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Po menší odmlce ze strany Klubovního hlasatele nyní přicházíme rovnou se speciálním 
číslem. Co přesně je na něm tak speciálního? Je celé kompletně věnováno poslední - čtvrté 
- etapě dlouhodobé hry Ukerewe, která se tímto dostává do cílové rovinky. 

Speciální etapa se skládá z devíti extra úkolů a do jejich plnění se může zapojit každý 
klub, hrající dlouhodobku nebo i zcela nový tým. Bodový zisk z této etapy se totiž jednak 
započítá do celkového pořadí v dlouhodobce, jednak bude ale také vyhodnocen samostat-
ně a vítěz získá speciální cenu.

O co přesně půjde? Vaším úkolem je nyní co nejrychleji složit obrázek, který jsme rozře-
zali na 9 částí. Na každé stránce s úkolem musíte přijít 
na to, kterou ze čtyř nabízených částí obrázku musíte 
použít. Bližší pravidla čtěte na poslední straně!
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1. Úkol: Problém čtyř barev

 A                                      B                                       C                                      D

Známý matematický problém čtyř ba-
rev z teorie grafů řešily tisíce světových 
matematiků neúspěšně 136 let (od roku 
1840 až do roku 1976). Vy jej vyřešit ne-
musíte, stačí, když dodrží-
te jeho p r a v i d l o 

při obarvování mapy Afriky, která se pro 
tento problém náramně hodí. A jak na 
to? Problém čtyř barev říká, že každou 
mapu států lze obarvit čtyřmi barvami 
(pro nás červená, zelená, žlutá a hnědá) 
tak, že žádné dva sousedící státy nemají 

stejnou barvu.
Váš úkol je obarvit mapku Afri-

ky níže tak, abyste toto pravidlo 
dodrželi a současně ponechali již 

vybarevné státy tak, jak jsou. 
Navíc je v mapce chyták, který 

vám pomůže najít řešení: je-
den stát je v Africe 

navíc a ve skuteč-
nosti neexistuje. 

Na jeho místě v 
mapě se totiž ukrývá 

jezero Ukerewe, které 
už dobře znáte z předcho-

zích úkolů dlouhodobé hry 
a jistě jej najdete. Pokud jej 
vybarvíte při dodržení uve-
deného pravidla, snadno 
zjistíte, který dílek mozaiky 

na této stránce je ten pravý.
Zajímavost: Afrika je tvořena 

celkem 55 státy a do světové po-
pulace přispívá více než miliardou 

obyvatel!

• Červená = A
• Hnědá = B
• Zelená = C
• Žlutá = D
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2. Úkol: Klubařská rovnice

 A                                      B                                      C                                       D

Druhý úkol od vás bude vyžadovat špetku matematického umu a také základní znalost 
vašeho klubu. Řešení rovnice vám napoví, který obrázek je ten správný!

Výsledek:
• 3 = A
• 5 = B
• 6 = C
• 8 = D
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3. Úkol: Rozený Afričan!

 A                                      B                                       C                                      D
Dokážete poznat Afričana na první po-

hled? Tak to prokažte. Na následujících čty-
řech fotografiích můžete vidět čtyři význam-
né světové osobnosti. Pouze jedna z nich je 
však rozený Afričan. 

Pokud osobnosti z obrázku nepoznáte, 
můžete hledat na internetu nebo se někoho 

zeptat. Další možností je také tipnout přísluš-
nost ke kontinentu podle vzhledu. Pokud Af-
ričana poznáte, budete také vědět, který ze 
čtverečků na této stránce si vystřihnout.

Malá nápověda: na obrázcích jsou dva 
prezidenti, jeden světský vůdce a jeden nej-
vyšší představitel jednoho státu.

A

B

C

D
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4. Úkol: Burigi
Pokud jste hráli dlouhoobku Ukerewe od 

začátku, tj. od října 2013, asi víte, že se ve 
hře občas objevovaly úkoly, jejichž náplní 
bylo něco najít, zjistit, vyhledat nebo zod-
povědět. Tentokrát se může úkol zdát po-
dobný, ale zdaleka není. Řekli jsme si, že 

vám to tentokrát ztížíme.
Úkol je jednoduchý - najít informaci o 

tom, který ze čtyř obrázků je součástí toho 
velkého, který potřebujete složit. Naleznete 
ji někde na webu. To je vše.

Zdá se vám to málo? Dobrá, poradíme 
vám, kde zhruba hledat. Bude to od vás 
ale vyžadovat trochu znalostí a dovedností 
ohledně internetu a vyhledávání v něm. 

