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PŘEHLED PRÁZDNIN A DNŮ VOLNA VE ŠKOLNÍM ROCE 

2010/2011 

PRÁZDNINY SVÁTEK TERMÍN POZNÁMKA 

xxx Den české státnosti 28. září 2010 Úterý 

Podzimní prázdniny 
Den vzniku samostat. 

čs. státu (28.10. - Čt) 
27.10. + 29.10.2010 

Volno: 
St + Čt + Pá + So + Ne 

xxx 
Den boje za svobodu a 

demokracii 
17. listopadu 2010 Volná středa 

Vánoční prázdniny 
Den obnovy samostat. 

českého státu (1.1. - So) 
23.12.10 – 2.1.2011 Celkem 11 dnů volna 

Pololetní prázdniny xxx Pátek 4. února 2011 Volno: Pá + So + Ne 

Jarní prázdniny xxx 14.2. – 20.2.2011 Celkem 7 dnů volna 

Velikonoční prázdniny 
Velikonoční pondělí 

(25.4.2011) 
21.4. – 22.4.2011 

Volno: 
Čt + Pá + So + Ne + Po 

xxx Svátek práce 1.5.2011 Neděle 

xxx Den vítězství 8.5.2011 Neděle 

Milí čtenáři, 

 

jiţ tradičně vás všechny prostřednictvím školního 

časopisu vítám po prázdninách opět ve škole. Do 

školního roku 2010/2011 Vám všem přeji zdraví, 

spokojenost a pohodu; rodičům pevné nervy a radost ze 

svých dětí; ţákům a pracovníkům školy přeji mnoho 

úspěchů a příjemných chvil strávených v přátelské 

atmosféře.  

Mnoho úspěchů ve školním roce 2010/2011. 

 

   Mgr. Danuše Vopatová, ředitelka školy 

☺ Soutěţ od podzimu do jara, 

kterou pro ţáky připravovaly 

Alena Korbelová a Anička 

Richtrová z 9. třídy, zná své 

vítěze – viz strana 3. 

30. června 2010 skončil nejen 

školní rok, ale také základní 

školní docházka ţáků 9. třídy. 

Přejeme jim do další fáze ţivota 

MNOHO ZDARU! 
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JMÉNO TŘÍDA 
BODY 

MÍSTO 
V 8. KOLE CELKEM 

Eva Konířová 3. 24 162 1. 

Marek Doleţal 3. 24 162 1. 

Tomáš Uher 4. 23 158 3. 

Alice Číţková 4. 0 91 4. 

Roman Jaroš, Jan Sejpka 4. 0 58 5. 

Bára Svatoňová 3. 15,5 42 6. 

David Kadeřábek 3. 21 41 7. 

Standa Svašek 3. 23,5 34,5 8. 

Míra Lisner 4. 0 33 9. 

M.Bezstarostová, L.Wünschová 4. 0 27 10. 

Simona Šindlerová 3. 0 12 11. 

Ondra Loskot 4. 0 11 12. 

Klára Švidroňová 3. 0 11 12. 

Jan Vodráţka 3. 0 10 14. 

Tomáš Rampas 3. 0 9 15. 

Tomáš Kejla 3. 0 8 16. 

Michal Jelínek 3. 0 8 16. 

Gabriela Svašková 3. 0 3 18. 

Kristýna Sojková 3. 0 3 18. 

 

 

 

 

JMÉNO TŘÍDA 
BODY 

MÍSTO 
V 8. KOLE CELKEM 

K. Vanická, Š. Hudčeková 5. 20,5 120,5 1. 

V. Jastrzebski 5. 0 94,5 2. 

J. Mutínský, Z. Novotný 7. 0 84 3. 

V. Hron, D. Břicháč 5. 0 72 4. 

Petra Sunkovská 5. 0 64,5 5. 

Andrea Kukiová 5. 14,5 52,5 6. 

Tomáš Vyleta 6. 0 34 7. 

Karolína Pokorná 5. 0 27 8. 

Radim Měchura 5. 0 22 9. 

David Hocek 6. 0 19 10. 

Zdeněk Vondrák 7. 0 17 11. 

