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Ve středu 6. října se naše třída vypravila v doprovodu 

paní učitelky Knappové a pana učitele Koníře na expedici do 

vlašimského ekocentra, aby zde vyřešila záhadu „tajemného 

muţe z minulosti“.  

Z Vlašimi nám všem poslali přívěsky 4P (jednotlivá 

druţstva se odlišovala barvou provázku) a pověřili nás 

úkolem zjistit informace o Blaníku, například podrobnosti   

o zmizení lidí v hoře. Druhý úkol pak spočíval ve zkoumání 

ţivota před 200 lety, tedy v době, kdy asi ţil onen „tajemný muţ“. Ostatní zjišťovali, co se tehdy 

jedlo, jak se lidé oblékali, jak cestovali a jaká měli zaměstnání. Na zpracování jsme měli velmi 

málo času, ale naštěstí nám hodně pomohla paní učitelka Hrůzová. 
 

Cesta za poznáním začala na vlakovém nádraţí v Jesenici v pět hodin ráno. Neţ jsme 

přijeli do Vlašimi, stihla Péťa Sunkovská ztratit svůj batůţek. Tato nemilá příhoda však byla 

v mnoţství nadcházejících záţitků brzy zapomenuta. 

V budově ekocentra jsme se seznámili s průvodci Jirkou, Lenkou, Janou 1 a Janou 2. Jen 

co jsme se ubytovali, posvačili a převlékli se do sportovního, vyrazili jsme do terénu. Na jedné 

skále pak Katka Vanická objevila symbol 4P a já (Míša) dopis, který nás odkazoval na Blaník. 

Ţáci poznají původ a ţivotní cestu několika konkrétních výrobků. 

Seznámí se s pojmy BIO, FAIR TRADE a EKOLOGICKY ŠETRNÝ 

VÝROBEK.  
 

 
 

EXPEDICE 4P je celoroční projekt environmentální výchovy pro ţáky šestých tříd 

základních škol zaměřený na téma „původu věcí“. Projekt se skládá ze dvou třídenních 

pobytů v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim a samostatné práce.  

Projektem ţáky provází „záhadný muţ z minulosti“. Oba pobyty jsou 

koncipovány jako dobrodruţná expedice, na jejímţ konci třída nalezne 

poselství 4P, důleţité pro ţivot.  
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Nikdo nic nenamítal, a tak jsme šli. Brzy poté 

byl nalezen další dopis. Stálo v něm, ţe musíme 

zdolat překáţku v podobě sítě a pak hledat 

jakousi truhlu. Za tímto účelem jsme vytvořili 

skupinky a vše nakonec úspěšně zvládli. Docela 

nás to i bavilo. Zpráva v truhle sdělovala, ţe 

naším příštím cílem má být nedaleká rozhledna. 

Text, který tady našla Andrea, skrýval hádanku. 

Vyluštit se ji podařilo Karlovi. Neţ pro nás přijel 

autobus, zahráli jsme si ještě pár her.  

Po návratu jsme si připravili chutné 

„papáníčko“ a dlouho si povídali o tom, co jsme 

dnes všechno zaţili. Pak přišla Lenka a řekla 

nám, ţe venku svítí podivné světlo. Všichni byli nervózní, ale současně i natěšení, co se bude dít. 

Venku jsme zjistili, ţe tam podél cesty hoří svíce. Usoudili jsme, ţe to zřejmě bude další výzva 

záhadného muţe, a tak jsme se vydali do tmy. Na konci cesty byla tabulka s písmeny a 

souřadnicemi. Na ni jsme poloţili kartičky, které jsme si přinesli z výletu na Blaník. Z těch nám 

potom vyšlo slovo PROŢIJ. A to zároveň znamenalo i odhalení záhady prvního „P“. Bylo to 

hezké zakončení na události bohatého dne.                   

                                                                    Napsaly Barbora Havlíčková a Michaela Höfnerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vstávali jsme v půl osmé a v kuchyňce 

ekocentra si udělali snídani. Kdo potom chtěl, 

mohl si něco nakoupit. Tak se stalo, ţe jsme 

hned u dveří našli dopis s dalším úkolem: zjistit, 

jak hojně jsou v obchodech zastoupeny české 

výrobky. Rozdělili jsme se do skupin a pustili se 

do pátrání. A výsledek? Ukázalo se, ţe českých výrobků je na pultech obchodů docela hodně.  

