
ChesSins a Nina – Purple Comet  
 

Po vypuknutí pandemie nového typu koronaviru jsme si mysleli, že už máme po těch šesti 
letech konečně klid od soutěží, opak byl však pravdou.   
Mnohé soutěže se totiž vydaly cestou digitalizace (například i zeměpisná olympiáda, ale to je 
mimo téma), což by se dalo v naší republice považovat za zázrak, ale zázrak žádaný, který by 
měl být jenom počátkem.  
Sedmý karanténní týden (tzn. konec dubna) jsme si zpříjemnili monotónní přípravy na 
nejdivnější maturity v historii. Účastnili jsme se totiž mezinárodní internetové 
soutěže Purple Comet.   
Průběh soutěže je v podstatě jednoduchý – ze stránek se stáhne zadání s příklady, které se řeší 
během vymezeného času. Samotné příklady však z většiny takhle jednoduché nebyly; po 
dlouhé době koronavirové nečinnosti jsme museli zapnout mozky a začít znova přemýšlet, 
a ano, bolelo to. Bolest byla však překonána a většina příkladů (2/3, což považujeme za 
úspěch) byla vypočítána. Ale každý student dobře ví, že „nejhorší je nechat odpověď 
prázdnou“ a „odvážnému štěstí přeje“, a nám štěstí vždy přálo (a snad vždy bude), takže jsme 
zapojili všechnu možnou šedou kůru mozkovou, a přišli na nápad, že pokud je „odpověď na 
otázku Života, Vesmíru a vůbec“ číslo 42*), tak to musí být i odpovědí na jednu z otázek 
příkladů. Jednoduše řečeno, třetina všech naších odpovědí bylo číslo 42.  
Nakonec jsme získali poloviční počet bodů ze všech možných (15 z 30). Skončili jsme 93. z 665 
týmů z celého světa, v České republice to bylo místo 6. z 30 týmů naší kategorie (nutno však 
podotknout, že druhý tým v kategorii měl bodů 18, tudíž „jen“ o tři body více, než my).  
Soutěžilo se v šestičlenných týmech. Za náš modifikovaný tým ChesSins a Nina soutěžili ze 
svých posledních sil Ondřej Havelka, Jonáš Jarolím, Michal Stolař, Nina Suranová, Viktor 
Vařeka a Adam Vavrečka.  

 
*) viz Stopařův průvodce po Galaxii (Douglas Adams, 1979)  
  

Za tým ChesSins a Nina 
Michal Stolař, 6.A 

 



Nesmrtelní, nezapomenutelní, to jsou ChesSins - legendy GPBFM! 
 
 

 
Ilustrační foto: zleva Jonáš, Viktor, Nina, Adam, Ondra, -, -, Michal, -. 