B. Komárová, A. Krejčová 5. 0 12 12. 
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  V pondělí 14. června 2010 ráno jsem 

se s Klárou Dubcovou vypravila do Kladna 

na regionální kolo přírodovědně dovednostní 

soutěţe INDIÁNSKÁ STEZKA (o místním 

kole této soutěţe informoval Jeseníček číslo 

15/2009-2010 na stranách 6 – 7). Doprovod 

nám dělala paní učitelka Břinková.       

   Okolo deváté hodiny jsme dorazily 

na místo - do Naučného střediska ekologické 

výchovy Kladno - Čabárna. Po zapsání do prezenční listiny jsme obdrţely informace o tom, 

jak dnešní den bude probíhat. Nepotěšilo nás sdělení, ţe pro deštivé počasí, které provázelo 

celé dopoledne, se nebudou konat některé disciplíny. Nestavěl se stan, neplíţilo se, nestřílelo 

se z luku a vynechalo se několik dalších, převáţně dovednostních úkolů. Naše kategorie, tedy 

kategorie dorostenek, měla přijít na řadu okolo jedenácté 

hodiny. Nakonec jsme vybíhaly aţ ve 12
45

.  

   Z důvodu špatného počasí byla trasa poměrně 

krátká, zato ale po rozbahněných cestách. Celou soutěţní 

trasu, podél které byly rozvěšeny otázky s přírodní 

tématikou, jsme proběhly za necelých 45 minut. Poté jsme 

snědly výborný oběd v podobě rajské omáčky a knedlíků. 

Asi tak za hodinu došlo k vyhlášení výsledků, předání cen  

a ukončení soutěţe. 

    Autobusem jsme se dopravily zpět do Rakovníka a dále 

pokračovaly vlakem. Počasí se odpoledne umoudřilo, takţe 

nám na zpáteční cestu uţ svítilo sluníčko.  

   Celý den byl velmi vyčerpávající, ale získaly jsme 

nové informace, které se nám určitě budou někdy hodit.  
                                                            Napsala Alena Korbelová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Měli jsme sraz u školy v 10:15. Naše soutěţní skupina ve sloţení 

Dominik Břicháč, Vašek Hron, Radim Měchura, Karel Piškule, Petra 

Sunkovská a já (Šárka Hudčeková) vyrazila dvěma auty do Ţihle.  
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Odtud jsme jiţ pokračovali vlakem 

do Plzně a z Plzně do Strakonic. 

Protoţe nám kvůli zpoţdění ujel 

vlak, šli jsme se podívat na blízký 

Strakonický hrad. Součástí této 

gotické památky je přes 30 metrů 

vysoká věţ Rumpál, která slouţila 

v minulosti jako hladomorna. Věţi 

se říká Rumpál proto, ţe vězně 

spouštěli dolů pomocí ručního 

navijáku zvaného rumpál.  

  Cestou zpět k nádraţí jsme 

přecházeli přes most, pod nímţ se 

stékaly dvě řeky, Otava a Volyňka. 

Na nádraţí si kaţdý vzal z úschovny svůj bágl. Nastoupili jsme do vlaku a projeli Hošticemi  

u Volyně, kde se natáčela slavná filmová trilogie „Slunce, seno …“ Viděli jsme i mlýn, 

v němţ strašil velký černý pes a mrtvý kostelník. Tento mlýn je v dnešní době jiţ opraven.  

Vystoupili jsme v malé obci Zátoň a kráčeli asi 3 kilometry do táborové základny 

„Pod Boubínem“. Paní učitelka nás šla přihlásit a pak 

nám rozdala klíče od chatek. Já měla     s Péťou chatku 

číslo tři. V 17:30 byla večeře (rizoto s okurkou) a po ní 

čas na hygienu. Nám nešla zavřít sprcha, tak jsme 

rychle vylezly, ale ono se to za 5 minut vyřešilo. Po 

koupeli jsme se všichni vydali s paní učitelkou  

Knappovou k Teplé Vltavě. Po návratu čekalo mě a 

Péťu nemilé překvapení: naše chatka byla zamčená a 

klíče měly holky. Tak jsme tam pobíhaly       a hledaly 

je. Po pěti minutách holky nakonec přišly a řekly, ţe 

jsme se musely minout. 

Večerka byla ve 22:00. Paní učitelka nám 

popřála dobrou noc a šlo se na kutě. Další aţ zítra!  

