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Z domova

Martin Biben
reportér MF DNES

HRADEC KRÁLOVÉ V šestnácti le-
tech dostali Markové Liška a Fander-
lik nápad, že by jejich sešit se zápis-
ky a výpočty mohl být lepší učebni-
cí matematiky než ta, ze které se
učí. Nyní – ve dvaceti letech – ji vyda-
li.
Začalo to docela obyčejně. Na jaře

roku 2012 zadal učitel na králové-
hradeckém gymnáziu třídě, aby se
látku, kterou nestihl probrat, douči-
la z učebnice. Jenže ze suchopárné-
ho textu ji pochopil jen nejtalento-
vanější matematik třídy Liška.
A jako obvykle si udělal vlastní zá-
pisky, ve kterých výpočty student-
ským jazykem podrobně vysvětlo-
val. „Až s jejich pomocí, stejně jako
už mnohokrát předtím, byli schop-
ní zvládnout příklady i další,“ vzpo-
míná Liškův spolužák Fanderlik.
V tu chvíli oba napadlo, že by rukou
psané poznámky neměly zůstat jen
v sešitě. „Mára je chtěl šířit po inter-
netu, mě napadlo z nich vytvořit
učebnici,“ říká Fanderlik.
Nečekali na nic a začali na knize

pracovat. Po roce a čtvrt, v němž
strávili u počítače výběrem a zpraco-
váváním příkladů spoustu nocí,
měli v ruce pracovní verzi pro první
ročník. Mezitím stačil Liška s nápa-
dem vyhrát soutěž Středoškolské
odborné činnosti, objevili se první
sponzoři.
Pracovní verzi textu se Liška s Fan-

derlikem, který se ihned stal autoro-
vým hlavním pomocníkem a moto-
rem projektu, rozhodli otestovat.
Tři sta kusů učebnice převzalo je-
jich mateřské gymnázium J. K. Tyla
a rozdalo je žákům a učitelům.
Dvojice je poté obcházela a žádala

o dojmy. „Připomínek bylo hodně,
nezdála se grafika, celé to bylo ne-
přehledné, vytýkali nám, že každá
podkapitola je psaná jinak,“ přizná-

vá Liška, dnes student pražskémate-
maticko-fyzikální fakulty.
Testování trvalo celý školní rok,

běhemněhož dvojice stihla odmatu-
rovat, vytvořit webové stránky pro-
jektu, vyhrát regionální kolo soutě-
že Rozjezdy roku, sehnat další spon-
zory a konečně v červnu začít se zá-
sadním přepracováním učebnice.
Tehdy vznikly nápady, které ji ještě
více odlišily od konkurence. Knihu

přepsali do druhé osoby, jejím uži-
vatelům začali tykat, a to i při výkla-
du teorie. Text navíc sepsali živým
jazykem a snažili se jeho uživate-
lům zábavně vysvětlit, k čemu ten
který matematický jev slouží v živo-
tě i ve škole.
To jsou mi ale poměry! zní napří-

klad nadpis kapitoly o matematic-
kých poměrech. „S poměry se setká-
váš v životě poměrně často, ať už

jde o pracovní poměr, milostný po-
měr, nebo poměrmezi větami v češ-
tině. Vmatice ovšem znamenají roz-
díly v množství určitých látek...“ za-
číná výklad.
„Pan Držgrešle jel autem z Hradce

do Poděbrad,“ zní zase první věta
slovní úlohy na procvičení trojčlen-
ky. „Nejprve si vezmi první číslo v
zadání, ať jdeme pěkně postupně,
tedy hodnotu 5,“ startuje o pár strá-

nek dál výklad k vzorovému příkla-
du u přirozených čísel.
Za příklady s podrobným návo-

dem, jak je vypočítat, následuje ně-
kolik příkladů cvičných a hned na
konci každé kapitoly výsledky.
I cvičné příklady ale mají hned
vedle zadání QR kódy, které studen-
tům umožní si v chytrých mobilech
najít návod, jak při výpočtu postu-
povat.