Kaţdý byl stále myšlenkami u hádanky, s níţ nás seznámil včerejší dopis. Hádanka zněla 

takto: „Nad zámkem ční do výše, stojí, ale nedýše. Když nad 

hlavou má slunce, dolehne ti do uší, jak její tvrdé srdce 

dvanáctkrát mocně zabuší. S.T.“ 

Podařilo se nám zjistit, ţe tajemný S.T. hovořil o zvonu. Tím 

nám ovšem prozradil, kam máme v rámci expedice jít – totiţ do parku 

na zámek. Tady jsme čekali na okamţik, aţ zvon odbije 12. hodinu. 

Hned poté jsme se přesunuli do věţe zámku, kde byla pro nás 

připravena další zpráva. Informovala nás o druhém „P“, které 

znamenalo PŘEMÝŠLEJ.  
           Napsaly Šárka Hudčeková, Kateřina Dolejšová a Adéla Krejčová 
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Pátek byl posledním dnem našeho 

pobytu ve Vlašimi. Rozloučili jsme se 

s hostiteli, opustili ekocentrum a vydali 

se směrem k nádraţí. Z Vlašimi nás vlak 

dopravil postupně do Benešova, Prahy, 

Rakovníka a domů. Tím ale naše soutěţe 

zdaleka neskončily - zbývá totiţ odhalit 

ještě dvě „péčka“. Tento úkol však bude moţné splnit aţ na jaře, kdy naše poznávací expedice 

bude pokračovat svou druhou částí.                                                               Napsala Šárka Hudčeková 

                                                

 

 

 

 

 

V úterý 5. října hostil                         sportovní areál ZŠ a MŠ Jesenice účastníky 

okresního kola atletického čtyřboje. I přes poměrně chladné počasí nastoupili k jednotlivým 

disciplínám reprezentanti a reprezentantky sedmi 

škol našeho regionu: 1. ZŠ Rakovník, 2. ZŠ 

Rakovník,  3. ZŠ Rakovník, ZŠ Nové Strašecí, 

GZW Rakovník, ZŠ Čistá a ZŠ a MŠ Jesenice. 

Ţáci naší školy obsadili dvě věkové kategorie. 

Jejich výkony přibliţují následující tabulky. 

Nelze si nevšimnout, ţe ne kaţdý pojal 

reprezentaci školy jako čestný a odpovědný 

úkol. „Výpadek“ jednotlivců tak nepříznivě 

ovlivnil konečné pořadí celého druţstva našich 

starších ţáků.  

 

 

MLADŠÍ ŢÁKYNĚ 

 60 m 600 m VÝŠKA DÁLKA MÍČEK BODY 
Ivana Horvátová 9,5 3 : 02,00 - - - 218 29,30 622 

Karolína Brádlová 10,3 2 : 41,00 110 - - - 16,00 612 

Michaela Sajfridová 10,3 3 : 05,00 105 - - - 23,80 579 

Kateřina Vanická 11,0 2 : 37,00 100 - - - 22,40 521 

Tereza Bekárková 11,0 2 : 40,00 - - - 268 19,00 379 

Celkově 4. místo. 
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STARŠÍ ŢÁCI 

 60 m 1000 m VÝŠKA DÁLKA MÍČEK KOULE BODY 

Martin Tauš 8,0 3 : 33,00 145 - - - - - - 8,79 1635 

Dominik Sára 8,2 3 : 50,00 - - - 475 - - - 8,23 1413 

Václav Dlask 8,3 4 : 39,00 135 - - - 66,90 - - - 1187 

Jakub Pokorný 8,6 
nesportovní 

přístup 
- - - 408 - - - 8,31 944 

Jaroslav Mutínský 9,4 
nesportovní 

přístup 
115 - - - 49,50 - - - 641 

Celkově 6. místo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naší první zastávkou v Praze byla Prašná brána. Kaţdý návštěvník hlavního města by si ji 

měl prohlédnout. Kdyţ jsme to my udělali, dostali jsme na chvíli rozchod, čehoţ mnozí vyuţili 

k drobným nákupům. Teprve potom se šlo do divadla. 

