
POZVÁNKA NA 
MATEMATICKÉ 
SOUSTŘEDĚNÍ 

Milý Matesáku/ Milá Matesačko, 

tímto bychom Tě, po kratší odmlce, chtěli pozvat na naše každoroční 
matematické soustředění, které se jako každý rok pořádá v táboře 
na Baldě. Letos v termínu 30.5. – 1.6. 2022. Čeká na Tebe plno her, věcné 
odměny, zajímavé přednášky, dobré jídlo, a hlavně společnost dalších 
zapálených matematiků a fyziků. Proběhne také vyhlášení nejúspěšnějšího 
řešitele Matesa. Jsme rádi, že Tě naše soutěž stále baví a že jsi to dotáhl až 
do této chvíle. Těšíme se na Tebe a uvidíme se na Baldě! 

Datum konání: 30.5. – 1.6.2022 
Podmínkou účasti na matematickém soustředění je získání alespoň 
25 bodů a aktivní řešení čtvrté série  . 

Prosíme potvrďte svou účast na našich webových stránkách 
http://matesgympolicka.tode.cz/ v sekci Balda, nebo na našem emailu 
mates@gympolicka.cz , a to nejpozději do 20.5.2022! Bližší informace 
zašleme přihlášeným účastníkům na email a zveřejníme je také na našich 
webových stránkách. 

V případě velkého počtu zájemců o matematické soustředění budeme 
rozhodovat podle celkového počtu získaných bodů. 

Tato pozvánka slouží zároveň jako omluvenka do školy. 

Pokud máš jakékoli dotazy neváhej se na nás obrátit a napsat nám. 

Těšíme se na tebe! S pozdravem: 
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