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Milý čtenáři,
V rukou držíte unikátní brožurku pojednávající
o kousku bystrcké historie z posledních
týdnů roku 2019. Tento artefakt se stane
klíčem k vašemu budoucímu vzdělání, neboť
vám přeci nemohou uniknout tak důležité
informace o vašich oblíbených učitelích, co se
chystá o Vánocích v Bystrci a na které kulturní
události se podívat. Došlo také ke vloupání do
našeho gymnázia a náš tým nekompromisně
inteligentních odhodlaných a nezaplacených
reportérů se vydal přímo do válečné zóny,
aby vám poskytl co nejpřesnější a rozhodně
nezkreslený pohled na věc. Čtěte dál a zjistěte,
jak bude vypadat kriminální kalendář 2020,
jaké doposud neodhalené bohatství Bystrc
skrývá, které budovy se dají postavit za noc
a jak to tu doopravdy o Vánocích vypadá.
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Krádež na GYBY

RÁNO DNE 18. 12. 2019 BYL ZNOVU ODHALEN
ZLOČIN NA BYSTRCKÉM GYMNÁZIU. VE ŠKOLE
DOŠLO K VLOUPÁNÍ A POKUSU O KRÁDEŽ
MIKROSKOPU Z UČEBNY BIOLOGIE. PRO
NEDOSTATEK POLICEJNÍCH SLOŽEK SE
VYŠETŘOVÁNÍ UJALI STUDENTI GYMNÁZIA
S POMOCÍ SVÝCH PROFESORŮ.

N

aštěstí pro náš tým vyšetřovatelů nebyl pachatel příliš důsledný a na místě
činu zanechal řadu důkazů. Napřed si
studenti všimli, že u požárních dveřích
v prvním patře zůstaly po pachateli pracovní rukavice, střepy skla s krvavými skvrnami, stopy
jeho bot a neznámý bílý prášek. Po prohledání
školy bylo objeveno vlastní místo činu v učebně
biologie. Zde byly rozházeny figuríny a mikroskop, který byl pravděpodobným cílem vloupání.
Zatím se neví, zda bylo něco odcizeno. Rozsah
škod se stále vyšetřuje.
Učitelé vytvořili 7 různých stanovišť a připravili 2 přednášky pro 6 týmů vyšetřovatelů, aby
jim pomohli pachatele dopadnout. U stanoviště
specialistů na matematické šifry byly dekódovány číselné šifry nalezené v rukavici zapomenuté pachatelem. U kódování a dekódování
vyšetřovatelé luštili tajný kód, který byl nalezen

na místě činu. Z krve na střepech byla zjištěna
krevní skupina pachatele. Mezi důkazy byl nalezen kelímek od jogurtu, ze kterého byly sňaty
otisky prstů a porovnány s otisky podezřelých.
Pomocí stopy od boty byla na stanovišti trasologie zjištěna váha pachatele. Totožnost bílého
prášku dala našim vyšetřovatelům zabrat nejvíce.
V laboratoři forenzní chemie musel být porovnán
se vzorky jiných prášků a podle podobné reakce se studentům podařilo přesně určit, o jakou
sloučeninu se jedná. Posledním důkazem byla
jízdenka nalezená na místě činu, podle které se
snažili zjistit odkud pachatel přijel.
Vyšetřovatelé měli devět různých podezřelých,
nemůžeme ovšem vyloučit možnost, že by pachatelů bylo více. V tuto chvíli se domníváme, že
totožnost pachatele je již vyšetřovatelům známa,
médiím ovšem bližší informace neposkytli a čekají na zásah policie.