Novodobý studentský samizdat
Tvorba konečné podoby učebnice
skončila až letos. Na začátku listopa-
du studenti publikaci s pomocí
sponzorů vydali. „Jednali jsme s ně-
kolika vydavateli, ale nic nám nevy-
hovovalo. Takže nakonec vznikl ta-
kový novodobý studentský sa-
mizdat,“ usmívá se Fanderlik, který
studuje finanční management na
královéhradecké univerzitě.
Nyní spolu s pár pomocníky začali

objíždět školy a téměř čtyřsetstrán-
kovou knihu nabízet. „Dnes jsem
byl v Náchodě na čtyřech školách
a všude se to líbilo. Chtějí ale měsíc
na rozmyšlenou,“ řekl. Zároveň se
chystají další tři díly, cílem dvojice
je mít kompletní sadu učebnic pro
střední školy nejpozději do roku
2018.
Matematici nápad chválí. „Ta kni-

ha je naprosto odlišná. Není to vědá-
torská učebnice nadupaná řadou
definic, ale snaží se řečí středoškolá-
ků vysvětlit matematické úkazy
i k čemu vlastně matematika je,“
míní například Leoš Bílek z hradec-
ké Střední školy služeb, obchodu
a gastronomie.
Autoři dokazují, že nejsou suchý-

mi akademiky, od samého začátku
textu. Například na straně 3, pod ti-
tulkem Učebnice v číslech, mimo
jiné stojí i tyto údaje:
1 920 – vypitých šálků kávy
6 132 – hodin před notebookem
11 – počet rozhořčených autorů sta-
rých učebnic.

Rozlož číslo 48 na
součin prvočísel.
PostupMáš rozložit
číslo 48 na součin prvo-
čísel, tj. máš vytvořit
zápis, kde se budou na-
vzájem násobit pouze
prvočísla. Postupně
tedy mezi sebou bu-
deš násobit různá čísla
tak, aby byl výsledek
vždy 48. To bude hrač-
ka!

48 = 4 x 12
Nejdříve například na-
píšeš 4 x 12. Důležité
je zmínit, že nemusíš
začínat násobením
12 x 4, ale třeba i 6 x 8
nebo 2 x 24 apod. Je
na tobě, jaký součin
uděláš, ale je třeba mít
na paměti, že zápis
musí dohromady dávat
stále číslo 48.
Dále číslo 12 rozložíš
na součin 4 x 3 a hod-
notu 4 na součin 2 x 2.
48 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3
Ještě je možnost za-
psat součin čísel dva
ve tvaru mocniny, což
slouží pouze ke kratší-
mu zápisu, ale o tom ti
řeknu víc až v podkapi-
tole Mocniny s přiroze-
nýmmocnitelem.

Nemovitosti - koupě
Koupím zemědělský podnik. Tel.
602308774.53873

Koupím zemědělské pozemky. Tel.
73423127253893

Auto-moto náhr.díly
Koupím díly na vozidlo Kdf 82,(kadour) kdf
vodník i jiné válečné předměty.Děkuji
602205273
75261

Koupím staré auto-moto díly, karburace,
světla, přístroje, magdynama, motory, převo-
dovky, rámy, nádrže, cokoliv najdete, děkuji,
tel. 722528893 75344

Škoda 1000MB/100/110/120/110R/Rapid -
koupím jakékoliv NEPOUŽITÉ náhradní díly
ke karoserii, motoru, nápravám. Nabídky pro-
sím na tel: 602271336 nebo mail:
222@centrum.cz.77198

Koupím

Šachové knihy. Tel.: 608 884 985. 695

Knihy, LP. T: 603469105 9613

Sbírky poštovních známek, mince, pohledy.
Sběratel a znalec. Kvalif. odhad a koupě za

tržní ceny. T. 723344415

41455

Knihy i německé, slovenské, LP, sklo, kera-
mika, koberce.Tel: 603147191.52241

Eckert keramika, Kybal koberce, Sutnar a
vše z Krásné jizby - 603147191.52289

Pianino nebo křídlo. Seriózně. T:
60380620257407

Staré perské ručně vázané koberce v jakém-
koliv stavu, malé i velké. www.oldcarpets.cz
Tel:603919206 E-mail:
starekoberce@seznam.cz. Sběratel58005

Pošt. známky, starší dop. pohl.T:
60628662958641

Ihned zaplatím za starý nábytek, knihy, per-
ské koberce, lustry, obrazy, grafiky, pohledy,
mince, pianino, housle, sklo, porcelán, bet-
lém, vánoční ozdoby, apod. Vyklidím celou
pozůstalost, ateliér po umělci apod. Přijedu i
na Moravu. Za nabídky předem děkuji. Tel.:
731835301
60245