Vyhledejte co nejvíce stránek týkajících 
se hesla „Burigi“ a pátrejte na nich (přede-
vším v komentářích, návštěvních knihách 
apod.) po nějaké informaci, která se bude 
vyskytovat na vícero takovýchto stránkách. 
Ta bude vašim vodítkem.

Pokud tomu nerozumíte, uvedu zde pří-
klad. Pročtete si deset stránek, které vám 
vyskočí na googlu po zadání hesla Burigi. 
Uvědomíte si, že na sedmi z těchto deseti 
stránek jste se dočetli nějakou zmínku o 
Praze. V tuto chvíli tedy hledáte na inter-
netu stránku o Praze, kde se nachází také 
informace, kterou hledáte. Tak honem, 
googlujte!

 A                                      B                                       C                                      D
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5. Úkol: Africký stát

Při plnění tohoto úkolu musíte prokázat 
dvě věci - znalost vlastního města a tro-
chu zeměpisných znalostí či dovedností. 
O co jde? 

Ve vašem městě (tzn. ve všech měs-
tech klubů, přihlášených k datu vydá-
ní totoho čísla Klubovního hlasatele do 
dlouhodobky) je pro vás uschován speci-
ální balíček. Jeho přesnou polohu právě 
pro vaše město zjistíte pohledem do se-
znamu vedle. Balíček není nijak objemný, 
spíše naopak. Obsahuje především jednu 
věc - barevný kartonový obrys jednoho 
ze států Afriky.

Vašim úkolem nyní tedy je podle popi-
su nalézt místo s balíčkem, vyzvednout 
jej a poznat, o který africký stát se jedná. 
K poznávání můžete použít atlas či web, 
pokud jméno daného státu nepoznáte 
sami. Až budete znát správnou odpověď, 

napište nám ihned email 
na adresu ukerewe@dlou-
hodobka.cz. My vám v zá-

pětí odpovíme a pokud 
bude váš tip správný, 
prozradíme vám, kte-

rou část obrázku na této 
stránce si máte vystřih-
nout!

Seznam měst:
Beroun - Za elektrickými skříněmi v ulici 
Kolářská.
Brno - Janáčkovo divadlo, vchod pro za-
městnance, jeden z otvorů ve spodní zídce.
Český Těšín - V dutině Jírovce Maďala na 
pobřeží Olše, naproti policejní stanice.
Janovice n. Úhlavou - Zadní strana jednoho 
z turistických panelů na náměstí.
Klecany - Mezi naskládanými kusy kmenů 
na břehu Vltavy, poblíž zastávky Klecánky.
Kopřivnice - Pravé okénko chátrající budovy 
v sadu Dr. Edvarda Beneše.
Kostelec n. Orlicí - V cihlové zídce naproti 
Prodejně Zahrádkář v ulici Pod Branou.
Plzeň - Divadlo J. K. Tyla, okénko vpravo dole.
Protivanov - Za dřevěnou brankou do za-
hrady domu číslo 61, která vede z proluky 
mezi domy číslo 21 a 61.
Říčany - V kamenné zídce vedle staré dřevě-
né budovy patřící k nádraží.
Sedliště - Severní strana dřevěného plotu 
okolo Kostela všech svatých, poblíž farnosti.
Štramberk - Skautská vývěska v centru.
Tachov - Jeden z otvorů v zídce kolem žlu-
tého kostela.
Uničov - Východ z nitra Medelské brány.
Vsetín - Bilbord před obchodním domem v 
ulici Smetanova.

 A                                      B                                       C                                      D
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6. Úkol: Deduktivní král

 A                                      B                                       C                                      D

Pokud máte dostatečně otevřenou a 
bystrou mysl, budete schopni zjistit řeše-
ní šestého úkolu bez jakékoliv nápovědy. 
Prostě se teď zamyslíte a za chvíli budete 
vědět, které písmeno je na této stránce 
to správné. Že vám to nejde? Ale přeci 
je to možné! Podívejte se, jak se tohoto 
úkolu chopil král dedukce, slavný detek-
tiv Sherlock Holmes.

Sherlock nejprve vzal v úvahu zaměře-
ní celé dlouhodobé hry, což ho dovedlo 
k jednomu konkrétnímu kontinentu. V 
rámci tohoto kontinentu poté provedl 
úsečkové spojení jeho nejsevernějšího 
s nejjižnějším a nejvýchodnějšího s nej-
západnějším pevninským bodem. Vznik-
lý průsečík označil jeden konkrétní stát. 
Sherlock následně sečetl rozlohy všech 

sousedních států této země (má je v hlavě 
podle současných hodnot na wikipedii) a 
vzniklé číslo vydělil rozlohou státu, jehož 
vlajku můžete vidět na obrázku níže. Ko-
nečné číslo zaokrouhlil na desetiny.