 

 

 

 

Ráno se vstávalo v 7:00. Ke snídani byla vajíčková pomazánka a ke svačině balíček, 

abychom měli co jíst na dnešní exkurzi. Dopolední část začínala v 8:00 a trvala do 12:00 

(hmyz s Danem), pak jsme měli od 12:00 do 13:00 

polední pauzu a od 13:00 do 16:00 pokračovala exkurze 

stavbou těl rostlin (s Magdou). Magda ji vylepšila 

mikroskopováním rostlin, coţ se nám velmi líbilo. Poté 

následovala schůzka vedoucích a v 18:00 jsme šli 

večeři. Závěr dne patřil soutěţi v házení „ţábou“, 

sprchování a večerce.  

Velmi důleţité bylo představování jednotlivých 

druţstev. Celkem nás v Zátoni bylo 28 a nás vylosovali 

jako první. Zazpívali jsme písničku, kterou jsme sami 

sloţili, a kaţdý o sobě něco krátce řekl. Trochu jsme 

měli trému, ale povedlo se nám to – paní učitelka nás 

pochválila. 

ŠÁRKA HUDČEKOVÁ 
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Odpolední program Agama přizpůsobila počasí. V klubovně jsme zhlédli zajímavou 

prezentaci a pak si zahráli pár her – předváděli jsme kupříkladu vývoj ţáby.  

Po večeři přichystali organizátoři soutěţní osmisměrku. Luštila se kvůli nepřestávajícímu 

dešti v chatkách, a to tak, ţe kaţdý běţel pro obálku s osmisměrkou, přinesl ji svému druţstvu 

do chatky a začalo vyškrtávání určitých slov. Pak to ten samý ţák odnesl zpátky. Dnes večer 

rovněţ  probíhaly obhajoby naší činnosti pro přírodu. Trochu jsme se jich obávali, ale myslím, 

ţe jsme to zvládli dobře. Kaţdý z nás se zapojil nějakým povídáním.To byla zároveň poslední 

událost večera. 

 

 

  Ráno (jako pokaţdé) nás 

přišla vzbudit paní učitelka a řekla 

nám, ţe půjdeme na celodenní 

exkurzi. Tentokrát jsme cestovali 

vlakem do zastávky Soumarský 

most, kde na nás jiţ čekaly tři dívky, 

pracovnice Správy Národního parku 

Šumava. Prozradily nám, ţe se 

právě nacházíme na rašeliništi, které 

se  rekultivuje, coţ znamená, ţe se 

lidé snaţí vytěţené rašeliniště znovu 

obnovit, aby se zde zase drţela voda 

a začala se opět vytvářet rašelina. 

Také dneska jsme dostali balíčky se svačinou. Dopoledne se probíraly 

rostliny s Leošem a odpoledne obojţivelníci a plazi s Agamou. Jenţe ke konci 

dopolední exkurze začalo pršet, a tak se šlo do tábora dříve. Přesto byl Leoš 

bezvadný.  
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Procházeli jsme takovými „baţinami“, ţe jsme měli téměř 

všichni mokré ponoţky. Jinak jsme poznávali rostliny, 

například suchopýr, rašeliník a tak dále. Ke konci došlo 

opět na hry, při nichţ se zopakovalo vše, co jsme se nově 

dozvěděli. 

Další vlak nás odvezl do obce Zátoň. Vrátili jsme 

se do tábora na večeři, po níţ započala soutěţ „na 

pavouka“: kdo utká z jednoho provázku nejdelší nit, ten 

vyhrává. Byla to příprava na zítřejší velkou soutěţ. 

 

 

 
 

Dnes to vypuklo! Očekávaná soutěţ odstartovala  

v 8:00 a byli jsme to my, Jasánci, kdo začínal. Druţstvo 

ve sloţení Dominik Břicháč, Vašek Hron a Petra 

Sunkovská bylo poučeno a odebralo se na jednotlivá 

stanoviště. Naše druhé druţstvo ve sloţení Radim 

Měchura, Karel Piškule a já (Šárka Hudčeková) mezitím procvičovalo své znalosti.  