Znalec – sběratel umění a starožitností ohod-
notí a nabídne ihned v hotovosti nejvyšší
ceny podle nového katalogu 2015 za staré i
moderní obrazy českých i zahraničních auto-
rů, olejomalby a grafiky různých námětů a ve-
likostí i bez podpisu. Starožitný nábytek,
sklo, porcelán, knihy, hodiny, stříbrné před-
měty aj. Zařizuji zámecké prostory, uvítám
rozměrné obrazy všech motivů, perské ko-
berce, sbírky mincí, šperky, zbraně, brnění,
orientální čínské a japonské starožitnosti aj.
Případně jen poradím nebo nabídnu cenu.
Přijedu kamkoliv v ČR. Rychlé a seriozní jed-
nání. Tel.: 722343270 p. Soukup, e-mail:
znalecumeni@seznam.cz
60320

Starý perský koberec i pošk. Dobře zapla-
tím. T: 60234048961196

Klemp. a zámečnické vybavení do dílny. Stá-
čečka, ohýbačka, svářečka, vrtačka, sou-
struh.T:77483632572884

Koupím staré elektronky, rádia, mikrofony
aj. zvukovou a radiotechniku. Tel.
736722522
74024

FotografieDrtikol, Sudek, Funke a jiných fo-
tografů za nejvyšší cenu!!! “Moderní česká
fotografie” za vaši cenu. Odhad zdarma! T.:
732200686, email: fotografie.u@seznam.cz74713

Koupím Teru Vari nebo malotraktor TK, MT
8, Tel.: 77412549275042

Gramodesky před 1940, seznam hledaných
zašlu. goessel@volny.cz, t: 72315343376406

Srovnávačku s protahem KDR/ROJEK. T.
603 165 32076502

Koupím historický motocykl. T.: 60877393376514

Les koupím. Tel.: 777 014 870 76581

Sběratel zaplatí nejvyšší ceny za mince i
sbírku, bankovky,hodinky,vyznamenání a
známky, odhad i po telefonu.Tel: 602 802
04076715

Koupím MF-70, TERA-VARI, T: 603 897
10076784

Loutky a divadélka,staré dřevěné betlémy,
tel.604826798
77492

Hodinář koupí růz. staré a starož. hodiny, ho-
dinky i nejdoucí i části a také mince, bankov-
ky, šperky i poškozené. T.: 60886831377563

Koup. starožitný nábytek: sekretář, bufet,
ložnici, psací stůl, knihovnu i knihy, stolek a
křesla, sedačku, jídelnu, lustr, lampu aj. do
histor. interiéru. T: 603478873 (mail:ar-
tia99@seznam.cz) 77677

Koupím AGZAT- VARI. Tel.: 603 175 774 77734

Užitková vozidla
Koupím Vari -Tera. T: 72882612575980

Zvířata
Prodám šť. kolie dlouhosrsté s PP. T:
73718057777603

Automobily- poptávka
Koupím automobil i poškozený od roku výr.
1995 - 2015, nabídněte.Tel. 60686182276925

Zaměstnání - Nabídka
Rektor Policejní akademie České republiky
v Praze vypisuje výběrové řízení na obsaze-
ní pracovních míst akademických pracovní-
ků Policejní akademie České republiky v Pra-
ze. Katedra společenských věd: 1 pracovní
místo akademického pracovníka. Požadav-
ky: VŠ vzdělání v oboru psychologie, mini-
málněmagisterský studijní program, zájem o
vědeckovýzkumnou činnost, aktivní znalost
anglického jazyka a morální bezúhonnost
podmínkou, výhodou pedagogická praxe a
publikační činnost. Specializace na otázky fo-
renzní psychologie ev. krizové komunikace a
intervence je vítána. Katedra managementu
a informatiky: 1 pracovní místo akademické-
ho pracovníka. Požadavky: VŠ vzdělání pří-
rodovědného nebo technického směru, vě-
decká hodnost Ph.D. nebo CSc., specializa-
ce v oblasti informatiky se zaměřením na in-
formační a komunikační technologie, morál-
ní bezúhonnost a zájem o vědeckovýzkum-
nou činnost podmínkou, výhodou pedagogic-
ká praxe, publikační činnost a znalost ale-
spoň jednoho cizího jazyka. Katedra veřejné
správy: 1 pracovní místo akademického pra-
covníka. Požadavky: VŠ vzdělání, minimál-
ně magisterský studijní program v oboru prá-
vo a právní věda, znalosti v oboru správního
práva, morální bezúhonnost a zájem o vě-
deckovýzkumnou činnost podmínkou, výho-
dou pedagogická praxe, praxe ve veřejné
správě, publikační činnost a znalost alespoň
jednoho cizího jazyka. Katedra kriminologie:
1 pracovní místo akademického pracovníka.
Požadavky: VŠ vzdělání právního nebo hu-
manitního směru (obor psychologie, sociolo-
gie nebo pedagogika), minimálně magister-
ský studijní program, znalosti v oboru krimi-
nologie, morální bezúhonnost a zájem o vě-
deckovýzkumnou činnost podmínkou, výho-
dou předchozí praxe ve služebním poměru
příslušníka Policie ČR, publikační činnost a
znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Pí-
semné přihlášky se strukturovaným životopi-
sem, ověřené doklady o dosaženém vzdělá-
ní a přehledy vědeckovýzkumné a publikač-
ní činnosti budou přijímány do 30 dnů od zve-
řejnění výběrového řízení na personálním od-
dělení Policejní akademie České republiky v
Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.
77749

