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PEVNOST MAHEN 

A) Úvod před divadlem 
B) Během prohlídky divadla získávání klíčů, budou potřebovat na závěr. Otázky otce           

Geometra 
C) Ve foyer, získávání hesel + bonus 
D) Ve zkušebně, lov času 
E) Zisk pokladu 

 

A. Úvod před divadlem: 

1. Uvítání panem Čtvercem, Kruhem, Trojúhelníkem. 

Písnička: 

Vítáme vás v pevnosti Mahenova divadla, 

jsme rádi, že jste došli, 

zpíváme si zvesela. 

Já jsem krychle a já dvacetistěn, 

Já zas čtyřstěn osekaný. 

My provedem vás naším světem 

s matematickým nadšením. 

Vysvětlení pravidel: 

Vaším úkolem je během prohlídky nasbírat postupně minimálně 6 klíčů, které budete            
potřebovat k otevření pokladu. Ve foyer si otevřete svoji mapu pevnosti a budete řešit              
příklady, za jejichž správné řešení dostanete indicie, čím víc příkladů vypočítáte, tím víc             
indicií dostanete. Z indicií potom musíte sestavit heslo. Heslo musíte přepsat do číselné             
podoby. Pokud jste heslo dobře zadali, získáte poklad. 

2. Otec Geometr 

První klíč je vaším vstupem do divadla, abyste dostali klíč, je potřeba ve svém              
okolí najít určitý počet osově souměrných předmětů. Kolik jich musíte vybrat?           
Malá nápověda: 

12 osově souměrných útvarů vyměním za 3 bloky, dva bloky vyměním za            
6 propisek. A 3 propisky vyměním za jeden klíč. Kolik osově souměrných objektů            
tedy musíte najít? 

 (4) 

 



  

B. Vlastní prohlídka, zisk klíčů 

1. Chodba u vstupu 

Při vstupu do divadla se nacházelo starobylé zrcadlo. Do jeho rámu ze vzácného dřeva bylo na                
každé straně v symetrickém obrazci zasazeno 15 diamantů, viz. obr.. Dřevo ale po určité době               
ztrouchnivělo. Řemeslník zrcadlo zrenovoval, zasadil diamanty znovu tak, že opět bylo na            
každé straně 15 diamantů v symetrickém obrazci, ale čtyři diamanty si ponechal. Víte, jak              
řemeslník diamanty zasadil? 

 

2. Lístky 

FRANTIŠEK HALAS 
ÚTĚCHA 

Je to tak jednoduché 
postavit vejce po Kolumbovi 

básník to činí posté 
se všemi slovy 

  
Zůstává mu prvenství 
objevů známých věcí 

a smutek cesty polární 
co v moři končí 

 

 



  

 

Divák si koupil lístky na divadelní hru Osudy dobrého vojáka Švejka. 

Malý pán, kterému se to stalo ve vinárně, byl profesorem dějepisu a vykládal vinárníkovi              
dějiny různých atentátů. Byl zatčen právě v okamžiku, když končil psychologický rozbor            
každého atentátu slovy: 

„Myšlenka atentátu jest tak jednoduchá jako Kolumbovo vejce.” 

„Stejně jako to, že vás čeká Pankrác,” doplnil jeho výrok při výslechu policejní             
komisař. 

Co znamená rčení Kolumbovo vejce? 

Zkuste takové Kolumbovo vejce složit. A následně z částí vajíčka sestavte opeřence. 

 

3. Jeviště 

Kulisáci měli za úkol do představení postavit sněhovou pyramidu, tvaru jehlanu. Materiál jim             
ale přišel v kouscích. Pomozte jim je sestavit. 

 



  

 

V divadelním představení Alenka v Říši divů mají za úkol herci vytvořit podle ornamentů na               
klobouku představujících plátky květu květ. Aby to vypadalo pro diváky zajímavě, musí se             
seřadit tak, aby se vedle sebe vždy setkaly stejné barvy. 

 

Jak vysoko je nejvyšší část stropu od jeviště? (12 m má portál + 12 m opona) 
Jak hluboko je nejnižší bod pod jevištěm? (portál 12 m + 12 m + 5 m motory) 
Kolik je celkem vstupů a výstupů do jeviště? Jak jsou geometricky poskládány? 

 

4. Kostýmy, švadleny 
Švadleny mají za úkol vyšít na ubrus trojúhelníkový motiv z barevných korálků. Některé            
korálky se jim ale zakutálely a ony si neví rady, jak je doplnit zpátky do trojúhelníku.                
Pomůžete jim? 

 

 



  

5. Terasa 
Zaměříme přístrojem ze dvou míst divadelní terasy na určitý předmět pod terasou na zemi              
a stanovíme odklon těchto zaměřených přímek od svislého směru. Pak urči vzdálenost obou            
míst, ze kterých jsi měřil. Jak z těchto údajů lze vypočítat výšku terasy? Předpokládáme, že               
místa, z nichž bylo provedeno měření, i základna spodního místa leží v téže rovině. 