Připadly na nás řady pod čísly 7 aţ 10. Během představení se na jevišti objevili někteří 

známí herci, například Martin Stránský (Cyrano) a Tereza Kostková (Roxana). Záţitek to byl tak 

velký, ţe to dojalo paní učitelku Šikovou i paní učitelku Konířovou. Moc se nám to všem líbilo a 

těšíme se na další výlet KMD. 

           K hodnotným kulturním počinům v bohaté historii 

KLUBU MLADÉHO DIVÁKA se zařadila návštěva 

divadelního představení „Cyrano z Bergeracu“ v podání 

herců praţského Divadla Pod Palmovkou. Se svými 

dojmy se Jeseníčku svěřila Adéla Krejčová ze VI. třídy. 

SPORTU 

ZDAR! 
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   BIENÁLE KRESBY PLZEŇ je unikátní 

projekt, který se jako jediný v Evropě 

zabývá jednobarevnou kresbou. 

Příleţitost zhlédnout pozoruhodné 

práce si nenechali ujít ţáci předmětu 

alternativní výtvarná výchova, kteří 

v doprovodu paní učitelky Valešové 

zamířili do Plzně ve středu 13. října. 

 

   Po vstupu do galerie jsme si odloţili 

bundy a vystoupali asi „stovku“ schodů. Hned první výtvarné práce nás zaujaly. Mě (Katku) asi 

nejvíce obrázek plný červů, který mi připadal velmi sloţitý. Také v další místnosti bylo co 

obdivovat, například různé dopisy nebo obrázky vypalované ohněm. Bylo toho ale mnohem více, 

protoţe na letošním ročníku Bienále je vystaveno 194 kreseb od 119 autorů z 26 zemí. 

Pobytu v Plzni jsme dále vyuţili k návštěvě zdejšího Muzea loutek. Tady nám rozdali 

pracovní listy, tuţky a podloţky a odvedli nás 

do místnosti, kde se na nás z vitrín dívaly 

loutky z nejrůznějších pohádek. Z úst paní 

průvodkyně jsme se o těchto neţivých 

postavičkách dověděli spoustu zajímavých 

informací. Některé loutky jsme si dokonce 

mohli osahat a vyzkoušet si i práci s nimi.  

Neţ jsme se vydali na zpáteční cestu 

k domovu, dopřála nám paní učitelka krátký 

rozchod. Pak uţ nic nebránilo návratu. Výlet 

do Plzně se mi velmi líbil a věřím, ţe 

ostatním také. 
           Napsala Kateřina Vančová, VIII. třída 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vyhlašuji velkou luštitelskou soutěţ pro 4. – 6. třídu „PRO 

CHYTRÉ MAKOVIČKY“. První kříţovku s příběhem chytrých máčků 

najdete na této stránce, další si vyzvednete na výměnu – za vyplněnou 

kříţovku dostanete pokračování. Nejúspěšnější luštitelé se mohou těšit 

na příjemnou odměnu!                                                Eva Konířová 
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                     PRAHA 
                           Pro mladší 

    PES BASKERVILLSKÝ 
                      Pro starší 

☺Bylo krásné počasí. Svítilo sluníčko a klaun 

Geppetto měl dobrou náladu. Ve skutečnosti se 

jmenoval    (tajenka). 

Kdesi odbila půlnoc. Kluci blaţeně spali, jen 

jeden si četl hrůzostrašný příběh o pekelném 

psu, který po staletí suţoval šlechtice 

 

☺Slovo ve druhém sloupci je tvořeno písmeny 

z prvního sloupce. Písmeno, které se do druhého 

sloupce nevešlo, tvoří tajenku ve třetím sloupci. 

Příklad: SKLEP – PLES → K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Pomáhat slovem; domácky Edita. 

2/ Kouřovod pro kamna; koření (do brambor). 

3/ Zmenšená předloha (letadla, auta, vlaku,..); 

    opak k „nahoře“. 

4/ Otisk chodidla; povel „stát“. 

5/ Zmrzlina na špejli; malá lesní šelma. 

6/ Spojovací stavební hmota (stejný název má i  

    jeden evropský ostrov); druh květenství. 

7/ Spolek kamarádů; část chodidla. 

8/ Část skály; část stromu. 

9/ Opak „předku“; pokrývka. 

