krí¾ovkárov. Podµa neho rie&scaron;iteµom, ktorí nemajú skúsenosti s podobným typom hlavolamov, musí
by» takáto nároèná úloha predlo¾ená jasne, prièom treba dodr¾a» zákonitosti logiky a stavby príslu&scaron;ného
jazyka. V slovenèine je dôle¾ité úlohu zadefinova» tak, aby jej Slováci porozumeli. Ide hlavne o to, na ktoré jazykové
väzby sa v slovenèine dôraz dáva a na ktoré nie. "V tejto úlohe je dôle¾itá len závereèná otázka. Na òu je jediné
správne rie&scaron;enie, a to, ¾e ryby chová ...&ldquo;
Správnu odpoveï, ktorú nám zaslal pán Farka&scaron;, vám (zatiaµ) neprezradíme. Skúste sa sami popasova» so
zadaním úlohy, ktorú vymyslel Albert Einstein pre svojich &scaron;tudentov, a ucti» si tak pamiatku tohto velikána.
Rie&scaron;enie hlavolamu, ako tvrdí pán Farka&scaron;, je známe u¾ niekoµko desa»roèí, poznajú ho aj hádankári na
Slovensku. Jeho kolegom staèilo iba nazrie» do archívu.
SLOVENSKÍ HÁDANKÁRI
"K tomuto hlavolamu treba podotknú», ¾e diskusie, kto kde býva a ¾ije, nie sú vo výslednom rie&scaron;ení
podstatné,&ldquo; sna¾í sa náznakom pomôc» Ján Farka&scaron;. Odkazuje, ¾e poèas rie&scaron;enia je síce dôle¾ité ...
celý èlánok nájdete na: èasopis ®IVOT apríl 2005

Znenie celej hádanky o ktorej Albert Einstein u¾ v èase vzniku vyhlásil, ¾e ju vie vyrie&scaron;i» len 2% populácie:

Predstavte si vedµa seba postavených rad piatich domov, prièom ka¾dý má inú farbu. V týchto domoch ¾ije pä» µudí rôznych
národností. Ka¾dý z nich chová iné zviera, obµubuje iný nápoj a fajèí iné cigarety.
- Anglièan býva v èervenom dome.
- &Scaron;véd chová psa.
- Dán pije èaj.
- Zelený dom stojí hneï vµavo od bieleho domu.
http://www.szhk.sk
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- Majiteµ zeleného domu pije kávu.
- Ten, kto fajèí cigarety znaèky Pall Mall, chová vtáka.
- Majiteµ ¾ltého domu fajèí Dunhillky.
- Èlovek z prostredného domu pije mlieko.
- Nór býva v krajnom dome.
- Ten, kto fajèí cigarety znaèky Blend, býva vedµa toho, kto chová maèku.
- Ten, kto chová kone, býva vedµa toho, kto fajèí Dunhillky.
- Ten, kto fajèí cigarety Blue Master, pije pivo.
- Nemec fajèí cigarety Prince.
- Nór býva vedµa modrého domu.
- Ten, kto fajèí Blendky, má suseda, ktorý pije vodu. Kto chová rybièky? (patríte medzi tie 2%?)
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