Neţ jsme vyrazili na závod, „poplivala“ nás paní učitelka pro štěstí. Trasa vedla 

většinou lesem a bylo na ní asi 14 stanovišť. Dvakrát jsme „letěli“ z kopce a také jsme ztratili 

Káju, kdyţ jsme si odskočili na záchod. Samozřejmě jsme ho hledali, ale nenašli. Běţeli jsme 

to ohlásit Danovi na předposledním stanovišti (poznávačka hmyzu), ale Karel uţ tam čekal. 

Tak jsme jen splnili úkol a přesunuli se dál. Šli jsme okolo louky, kde na nás ovšem číhalo 

nebezpečí. Nesmělo se přes ni chodit, jinak by nás majitel trefil vzduchovkou do hýţdě. 

Nikomu se ale nic nestalo, pouze na nás štěkal pes.   

  

 

 

 

 

 

 

Dnes soutěţili starší 

ţáci a my mladší jsme jim 

mohli fandit. Drţeli jsme 

palce kolegům Castorům 

z Rakovníka. Naším hlavním 

záměrem byl ovšem výlet   

na Boubín. Jeli jsme vlakem 

na Kubovu Huť a pak šli asi 

tři nebo čtyři kilometry na 
rozhlednu na vrcholu Boubína 
(1362 metrů nad mořem). 

Je to dřevěná stavba, ze které jsme toho ale moc neviděli, protoţe zase pršelo. 

 Dál jsme se přesouvali po hrozné cestě plné kamenů. V jakémsi starém seníku         

„U Maţocha“ jsme posvačili a zamířili si to přes Boubínský prales podívat se na Krále smrků. 

Informační tabule nás však upozornila, ţe na padlém Králi smrků si pochutnal kůrovec. 

Nebyla to ale zbytečná cesta. Viděli jsme například ţebrovici různolistou, která je chráněná,   

a Boubínské jezírko.  

Kdyţ soutěţ skončila, 

vrhli jsme se s chutí do bazénu. 

Tam jsme dováděli aţ do večeře. 

Po jídle nám zbylo trochu 

času, protoţe starší kategorie 

měly obhajoby. Pak následovala 

druhá večeře, osobní hygiena a 

odchod na lůţka. 
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K večeři jsme tentokrát měli rajskou omáčku. Jen 

ty „vrtule“ byly tak rozvařené, ţe se ani nedaly jíst. Ještě   

v jídelně pak došlo k vyhlášení výsledků soutěţe. Z celé 

republiky jsme skončili na 10. místě, coţ je velký úspěch. 

Naši rakovničtí kolegové Castoři obsadili dokonce 4. 

místo! A jak se sluší a patří na závěr – své působení v 

národním kole jsme patřičně oslavili. Kluci pro nás i pro 

paní učitelku připravili pohoštění. Dokonce jsme dostaly 

pozvánky. 

 

 

 

 Ráno jsme se probudili a šli si dát naše poslední 

jídlo. Kaţdý ještě dostal balíček na cestu. Nádraţí stálo na 

kopci, takţe jsme museli udělat šest zastávek, neţ jsme se 

tam s našimi bágly dostali. Pak přijel vlak a odvezl nás do 

Strakonic, následovala Plzeň (tam jsme čekali dvě hodiny) 

a Ţihle. Ze Ţihle nás autobus dopravil do Blatna, kde uţ 

čekala tři auta. Přijeli rodiče Karla Piškuleho, Petry 

Sunkovské a moji. Naším autem se svezla i paní učitelka    

a Ráďa. Po návratu domů jsem si vybalila věci a šla hned 

spát. Byl to náročný, ale krásný týden. 

 Chtěla bych na závěr poděkovat za všechny Jasánky 

paní učitelce Knappové, ţe nás vzala na takovou velikou 

soutěţ.                             Napsala Šárka Hudčeková, V. třída 

Poslední zastávkou bylo Informační středisko Idina Pila. Odtud uţ jsme šli 

do tábora pěšky po silnici. Po návratu si mnozí dopřáli odpočinek, někdo si však 

uţ začal balit věci k zítřejšímu odjezdu. Holky, co s námi spaly, odjely brzy ráno, 

ani nevím v kolik hodin. 
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Chvályhodný počin nadšenců z Ordálu neunikl pozornosti týdeníku Raport, 

jehoţ redaktorka Markéta Hartlová informovala čtenáře o této akci v článku nazvaném 

MÍSTO ŠKOLY DO STŘEDOVĚKU. Vyšel v Raportu dne 29.6.2010 a my jsme si 

jej  dovolili přepsat i pro čtenáře Jeseníčku… 

 

 Poslední dny před koncem školního roku zpestřil 

jesenickým školákům středověk. Zdejší Skupina historického 

šermu Ordál rozbalila na tři dny u rybníka Dolní Fikač 

středověké leţení a kaţdý den na něm připravila program pro 

děti ze základní a mateřské školy. 