10/ Řidič letadla; ohrada kolem zahrady. 

11/ Sklonění; chobotnatec. 

MEANDROVÁ DOPLŇOVAČKA 

Slovo začíná vţdy v políčku s číslem a 

pokračuje ve směru, který určuje tlustá  

čára. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Maso upravené uzením. 

2/ Nádoba na popel zesnulých. 

3/ V pravém úhlu.   4/ Domácky Jakub. 

5/ Místo na stromě pro lovce. 

6/ Ţádná zábava (dlouhá chvíle). 

7/ Obydlí čertů.   8/ Uzenina. 

9/ Výměšek slinných ţláz.  

10/ Velký vodní tok.   11/ Jedna + jedna. 

12/ Povoz.   13/ Světle fialová barva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptá se paní učitelka při hodině výtvarné 

výchovy:  

„Ty kreslíš karneval, Jeníčku?“ 

„Kdepak, to je den, kdy jsem přinesl 

domů vysvědčení.“ 
 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             
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     Výprava jesenických ţáků pod 

vedením paní učitelky Knappové 

odjíţděla vlakem do Rakovníka 

v půl osmé ráno. I přes malé 

zpoţdění jsme se stihli zapsat do soutěţe, v níţ nás rozdělili do kategorií pro 4.-5. ročník, 6.- 7. 

ročník a 8.-9. ročník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hned na začátku se naše skupina odebrala na soutěţ nazvanou 

POLNĚNKORISKUJ. Probíhala u nástěnky, kde se 

získávaly body za otázky. Mohli jsme si volit otázky 

podle obtíţnosti od 5O aţ do 1000 bodů. Pak se 

odcházelo na okruh, kde uţ kaţdý soutěţil sám za sebe.  

Kdyţ botanická soutěţ skončila, prošla s námi 

paní učitelka Knappová znovu celou trasu a vţdy nám 

řekla správnou odpověď. Potom nás vzala na náměstí, 

kde byl vyhlášen krátký rozchod. Do Jesenice jsme se 

vrátili opět vlakem.                   Napsal: Radim Měchura 

 

  Podzimní botanické soutěţe v Rakovníku se 

zúčastnilo celkem patnáct ţáků naší školy. Tabulky na 

následující straně ukazují, jak si s náročnými otázkami 

kaţdý z nich poradil. 

 MÍSTO: Botanická zahrada 

Rakovník 

 DEN: Středa 20.10.2010 

 TÉMA: Uţitkové rostliny 

z polí a zahrad 



 9 

III. KATEGORIE  -  48 soutěţících: 

JMÉNO TŘÍDA BODY MÍSTO 
Zdeňka Sajfridová IX. 12 23. - 30. 

Marie Zikulová IX. 10 36. – 39. 

Michal Tatzauer IX. 8 43. 
 

I. KATEGORIE  -  25 soutěţících: 

JMÉNO TŘÍDA BODY MÍSTO 
Milan Ondič V. 10 7. – 10. 

Alice Číţková V. 

9 11. - 17. Jan Sejpka V. 

Štěpánka Kouglová V. 

Adéla Hronová V. 8 18. – 22. 

 

II. KATEGORIE  -  53 soutěţících: 

JMÉNO TŘÍDA BODY MÍSTO 
Václav Hron VI.  

13 4. – 11. 
Tomáš Vyleta VII. 

Kateřina Vanická VI. 12 12. – 21. 

Barbora Komárková VI. 11 22. – 31. 

Šárka Hudčeková VI. 
10 32. – 44. 

Petra Sunkovská VI. 

Radim Měchura VI. 8 47. – 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Soutěţ si klade za cíl prohloubit zájem ţáků o studium informačních technologií a zároveň 

formovat jejich logické myšlení.  

 První část úloh je zaměřena na oblast základních informací o informačních technologiích 

(internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a 

programování).  

 Druhá část soutěţních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.  

 

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA VÝPOČETNÍ TECHNIKY, S.R.O. 

Litvínovská 600, 190 21 Praha 9 

Ing. Aleš Kratochvíl - koordinátor 

e-mail: kratochvil@sssvt.cz 

tel.: 286 006 568, mobil: 604 200 197 

Mgr. Tomáš Vostárek - koordinátor 

e-mail: vostarek@sssvt.cz 

tel.: 286 006 550 

                                SOUTĚŢ PRO ŢÁKY  
 

8.  A  9.  ROČNÍKŮ ZŠ V INFORMATICE  

A LOGICE                Více na:  www.it-slot.cz.      