No a řešení takto Sherlock získal za nece-
lou minutu. Jste stejně dobří?

Reklama

V příštím čísle Klubovního hlasatele

na dotazy čtenářů bude odpovídat 

věštkyně Sára
Pište dotazy ohledné své budoucnosti, lásky či 

pracovních záležitostí. Sára vše vyvěští!
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7. Úkol: Samá čísla

 A                                      B                                       C                                      D

326 361 894 173 583 365 541 125

258 163 703 550 712 345 215 763

722 354 195 364 343 389 555 812

987 641 613 244 910 261 157 615

273 581 532 802 746 923 435 634

111 951 756 154 525 313 251 659

Kdo má rád čísla, ten si tento úkol užije. Kdo ne, ten se možná trochu potrápí. Výše může-
te vidět 48 čtverečků s různými číselnými hodnotami, které tam nejsou jen tak náhodou. 
Mřížka plná cifer totiž skrývá řešení této části mozaiky. Více už snad ani není potřeba 
říkat, co myslíte?
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8. Úkol: Africká křížovka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

12.

1. Největší africký ostrov
2. Africký cestovatel 3. 
Řeka s Viktoriinými vo-
dopády 4. Zkratka nejjiž-
nějšího afrického státu 
5. Největší africký záliv 6. 
Název známého jižního 
mysu v Africe 7. Jiný ná-
zev pro Viktoriino jezero 
8. Cestovatel, který našel 
Livingstona 9. Nil je ....
10. Společenství několi-
ka rodin 11. Drahý kov, 
který se těží v Africe 12. 
Moře, tvořící severní hra-
nici Afriky 13. Nepříjem-
ný bodavý hmyz (mn. č.) 
14. Hlavní město Keni 15. 
Největší africká poušť 16. 
Hlavní město Egypta 17. 
Africké město, ze kterého 
vyrážel Stanley na cestu 
18. Vůdce kmene
19. Nejvyšší hora Afriky

Klíč k osmé části obrázku získáte po vyluštění této africké křížovky!

 A                                      B                                       C                                      D



11Speciál červen          1/2014

9. Úkol: Sudoku

5 8 1 9 4 6

4 6 2 5 9 8 3 7 1

1 9 7 6 4 5 2

3 2 6 9 8 5 7 1 4

9 4 2 1 6 8 3 5

5 1 3 4 7 6 9 2

2 4 5 6 3 1 8 9

6 1 3 8 2 9 4 5 7

7 9 8 5 1 2 6 3

Tento úkol bude velice jednoduchý pro 
všechny, kteří někdy luštili hlavolam zvaný 
sudoku. Ti, kteří to ještě nezkoušeli, se to 
aspoň naučí a ještě při tom získají poslední 
kousek do skládačky. Po správném doplnění 
chybějících číslic totiž získáte jejich seřaze-

ním postupně po řádcích telefonní číslo, na 
které můžete zaslat sms (pouze sms!) s žá-
dostí o radu. 

Pokud se slušně zeptáte, osoba na dru-
hém konci by vám měla poradit, který čtve-
reček použít!

 A                                      B                                       C                                      D



Přesná pravidla 4. etapy Ukerewe
• Čtvrtá etapa dlouhodobky Ukerewe sestává z 9 úkolů, rozepsaných v tomto speciálním 

čísle Klubovního hlasatele
• Cílem plnění úkolů není zisk bodů, jako tomu bylo v dosavadních etapách, nýbrž složení 

obrázku, který jsme rozřezali na 9 dílů. Na každé stránce s úkolem jsou 4 možné dílky 
a splněním úkolu zjistíte, který z nich si máte vystřihnout a použít ke složení finálního 
obrázku.

• Důležitým atributem je čas. Kdo jako první složí finální obrázek celý a pošle nám jej 
buď naskenovaný či vyfocený na email ukerewe@dlouhodobka.cz, stane se vítězem 
této etapy hry. Pokud zároveň tým či klub hraje dlouhodobku, obdrží v takovém přípa-
dě do celkového bodování hry za 4. etapu 8 bodů! Další v pořadí obdrží 7 bodů a tak 
dále.

• Vítezný klub v této etapě obdrží speciální cenu - houpací síť!
• Splnění úkolů není nutné prokazovat, jednotlivé části obrázku můžete zkusit také do-

mýšlet a není tedy nutné splnit všech 9 úkolů
• Do této etapy se mohou zapojit i zcela nové kluby či týmy a hrát ji jako samostatnou 

soutěž, důležité je pouze dodržet věk všech členů týmu do 18 let
• Konec celé dlouhodobky a tedy i této etapy bude 30. června 2014, do té doby můžete 

posílat svá řešení


