
První případ. 
 
V pátek odpoledne byl kapitán Vočko přivolán ke svému dalšímu 
případu.  Neváhal a ihned Se rozjel na místo činu, kterým byla základní 
škola na okraji města. Rychle vešel do budovy    a našel tělocvičnu, kde 
vedle místního policisty stál učitel tělocviku  Pepa Orel, který měl na hlavě 
krvavý šrám a hlasitě křičel. Druhým mužem byl školník Tonda Sýkorka.  
„Ticho“, přerušil křik kapitán Vočko, „co se tady děje?“ 
„Tento muž se mě pokusil zabít, “ ukazuje Tonda Sýkorka na učitele. 
„To není pravda, ba naopak napaden jsem byl já,“ odpověděl Pepa Orel. 
„Vysvětlete mi popořádku, co se tady stalo?“, vyzval oba muže kapitán 
Vočko. 
„Dneska odpoledne jsem opravoval nějaké náčiní v tělocvičně, když jsem 
s tím skončil, tak jsem se šel osprchovat a oholit. Na chodbě, která vede 
od tělocvičny do šatny, jsem se potkal s Pepou. S Pepou se nemáme rádi, 
protože dle mého názoru při svých hodinách šikanuje žáky a také jsem to 
o něm několikrát hlasitě řekl. Pepa mi pak vyhrožoval, že si na mne někde 
počká a že uvidím, co se mnou udělá. Když jsme se na té chodbě potkali, 
tak se na mne jen zuřivě podíval a něco si zamumlal pod vousy. Nevšímal 
jsem si ho a šel jsem dál do sprchy. Na odpoledne jsem měl domluvenou 
schůzku, tak jsem chvátal, abych se stihl ještě oholit.  Když jsem si 
stoupnul k zrcadlu a začal se holit, tak najednou vypadly pojistky. Tenhle 
bídák si na mě prostě počkal, a jakmile jsem se začal holit, tak vyhodil 
pojistky, aby se ke mně mohl potmě přiblížit. Naštěstí jsem ho uviděl 
v zrcadle a než se na mě stačil vrhnout, tak jsem se po něm otočil a bránil 
se tím, co jsem měl po ruce – holícím strojkem. Hodil jsem ho po něm a 
trefil do hlavy.“ 
„To není pravda, Tonda lže“, opakuje Pepa Orel, „v šatně jsem si dával do 
skříňky nějaké věci a najednou jsem dostal ránu do hlavy“. 
  
Kapitán Vočko se zamyslí. „Myslím, že máte pravdu, pan Sýkorka lže, a to 
on Vás zranil!“ 
 

Jak kapitán Vočko dospěl ke svému závěru? 

Odpověď najdete v prvním QR kódu. 

Druhý případ. 

Nyní i vy musíte z každého QR kódu 

luštit písmenka. Použijte na to mřížku 

detektiva. 

SVĚDEK 

"Tak vy tvrdíte, že jste tu vraždu viděl?" zeptal se ošuntělého staršího muže 
sedícího na židli v kanceláři inspektor Kopřiva. 
"Ano, pane inšpektór, na vlastní voči jsem ten mord viděl," dušoval se ten pobuda. 
"Prosím vás, jak jste to mohl vidět, když byl mráz až praštělo a okna byla zamrzlá!" 
křičel na něj inspektor. 
"Ale jak jsem šel vokolo toho baráku, tak jsem slyšel nějakej křik, tak jsem přistoupil 
k voknu, protože bylo zamrzlý, tak jsem na něj dejchnul a rukou utřel takový malý 
kolečko, abych viděl dovnitř. Tam ten mužskej škrtil tu ženskou." 
"Já vám povím jiný příběh, vám někdo zaplatil, vsadil bych se, že bratr zavražděné, 
abyste svědčil proti manželovi. Oni dva se totiž přímo nesnášeli. Jenže vaše 
výpověď má dost závažnou trhlinu." 
"Jakou trhlinu, proboha, já mluvím čistou pravdu." 
"Kdybyste ve škole ve fyzice dával pozor, tak byste musel přeci vědět, že …" 
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