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Pra-
ze vypisuje výběrové řízení podle zákona č.

111/1998 Sb. a Řádu výběrového řízení
ČVUT na funkční místo vedoucí katedry počí-
tačů. Požadavky na uchazeče: · profesor
nebo docent v příslušném oboru nebo zkuše-
nost v ekvivalentní pozici na prestižní zahra-
niční univerzitě, · vědecká a pedagogická
praxe v oboru, mezinárodní zkušenost (nejlé-
pe) z dlouhodobého pobytu na prestižním za-
hraničním pracovišti, · kladné ohlasy ze stu-
dentského hodnocení kvality výuky, · publi-
kační aktivita v impaktovaných časopisech
zejména v posledních pěti letech,· citační
ohlasy vědeckých prací uvedené v meziná-
rodních databázích, · schopnost koordinace
vědeckých a pedagogických aktivit pracoviš-
tě, · významnámotivace pro vedení pracoviš-
tě a podporu jeho dynamického a vyvážené-
ho rozvoje ve všech aspektech činnosti, · ma-
nažerské schopnosti pro vykonávání funkce,
· občanská bezúhonnost. Přihláška do výbě-
rového řízení musí obsahovat: · doklady o
kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci za-
městnaneckého oddělení fakulty), · podrob-
ný profesní životopis s uvedením součas-
ných a očekávaných budoucích pracovních
povinností a závazků a přínosu vědecké ko-
munitě, · čestné prohlášení o možných stře-
tech zájmů vůči FEL, · přehled pedagogické-
ho působení v posledních pěti letech (výuka,
vedení doktorandů), · přehled výsledků stu-
dentského hodnocení kvality výuky v posled-
ních pěti letech (pokud uchazeč učil na vyso-
ké škole, kde se takové hodnocení organizu-
je), · přehled vědeckovýzkumného působení
v posledních pěti letech (vedení grantů, nej-
významnější publikace včetně autorského
podílu, počet heterocitací ve WoS). Celkový
přehled publikací a počtu citací formou výpi-
su z databáze WoS, · nástin odborných, pe-
dagogických, organizačních a personálních
záměrů pro řízení a rozvoj katedry po dobu
funkčního období (cca dvě strany A4), · záva-
zek působit po dobu výkonu funkce na plný
pracovní úvazek na FEL, · písemný souhlas
s distribucí dodaných materiálů v elektronic-
ké formě členům výběrové komise s tím, že
dodané materiály budou zveřejněny, pokud
uchazeč bude vybrán, · datový nosič s výše
uvedenými dokumenty v elektronické podo-
bě v textově prohledatelných souborech ve
formátu pdf. Platové podmínky dle vnitřního
mzdového předpisu. Předpokládaný nástup
únor 2016 nebo dohodou. Přihlášku do výbě-
rového řízení doručte do 30 dnů od zveřejně-
ní v tisku v zalepené obálce na adresu ČVUT
v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstna-
necké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha

6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.
77849

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v
Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení
funkčního místa akademického pracovníka
– odborného asistenta/asistentky pro praco-
viště: - katedra elektroenergetiky – obor Elek-
troenergetika se zaměřením na přenos a roz-
vod elektrické energie; 1 místo. Kvalifikační
předpoklady: VŠ vzdělání příslušného smě-
ru, vědecký titul Ph.D. technického zaměře-
ní, způsobilost pro pedagogickou a vědec-
kou práci, publikační činnost, znalost AJ.
Praktické zkušenosti a zahraniční praxe vý-
hodou. Předpokládaný nástup dle dohody.
Platové podmínky dle vnitřního mzdového
předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze.
Přihlášky spolu se strukturovaným životopi-
sem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehle-
dem o dosavadní odborné praxi a publikační
činnosti (včetně datového nosiče s veškerý-
mi dokumenty ve formátu pdf) je nutno doru-
čit do 30-ti dnů od uveřejnění v tisku na adre-
su: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická,
vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Tech-
nická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výbě-
rové řízení – neotvírat“.
77850