„Postupně se tu vystřídají všechny děti z prvního stupně. 

S prvňáky přijdou i děti z mateřinky,“ říká ředitelka školy Danuše Vopatová. Šermíři z Ordálu 

vymysleli pro akci i určitou legendu. Na úvod se konal rytířský turnaj u příleţitosti náboru 

nových druţiníků. Boj před králem si vyzkoušeli všichni kluci. 

„Děti si tu chvíli zahrají na středověk. Při rytířském turnaji dostanou pytle a snaţí se 

s nimi shodit soupeře z klády. Vítěze král odměňuje. Pak si mohou vyzkoušet pod dohledem 

dospělých zbraně, s nimiţ naše skupina vystupuje. Děti samy si řeknou, kterou by chtěly 

půjčit. Kluky nejvíc lákají meče, holky si spíš zkoušejí souboj s klacky. Meče jsou pro ně dost 

těţké, mají přes dvě kila. Máme tu ještě meč dvouručák, ale ten jsme raději schovali, ten uţ 

by děti vůbec neunesly. Má ho jenom král,“ říká Václav Řehoř z Ordálu. 

Program byl připraven na dvě hodiny a děti se rozhodně nenudily. A i kdyţ uţ se 

minulý týden ve třídách příliš neučilo, vůbec se jim nechtělo vracet do školy. „Udělali to pro 

nás moc hezky. Jsem nadšená. Je prima, ţe jsme v přírodě, je tu hodně známých a naučí nás 

šermovat. Klidně bych se k nim dala. Šermování je dobrý, meč jsem udrţela, ale mám dojem, 

ţe se mi brzo udělá puchýř. Pak jsem si zkoušela souboj na kládě. Ale sundat kluky je 

nemoţný, jsou moc velký. Třeba porazit tady kamaráda Honzu, to vůbec nejde, stojí tam jako 

přibitý,“ říká školačka Alice Číţková. 

Zájemců o členství měl Ordál po vydařené akci několik. „Aţ trochu povyrostou, tak je 

určitě mezi sebou přivítáme,“ směje se Václav Řehoř. Šermíři třídenní akci vyuţili i jako 

skupinové soustředění. U rybníka po celou dobu skutečně tábořili a odpoledne trénovali nové 

vystoupení.              Markéta Hartlová 

Na tři dny (v termínu  

od 23.6. do 25.6.2010) 

obsadila mýtinku  

u Dolního Fikače 

skupina historického 

šermu Ordál,  

aby v závěru školního 

roku potěšila školáky 

poutavým programem 

s puncem středověku. 
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TŘÍDA:  2.A TŘÍDA:  2.B 
1. místo Jakub Rampas 1. místo Martin Pokorný 

2. místo Milan Sunkovský 2. místo Tomáš Vašmucius 

3. místo Jakub Ţiga 3. místo Jan Drábek 

1. místo Tereza Alexijová 1. místo Kateřina Louţenská 

2. místo Eva Jiroušková 2. místo Jana Fedáková 

3. místo Kateřina Jastrzebská 3. místo Adélka Ujváryová 
    

TŘÍDA:  3. TŘÍDA:  4. 
1. místo Marek Doleţal 1. místo Tomáš Prchal 

2. místo David Kadeřábek, Tomáš Kejla 2. místo Štefan Čerňák 

3. místo Ondra Mareš 3. místo Dominik Jankovský 

1. místo Klára Švidroňová 1. místo Monika Bezstarostová 

2. místo E. Konířová, E. Kinská, L. Danielová 2. místo Alice Číţková 

3. místo Simona Šindlerová 3. místo Štěpánka Kouglová 
 

 

 

  Pondělní ráno 28.6. bylo slunečné a také pohodová předprázdninová nálada slibovala 

úspěšný průběh ŠKOLNÍ INDIÁNSKÉ STEZKY – přírodovědné a dovednostní soutěţe 

druţstev sloţených ze ţáků III. aţ VIII. třídy.  