Z terasy je možné vidět maxi včelu, najdete ji? 

 

6. Hlediště 
Divák si všiml zajímavého obrazu při představení na jevišti. Byl to obraz Melancolia od              
známého umělce Albrechta Durera, ve kterém se nachází magický čtverec (součty po řádcích,             
sloupcích a úhlopříčkách jsou stejné). V tomto obrazu je v magickém čtverci schován             
letopočet vzniku obrazu. 
 

 

 



  

 
 

  

 



  

Zkus si takový magický čtverec také doplnit. Doplň následující čísla do čtverce tak, aby vznikl               
magický čtverec: 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175. 

  

  

Na obrázku najděte další předměty související s matematikou. 

Řešení: 

 

 

  

 



  

7. Šatna 

Platónská tělesa: 

Ve foyer divadla probíhala výstava obrazů malíře Salvatora Daliho. Jeden obraz se jmenuje             
Poslední večeře, je z roku 1955 a jsou na něm Ježíš s apoštoly. Jsou obklopeny části                
dvanáctistěnu. Pravidelný dvanactistěn je symbolem jsoucna. A je to taky jedno z Platónských             
těles. 

Platónská tělesa byla spojována s jednotlivými živly, jako stavebními kameny našeho vesmíru            
(Platon): Ostrý čtyřstěn odpovídá ohni, téměř „zakulacený“ dvacetistěn vodě, pravoúhlá          
krychle představuje zemi a osmistěn je vzduch. 

 

Nebo s rozložením nebeských sfér (Johannes Kepler). Dokázal, že poměry drah planet a jejich              
vzájemné odstupy jsou určitým způsobem vázány na zákonitosti Platónských těles. Princip je            
takový, že každá planetární dráha leží na kouli, která může být vytvořena jak uvnitř, tak vně                
příslušného Platónova tělesa. (Saturn – krychle, Jupiter – čtyřstěn, Mars – dvanáctistěn, Země             
– dvacetistěn, Venuše – osmistěn a Merkur. 

  

 



  

Mezi Platónská tělesa patří i krychle. 
Nakreslete 9 různých rovin symetrie krychle. 

 

 



  

C.  Počítání ve Foyer 

Zde si otevřete svoji mapu pevnosti a budete řešit příklady, za jejichž správné řešení dostanete               
indicii. Z indicií potom musíte sestavit heslo. 

  

1. Ředitelství 

Ředitel brněnského divadla v rámci udržení dobrých vztahů mezi divadelními soubory           
navštívil pražské divadlo. Má za úkol ale navštívit ještě další 4 města, než se vrátí do Brna.                 
Vyjede proto z Prahy a navštíví Ústí nad Labem, Hradec Králové, Olomouc, Ostravu a Brno.               
Plán těchto měst s možným spojením a náklady na cestu je na obrázku. Navrhněte trasu tak,                
aby ředitel divadla projel všemi městy s minimálními celkovými náklady.  

 

 

 



  

 

2. Šatna, lístky 

Divadelní soubor uvedl během sezony podle plánu třicet „Večerů s improvizacemi“. Fany,            
obdivovatelka hlavního protagonisty, si na začátku sezony spočítala, kolik by celkem utratila            
za vstupné, kdyby chodila na každé představení. Po několika uvedeních však bylo vstupné             
nečekaně zdraženo o 60 Kč. Později získal soubor významného sponzora a tuto novou cenu              
vstupného snížil o 85 Kč. Na konci sezony mohla Fany říci, že nevynechala ani jedno uvedení                
pořadu a za vstupné celkem utratila přesně tolik, kolik vypočítala na začátku sezony. Kolikrát              
Fany navštívila představení za vstupné v původní výši? 

(13krát) 

  

Pořadatel divadelních společenských akcí by chtěl připravit speciální představení v Mahenově           
divadle. Potřebuje určit cenu vstupenky za představení, aby maximalizoval svůj zisk. Z minulé             
zkušenosti ví, že při ceně vstupenky 260 Kč je návštěvnost přibližně 1200 lidí. Dále ví, že                
každý nárůst vstupenky o 20 Kč způsobí ztrátu přibližně 150 návštěvníků, zatímco pokles ceny              
o 20 Kč, zvýší jejich počet přibližně o 150. Dále odhaduje, že každý člověk utratí v průměru                 
dalších 120 Kč za nápoje, což pro pořadatele představuje zisk 60 Kč. Kapacita prostoru, kde se                
akce bude konat je 2100 míst. 

A) Při jaké ceně pořadatel dosáhl maximálního zisku? O kolik je maximální zisk vyšší než              
zisk při původní ceně? 

B) Při jaké ceně by pořadatel prodal všechny vstupenky? 

Řešení:  
A) Maximálního zisku by dosáhl při ceně 180 Kč. Tento         

zisk je o 48000 Kč vyšší než zisk při původní ceně. 
B) Všechny vstupenky by prodal při ceně 140 Kč. 