Knihy a časopisy
Koupím i LP. T: 60346910511819

Umění a starožitnosti
Čínské, mongolské, tibetské, japonské, in-
dické obrazy i jiné starožitnosti z těchto zemí
z porcelánu, bronzu, jadeitu, slonoviny, stříb-
ra, dřeva, skla ap. koupí sběratel. T:
77635886558496

Motocykly
KOUPÍM AUTO, MOTO A DÍLY, OCTAVIA,
TATRA, ŠKODA, WARTBURG, JAWA, ČZ,
PAV, SIDE DO 1970. T: 775 262 33476364

Motocykly - auta - veterány Čz, Jawa, Indi-
an, Praga, Škoda apod. Motory, rámy, části
a díly do r. 1960. Koupím i různé starožitnos-
ti, kuriozity, sběratelské předměty i celé po-
zůstalosti. Kvalitu ocením. Čestně. Prosím
nabídněte. T: 73736609976824

v Praze *Liberci *Brně *Zlíně *Ostravě
*Plzni *Č. Budějovicích *Olomouci *Hr. Králové
Přijímáme výtvarná díla a starožitnosti

DO AUKCE ÚNOR 2016
Obrazy od autorů: Kaván, Kalvoda,

Panuška, Ullman, Kuba, Uprka, Jambor,
Blažíček, Slavíček, Macoun, Lada, Zrzavý,
Číla, Procházka, Radimský, Lolek, Dvořák,

Hudeček, Holub, Benka, Hála, Špála,
Nejedlý, Frolka, Lhoták, Hlinomaz aj.
Šperky, mince, porcelán, staré sklo,

perské koberce, betlémy aj.
Příjem předmětů, výkup hotově a bezplatné

ocenění znalcem probíhá
do 28. 1. 2016, 10 - 12 a 13 - 18 hod.
Aukční síň, Galerie Národní

Národní 25, Praha 1, Pasáž PaláceMetro
www.galerie-narodni.cz

Znalec na tel.: 737 571 660

Matika pro spolužáky.
Studenti si napsali učebnici

INZERCE

Jak vypadá příklad

Kriminalita

Otrávený dopis
Babišovi „ocenil“
soud 15 měsíci
Slovinský soud rozhodl, že Ital slo-
vinského původu, který loni poslal
otrávený dopis českému ministrovi
financí Andreji Babišovi, půjde na
15 měsíců za mříže. Obvinění z tero-
rismu soud neuznal. Prokuratura,
která požadovala sedmiletý trest,
se chce proti verdiktu odvolat. Pět-
advacetiletý student Ivan Cernic
byl odsouzen za výrobu a šíření za-
kázaných látek a padělání doku-
mentů. Cernic je již rok ve vazbě,
tato doba se mu započítá do výše
trestu. (ČTK)

Autorské poplatky

Lázně mají platit
za hudbu na
pokojích hostů
Lázně musí podle nového verdiktu
Nejvyššího soudu odvádět poplat-
ky za šíření autorských děl pro-
střednictvím rádií a televizí na po-
kojích klientů. Velký senát se tak
odchýlil od dřívějšího názoru sou-
du, podle kterého se na lázeňské
pokoje vztahovala výjimka určená
pro zdravotnická zařízení. Zpří-
stupňování děl pacientům pro-
střednictvím televizí a rádií na po-
kojích soud nově považuje za pro-
vozování rozhlasového a televizní-
ho vysílání. Lázně se odvolají v zá-
jmu právní jistoty, chtějí proto
spor dotáhnout až k Ústavnímu
soudu. (ČTK)

Politika

Velká koalice
v Praze nebude
Zástupci pražské TOP 09 a ODS od-
mítli návrh ANO a ČSSD na vytvoře-
ní široké koalice. Trvají na menši-
nové koalici složené z pěti partne-
rů, která by mohla být uzavřena
v lednu. Trojkoalice, kterou tvoří li-
dovci, Strana zelených a STAN, se
o nabídce musí ještě poradit. (ČTK)

Jejich třída starou učebnici nepochopila. Proto
královéhradečtí gymnazisté vymysleli lepší.