Celá škola se odebrala do areálu jesenického kempu, kde očekávaná akce začínala. 

Zatímco nejstarší ţáci vytyčovali soutěţní trasu, na ty mladší čekalo překvapení – ukázka 

zásahu vězeňské sluţby z věznice Oráčov. Panečku, to byla podívaná! Údajní uprchlíci 

z oráčovské věznice vyuţili přítomnosti davu a zajali rukojmí. Téměř vzápětí se objevilo 

vozidlo vězeňské sluţby, z něhoţ vyskákala ozbrojená jednotka a utvořila zásahový útvar. Po 

dramatickém střetu byli zločinci odzbrojeni a za nadšeného potlesku dětí zajati. 

Nyní nastal čas k vyslání prvních druţstev na trasu indiánské stezky. Ostatní, na něţ 

ještě nepřišla řada, vyuţívali moţnosti povozit se v zásahovém vozidle vězeňské sluţby.  

Pro prvňáky a druháky byla na zbytek dopoledne připravena v prostorách kempu 

speciální přírodovědná soutěţ, takţe ani oni nepřišli o moţnost zúročit své znalosti. Mezitím 

druţstva na trase sbírala cenné body, aby díky nim dosáhla na co nejlepší umístění. Jména 

vítězů přinášejí následující výsledkové tabulky. 

 

III. TŘÍDA  IV. TŘÍDA  V. TŘÍDA 

DUCHOVÉ 1 : 12 min  MORČATA 1 : 23 min  SALÁTI 1 : 09 min 

Marek Doleţal  Štefan Čerňák  Kateřina Dolejšová 

Tomáš Kejla  Monika Bezstarostová  Barbora Havlíčková 

František Moučka  Alice Číţková  Martina Polakovičová 

    Petra Sunkovská 
 

VI. TŘÍDA  VII. TŘÍDA  VIII. TŘÍDA 

METRIX 1 : 06 min  DEBŢOTI 0 : 51 min  MENTÁLOVÉ 1 : 04 min 

Zbyněk Fiala  Václav Dlask  Lenka Marková 

Patrik Přikryl  Jan Hazucha  Linda Sirotková 

Tomáš Vyleta  Zdeněk Vondrák  Simona Švidroňová 

Michal Ţebrakovský    Marie Zikulová 
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V úterý 29. června 2010 proběhl 

tradiční školní turnaj ve florbalu. Po 

dobrých ohlasech z Vánočního turnaje 

probíhal opět systémem „kaţdý 

s kaţdým“ a výsledek byl dán počtem 

bodů, popřípadě poměrem skóre.  

Rovněţ letos byl velmi kvalitně 

obsazen, hráči bojovali s nasazením a 

současně pro radost. O výhře však 

rozhodoval zejména věk, takţe ti 

nejmladší byli staršími ţáky odsunuti 

na méně atraktivní pozice. Vzájemné 

zápasy najdete v tabulce. 

Hráči jiţ s naprostou jistotou 

dodrţovali pravidla fair play, k výraznější třenici došlo pouze jednou, a to mezi Kubou 

Svatoněm na jedné straně a Martinem Taušem s Petrem Broţem na straně druhé. Ale tuto 

kolizi i všechny další zákroky bravurně vyřešili rozhodčí David Chvojka, Ondra Wopat a Jára 

Červenka (loňští absolventi).  

Děkuji rozhodčím i hráčům za účast a pomoc a těším se na další podobný turnaj. 

Pokud si ţáci nezorganizují vlastní trunájek dřív, je nejbliţší naplánovaný na prosinec.  

Eva Konířová 
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HEMOG. TROT. ☺ 4 : 1 2 : 1 5 : 2 5 : 1 5 : 0 10 21 : 4 1. 

MÁSLÍČKA 1 : 4 ☻ 5 : 0 7 : 0 6 : 1 4 : 0 8 23 : 5 2. 