  

Ćtyři kamarádi šli do divadla a v šatně si odložili kabáty. Když odcházeli, tak jim šatnářka                
vydávala jejich kabáty zcela náhodně. 

a) Jaká je pravděpodobnost, že každému podá ten správný? 
b) Jaká je pravděpodobnost, že právě dva chlapci dostanou svůj kabát? 

 

 



  

3. Chodba 

Obyčejná žárovka dokáže svítit bez poruchy po dobu 1000 hodin s pravděpodobností 80 %.              
S jakou pravděpodobností budou svítit bez poruchy: 

a) 2 sériově zapojené žárovky? 

b) 3 sériově zapojené žárovky? 

Správce divadla má projít všechny chodby jednoho podlaží divadla právě jednou. Zjistěte, zda             
je to možné a navrhněte postup. Uvažujte, že do obhlídky je zařazena celá vnější chodba. 

Vybarvi kachličky v šatně divadla tak, aby při otočení kolem středu o 180 stupňů se               
nezměnily.  

 

 



  

 

4. Jeviště 

Jaký je nejmenší počet členů baletu, ve kterém je stejný počet chlapců a dívek, a přitom při                 
tanci mohou vytvářet skupiny po 3 nebo 5-ti tanečnících? 

Na malé scéně Mahenova divadla se hraje pohádka. Tři princové šli na mnohohlavého             
draka, první princ mu usekl levou rukou polovinu a pravou dvě. Totéž udělal se zbylými               
hlavami taky druhý a třetí princ. Potom drak padl bezhlavý k zemi. Na kolikahlavého draka se                
princové vydali? 

Baletky jsou rozmístěné podle obrázku, který se skládá ze 3 shodných čtverců. Pak se              
dotančí další baletky a rozmístí se tak, že původní útvar se rozloží na 4 navzájem shodné části.                 
Zakreslete je. 

 

5. Kostýmy, švadleny 

Na obrázku je vyznačena mapa, která má být použita pro představení. Je nakreslena na plátně.               
Švadleny ji mají pošít látkami a to tak, že každé území má být vyplněno jednou barvou tak,                 
aby sousední dvě území nebyla vybarvena stejnou barvou. Kolik nejméně barev je třeba k              
vyplnění mapy použít?  

 



  

 

6. Foyer 

Zaměstnanci foyer, Fili a Benedikt mají za úkol koupit nápoje na divadelní slavnost. Bylo jim               
přiděleno 380 Kč s tím, aby se snažili šetřit. Rozhodli se nápoje koupit v obchodu blízko                
divadla. Chtěli koupit dvoulitrová balení Pepsi a stolní perlivé vody. Jedna dvoulitrová láhev             
pepsi stojí 26,60 Kč a stejné balení vody 9,50 Kč. Oba se dohodli, že lahví Pepsi by mělo být                   
alespoň dvakrát více než láhví stolní vody. Když odhadovali spotřebu nápojů, řekli si, že na               
každého z 30 zaměstnanců v divadle by měl připadnout alespoň litr tekutiny (nezávisle na              
druhu). Kolik lahví pepsi a stolní vody koupí, jestliže chtějí zaplatit co nejméně? 

Řešení: 10 lahví Pepsi a 5 lahví stolní vody. 

  

7. Hlediště 

Herec na jevišti v místě A má doběhnout na okraj obdélníkového jeviště, přeběhnout na jeho               
druhý okraj a skončit v místě B. určete jeho nejkratší dráhu.  

  

 



  

8. Výtah 

V rámci stěhování divadelního skladiště je potřeba kulisu ve tvaru kolmého trojbokého            
hranolu, jehož podstavy mají tvar rovnostranného trojúhelníku o straně délky 1,5 m umístit do              
bednění ve tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu. Vnitřní rozměr čtvercové podstavy bednění           
je 1,47 m, výška hranolu je větší než výška kulisy. Vejde se kulisa do bednění? 

 

 

 



  

  

D. Zisk pokladu 

Pomocí klíčů si otevřete pomyslnou klec a heslo musíte přepsat do číselné podoby Pokud jste byli                
úspěšní, otevře se poklad. 

Klíče: 

 

Zámky: 

 

HESLO: 

Jehlan:  

Geometrie, těleso, podstava, mnohoúhelník, stěny, trojúhelník, 1 vrchol, pyramida, kostelní věž,           
vrcholy krystalů 

Každé písmeno hesla nahraďte dvojicí čísel pomocí Polybiova čtverce (Polybios byl řecký historik,             
který tento systém navrhoval pro signalizaci pomocí pochodní), nejprve číslo řady, potom číslo             
sloupce. Takto vzniklé uspořádané dvojice zaneste do soustavy souřadnic. 

 

 

 

 

 



  

 1 2 3 4 5 

1 A B C D E 

2 F G H I/J K 

3 L M N O P 

4 Q R S T U 

5 V W X Y Z 

 

Poklad: 

Narozeninový magický čtverec. 
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