/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3akratochvil%40sssvt%2ecz
/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3avostarek%40sssvt%2ecz
/redir?hashId=3423238664&to=http%3a%2f%2fwww%2eit%2dslot%2ecz%2f
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Do emigrace se Tomáš Garrigue Masaryk odebral záhy po vypuknutí první světové 

války. Jeho postavení však zpočátku vypadalo dost beznadějně. Jediné, na co se mohl spolehnout 

doma, byl úzký okruh příznivců vedený Edvardem Benešem (1884 – 1948). Ti v březnu 1915 

zaloţili tajnou organizaci s cílem vytvořit příznivé podmínky pro činnost zahraničního odboje. 

Po válce byla skupina označována jako Česká Mafie.  

 

Edvard Beneš emigroval za Masarykem v září 1915 a oba pak přesídlili do Francie, kde 

se k nim připojil slovenský astrofyzik Milan Rastislav Štefánik (1880–1919). Tito tři muţi 

zaloţili v průběhu roku 1916 Českou, později Československou národní radu jako hlavní orgán 

protirakouského odboje.  

 

Aby Národní rada dodala svým koncepcím patřičné váhy, podporovala ze všech sil 

vytváření československého zahraničního vojska, legií, které se na italské, francouzské a ruské 

frontě formovaly z českých a slovenských předválečných emigrantů a především z vojenských 

zajatců a přeběhlíků. V Rusku českoslovenští vojáci kontrolovali celou ţelezniční magistrálu 

Tomáš Garrigue Masaryk      

(1850 – 1937). 

V průběhu první světové války 

panovala v Čechách sklíčená 

atmosféra. Demokratická práva 

byla omezena a armádní velení 
získávalo stále větší vliv na řízení 
státu. Docházelo k zatajování    

a překrucování zpráv z bojiště      

a jako hlavní nástroj kulturní 

politiky se prosazovala cenzura. 

Jedním z vlastenců, kteří zaujali 

stanovisko nezávislosti českého 

národa a jeho vystoupení ze 

svazku Rakouska-Uherska, byl  
 

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu  
              

                Státní svátek České republiky  
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mezi Uralem a Vladivostokem a podle instrukce Spojenců prodluţovali svou vojenskou 

přítomnost na Sibiři. Tím si vyslouţili velké uznání, které českým představitelům usnadňovalo 

další jednání. V lednu 1917 vydaly vlády států Dohody prohlášení, v němţ se uvádělo, ţe jedním 

z cílů jejich válečného úsilí je také „osvobození Čechoslováků z cizí nadvlády”. Byl to významný 

úspěch československého zahraničního odboje. Po vystoupení československých legií proti 

sovětské vládě  (v květnu 1918) byly naše jednotky uznány za součást dohodových armád a 

Česko-slovenská národní rada za oficiálního představitele budoucího státu.  

 

30. května 1918 podepsal Tomáš Garrigue Masaryk 

v Pittsburghu (USA) dohodu se zástupci slovenských 

organizací, která schvalovala spojení Slováků s Čechy v 

samostatné republice. Smlouva Slovákům zaručovala 

vlastní administrativu a sněm. 13. července 1918 se v Praze 

ustavil Národní výbor československý, jehoţ úkolem byla 

příprava na převzetí moci, vypracování základních zákonů a 

zorganizování budoucí státní zprávy. 14. října 1918 se 

Tomáš Garrigue Masaryk stává předsedou prozatímní 

československé vlády a o 4 dny později, 18. října 1918, ve 

Washingtonské deklaraci vyhlašuje samostatnost česko-

slovenského národa. 

 

Císař Karel I. uţ nekladl českým snahám velký 

odpor. 27. října odeslal ministr zahraničí Gyula Andrássy 

nótu Spojeným státům, v níţ jeho vláda ve snaze ukončit 

válku za kaţdou cenu přislíbila i uznání práv Čechoslováků 

a Jihoslovanů. Kdyţ byla v pondělí 28. října 1918 nóta o kapitulaci Rakousko-Uherska 

zveřejněna, došlo při demonstračním vystoupení obyvatelstva Prahy k spontánnímu vyhlášení 

československé samostatnosti. Národní výbor se ujal vedení a vydal první zákon o zřízení 

samostatného československého státu. Po třech stech letech vývoje v habsburské monarchii se 

nezávislé Československo stalo skutečností.  

