Stříbro a 3 bronzy z Mezinárodní matematické olympiády
52. ročník Mezinárodní matematické olympiády se konal letos v červenci
v hlavním městě Holandska v Amsterdamu. Zúčastnilo se jí 539 žáků z celkem
101 zemí celého světa. Ani čeští středoškoláci se zde neztratili, získali 1
stříbrnou a 3 bronzové medaile a v silné konkurenci 101 států se díky jim Česká
republika umístila na 39. příčce.
„Je to pro nás obrovský úspěch. Studenti se dokázali prosadit v konkurenci více

než pěti set soutěžících. Česká republika se díky nim celkově umístila na 39.
místě. V porovnání s loňským rokem jsme si tak polepšili o 9 míst,“ říká Josef
Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků.
Stříbrnou medaili vybojoval Anh Dung Le z Gymnázia v Tachově, Štěpán
Šimsa z Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích, Michael Bílý
z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech a Tomáš Zeman
z Gymnázia Jana Keplera v Praze 6 si přivezli bronzové medaile. Čestné uznání
poroty za bezchybné vyřešení alespoň jedné úlohy si vysloužili i dva zbylí
studenti - Miroslav Koblížek z Gymnázia Žamberk a Daniel Šafka
z Gymnázia Jana Keplera v Praze 6.
„Reprezentovat Českou republiku v této soutěži je pro mě velká čest. Určitě se
budu snažit probojovat i do příštího ročníku a doufám, že tentokrát získám
zlatou medaili,“ uvedl osmnáctiletý Anh Dung Le, který se přistěhoval
z Vietnamu do ČR před pěti lety.
Nejúspěšnější zemí byla tradičně Čína, druhé místo obsadily Spojené státy
americké. Trochu překvapením bylo třetí místo pro Singapur. Celkovým
vítězem letošního ročníku se stala dívka, Lisa Sauerman z Německa, která při
své páté účasti získala již čtvrtou zlatou medaili.

Úspěšný tým ve složení (zleva) D. Šafka, pedagogický vedoucí RNDr.P.
Calábek, Š. Šimsa, Anh Dung Le, M. Koblížek, Michael Bílý, T. Zeman a
vedoucí české výpravy RNDr. M. Panák.
A ještě malá zajímavost, která je dokladem, že nadání nemusí být vždy jen
jednostranné. Jedním z účastníků české výpravy na Mezinárodní matematické
olympiádě byl také Miroslav Koblížek z Gymnázia Žamberk, který se letos
v červnu účastnil také ústředního kola Olympiády v českém jazyce. K tomu
všemu stihl ještě odmaturovat a s úspěchem složit zkoušky na medicínu.

