
 

 

                                                                                                                                 

 

Aneb jak architekt, biolog, matfyzák, šachista 

a voják strávili Valentýn s krásami fyziky 

MAKE PEACE 

NOT KLADKY! 

 

Rok se s rokem 

sešel a tým 

ChesSins se 

znova vydal do 

Prahy na soutěž 

Fyziklání. 

Složení týmu se 

nezměnilo. Jako 

ostřílení mazáci 

jsme si také 

nechali udělat 

týmová trička 

na památku. 

  

I HAVE THE HIGH GROUND! 

  

 

Volné čtvrteční odpoledne před 

soutěží jsme využili nejen k podání 

přihlášek na VŠ, ale mělo i fyzikální 

charakter – na Karlově náměstí 

jsme si změřili pražský loket a 

obdivovali Foucaultovo kyvadlo 

(experiment, co potvrzuje otáčení 

Země kolem své osy)  

Ubytování a místo 

soutěže bylo i 

tenhle rok v TOP 

Hotel Praha, ke 

kterému jsme se 

vydali (jako v roce 

minulém, podotkli 

by naši věrní 

fanoušci) přes 

oblíbenou 

pražskou bažinu 

(tentokráte však 

úmyslně). 

 

Večer jsme strávili s kulturou. 

Sledováním populární Epizody III ze série 

Star Wars a oslavou tzv. prequel memes 

(legendární hlášky jako „This is where the 

fun begins.“, „I am the Senate!“, „It’s 

treason, then.“, „Hello there!“) jsme si 

naposledy odpočinuli před soutěží. 

Samotná soutěž se odehrála dopoledne      

sv. Valentýna. Podstatou Fyziklání je řešení 

fyzikálních úloh „na běžícím páse“ – pokud 

správně vyřešíte a odevzdáte úlohu, dostanete 

úlohu novou, těžší. 

Vpřed jsme postupovali docela rychle, 

odevzdávali jsme jednu za druhou, ale půl 

hodiny před koncem se k nám dostaly příklady 

s kladkami, které nás budou ve snech 

pronásledovat ještě dlouho. Kdo ví, kam 

bychom se bez nich dostali. 



 

Nakonec jsme skončili na 

12. místě ze 71 týmů 

v kategorii A, na 21. 

místě ze všech 

zúčastněných, což se dá 

považovat za úspěch. 

 

Pro nás studenty 6. ročníku bylo Fyziklání 2020 naším posledním. Typ 

týmových soutěží jako Fyziklání vás naučí kooperovat s ostatními, řešit 

složitější úlohy a pokud si i sedne tým sám o sobě, tak to jsou vzpomínky na 

celý život. 

Náš vzkaz pro další generace gymnazistů: Soutěžte! Není důležité vyhrát, ale 

pořádně si to užít! (Nechť je tento komiks důkazem.) 
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