 

Na Slovensku se ustavila Slovenská národní rada, která na svém zasedání 30. října 1918 v 

Turčianském Svätém Martině přijala Deklaraci slovenského národa (Martinská deklarace). V ní 

se slovenská politická reprezentace přihlásila ke společnému státu s Čechy a prohlásila Slováky 

za součást jednotného československého národa. 

  

DODATEK: 
Společný stát Čechů a Slováků trval 

s přestávkou válečných let (1939 – 1945: 

protektorát Čechy a Morava a Slovenská 

republika) do roku 1992. 1. ledna 1993 vznikly 

po rozpadu České a Slovenské Federativní 

Republiky dva samostatné státy - Česká 

republika a Slovenská republika. Česká 

republika slaví 28. říjen jako státní svátek    

i po rozpadu Československa.  
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ÉBUS: 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

3/2010-2011: 

 
1.- ZÁPALKY 

 

 

 

 

 

 

2.- KVÍZ: FILMOVÉ SÉRIE 

 
1c – Mylène Demongeot 

2b – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka,    

        Superpopelka 

3b – Rupert Grint, Emma Watson 

4c – Mahulena Bočanová 

5a – Jaroslav Marvan 

 

 

 

 

 

 

 

             Člověk v tmavomodré kombinéze s ohromným údivem hleděl 

na inspektora Pernera. „Nikdy jsem neslyšel o restauraci Bachus!“ 

vykřikoval. „Ne, nikdy jsem tam nevkročil. Nejsem lupič ani vrah, 

neloupil jsem ani nestřílel.“ 
 „Jenţe muţ v tmavomodré kombinéze, jehoţ popis 

přesně odpovídá vašemu vzhledu, vystřelil na majitele 

restaurace Bachus a následně vyloupil jeho pokladnu,“ 

informoval ho inspektor Perner. „Copak vy o tom nic 

nevíte?“  

„Proč bych o tom měl vědět?“ odporoval zadrţený. Po 

městě chodí moţná tisíc muţů vyšší postavy 

v tmavomodrých kombinézách.“ 

„Ale jen jeden z nich, a to právě vy, utíkal nedalekou 

Trţní ulicí nedlouho po loupeţném přepadení,“ 

připomenul mu inspektor. 

„Samozřejmě, ţe jsem běţel. Chvíli předtím jsem stál 

na rohu ulice a přemýšlel, kam zajdu na oběd. A pak 

jsem uviděl, jak se ke mně blíţí nějaký blázen v bílé 

zástěře a v bílé čepici s noţem v ruce. Křičel na mě: 

„Ty jsi zastřelil našeho šéfa!“ Je přece jasné, proč 

jsem se dal na útěk.“ 

„Byl jste nevinný a utíkal jste?“ divil se inspektor. 

„Vţdyť měl v ruce nůţ a byl nepříčetný!“ 

„Co se tedy dělo dál?“ 

„Uviděl mě policista, jak utíkám, a zadrţel mě. 

Vysílačkou se dozvěděl o přepadení, a tak mě 

podezíral jako pachatele. Nemělo smysl mu odporovat, 

a tak jsem se v jeho doprovodu vrátil do restaurace 

Bachus. Usoudil jsem, ţe tam by se mohlo vysvětlit, ţe 

já lupič nejsem. Několik hostů, nevím proč, sice 

přisvědčilo, ţe já bych mohl být ten podezřelý, ale 

nebyli si tím vůbec jisti.“ 

„Naproti tomu moje podezření, ţe jste v restauraci 

Bachus loupil, po vaší výpovědi silně vzrostlo,“ 

konstatoval stroze inspektor Perner. 
Co ve výpovědi zadrţeného muţe zesílilo inspektorovo 

podezření? 

 

Čerpáno z knihy Luďka Broţka Záhady pro detektivy 

začátečníky 
 

Poznáte název známé pohádky? 
 

 

 

 

 

 

 

SOUTĚŢNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  
 

 

 

 