JELITA 1 : 2 0 : 5 ☺ 5 : 4 5 : 0 5 : 0 6 16 : 11 3. 

SK ORÁČOV 2 : 5 0 : 7 4 : 5 ☻ 7 : 2 5 : 0 4 18 : 19 4. 

TERMITI 1 : 5 1 : 6 0 : 5 2 : 7 ☺ 5 : 0 2 9 : 23 5. 

STŘEVA 0 : 5 0 : 4 0 : 5 0 : 5 0 : 5 ☻ 0 0 : 24 6. 
          

DRUŢSTVO SLOŢENÍ DRUŢSTVA 
HEMOGLOBIN TROTTLES M.Tauš, P.Broţ, A.Kašpárek, J.Pokorný, T.Číţek 

MÁSLÍČKA J.Mutínský, V.Dlask, Z.Novotný, Z.Fiala, V.Kejla 

JELITA 
O.Synek, B.Gábrišová, L.Sirotková, M.Churanová, 

V.Ryšlavá, V.Machová, F.Rampas 

SK ORÁČOV J.Lukáč, J.Svatoň, F.Vodráţka, M.Kabela, M.Podolák 

TERMITI 
J.Beneš, P.Přikryl, S.Pfejfer, M.Ţebrakovský, T.Vyleta, 

D.Kapoun 

STŘEVA 
M.Rampas, D.Hocek, F.Mušuka, K.Červenka, J.Prchal, 

J.Čerňák 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neznámý muţ, který se odmítl představit, vyzval inspektora Pernera, 

aby se co nejdříve dostavil do odlehlého selského statku, ţe tam na něj čeká 

nějaká práce. Inspektor tedy dojel svým automobilem k farmě a tam našel 

v kuchyni farmáře leţícího na podlaze s noţem v zádech. Zjistil, ţe smrt 

nastala nejméně před dvěma hodinami. Rozhlédl se po kuchyni a viděl na 

vařiči pánev s bůčkem. Vedle pánve byla připravena čtyři vejce, chléb a 

otevřená sklenice dţemu. Po chvíli uslyšel kroky před domem. Vyšel ven a 

spatřil muţe s plnovousem. 

„Kdo jste?“ zeptal se inspektor. 

 
 

         „Jsem soused a sem na farmu chodím vypomáhat. 

Bydlím kilometr odtud. A kdo jste vy?“ 

         „Já jsem od policie. Farmáře někdo zabil a já jeho 

vraţdu vyšetřuji.“ odpověděl inspektor Perner. „Moţná i 

vy víte něco, co by mi mohlo pomoci.“ 

         „No, já jsem ho neprobodl. To snad nějaký tulák, 

poflakují se tady krajem často.“ 

Inspektor pak zavedl vousáče do kuchyně a poţádal ho o 

identifikaci zavraţděného. 

         „Jo, je to hospodář. Chudák, chtěl asi právě snídat. 

To znamená, ţe se to stalo brzy ráno. Já jsem přišel aţ 

teď, jak jste sám viděl.“ 

         „Já se naopak domnívám, ţe jste tu dnes uţ byl,“ 

poznamenal inspektor. 

Z čeho inspektor usoudil, ţe vousáč není toho dne na 

farmě poprvé? 
                                      Čerpáno z knihy Luďka Broţka  

                                     „Záhady pro detektivy začátečníky“ 

ŘEŠENÍ HÁDANEK 
Z ČÍSLA 18/2009-2010: 

 
1.- SVĚDECTVÍ   

     JACHTAŘE 
Ten den bylo naprosté bezvětří. 

Jak tedy mohl mladík plout 

s plachetnicí proti proudu řeky? 

 

2.- OBRÁZEK 
Z obrázku se na nás usmívala 

Veronika Machová, dnes jiţ 

studentka střední školy. 

 

3.- ÚLOHA 
Polovině cesty odpovídá 6 pater. 

Klárka bydlí ve 14. patře, 

protoţe 8 + 6 = 14. Matěj bydlí 

ve 2. patře, protoţe 8 – 6 = 2. 

1 

2 

3 

Letadlo se zřítilo na hranici 

mezi Českem a Slovenskem. 

Kde pochovají ty, co přeţili? 

 

SOUTĚŢNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 
 