Byl toto jeden z možných
pachatelů? (Ilustrační snímek)
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Co se vlastně stalo? Kdy a kde?
Šašinková: Stalo se to v noci na středu. Pachatel
se dostal do budovy školy požárním schodištěm
a vchodem vzadu v červené sekci. Nicméně měl
namířeno až do učebny biologie, která je vybavena skvělými novými mikroskopy, které ho
zřejmě zaujaly nejvíc, a pokusil se nějaký odcizit.
Zdemoloval tam nějaké pomůcky, skříň otevřel
a nevím co všechno.
Zmizelo tedy něco?
Šašinková: No, to musíme provést ještě podrobnou inventarizaci, ale myslím, že něco odnesl.
Obávám se, že ano, ale to se musí ještě vyšetřit.
Domnívám se, že by to mohl být mikroskop, protože byla otevřena skříňka s mikroskopy.
Co vyšetřovatelé zjišťují přímo na místě činu?
Šašinková: Studují otisky prstů. Dozví se tam
mnohé o tom, jak se to provádí a sejmou otisky
z důkazového materiálu, na kterém ten pachatel
pravděpodobně zanechal otisky. Pak ho budou
porovnávat s otisky podezřelých.

Jak jste spokojena s výkonem
vyšetřovacích týmů?
Šašinková: Kromě některých přesunů mezi pracovišti to snad probíhá dobře.

Co se vlastně stalo a co o tom víte?
Petříková: Tady se stal zločin. Nebyl nijak vážný,
ale vyšetřování ještě nebylo uzavřeno, takže vám
k tomu nemůžu říct víc.

Kdo první zjistil, že se něco stalo?
Šašinková: Nejspíš kolega Zouhar.

Pučová: Víme akorát to, že to byl nějaký pachatel
a že nechal dole v červené sekci několik stop.

Myslíte si, že vyšetřovací týmy odhalí správně
pachatele? Vypadá to podle vás nadějně?
Šašinková: Naděje trvají, ale vyšetřování je pořád v běhu.

„TADY
SE STAL
ZLOČIN.“

Co vyšetřovací týmy zjišťují
u vás na pracovišti?
Lipková: Týmy mají stopu pachatele, díky které
zjišťují hmotnost pachatele. Dále se na místě
činu našel nějaký neznámý materiál. Týmy si
zjistí hustotu tohoto materiálu a vyhledají si, díky
tomu, v tabulkách, co je to za materiál.
Tudíková: Na tomhle stanovišti se týmy seznámí s několika různými druhy kódování. První je
Morseova abeceda.
Petříková: Týmy pátrají v okolí školy na místech,
kde byl pravděpodobně pachatel spatřen. Hledají
i na místě, kde se našla jízdenka. Zjišťují, jestli
mohla patřit pachateli a pokouší se z ní vyčíst
nějaké informace – třeba odkud mohl pachatel přijet.
Múčková: K nám, do naší speciální laboratoře,
se právě dostala rukavice, která obsahuje matematickou šifru. Kód tam není úplně ucelený,
takže jsme jej museli dát speciálními metodami
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dohromady. Teď tady máme vyšetřovatele, kteří
řeší, co je tam zakódováno.
Jak jste spokojena s prací týmů?
Lipková: Týmy se snaží spolupracovat, ale občas
se najde menší skupinka, která se do vyšetřování
aktivně nezapojuje a dělá, že se jich to netýká.
Takže klasický a standardní vzorek populace.
Tudíková: Jako jeli napoprvé, takže je to takové,
že sami vlastně neví. Primárním problémem je
práce ve skupině – přerozdělování práce, někdo
by to měl koordinovat a šířit informace z místa na místo. Nemají moc zkušeností s prací
ve skupině.
Bartoňková: Jsem velmi spokojena. První tým bez
jakýchkoli pochyb určil krevní skupinu pachatele,
což si myslím bude velmi důležité při určování
pachatele.
Petříková: Zatím se zorientovali v problematice
velice dobře, poradili si i s moderními technologiemi, což je dobře.
Pučová: Je to opravdu těžká šifra. Lámou si s tím
hlavu celých 45 minut a mnohdy i víc. Vyplatí se,
když tým spolupracuje. Musí si dobře rozvrhnout
práci mezi sebou.
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Místo činu v učebně biologie. Kvůli rozházené figuríně a vytahaným mikroskopům
je téměř nemožné přesně určit, jestli skutečně něco nechybí.

Forenzní stanoviště manipulace s krevními vzorky. Z krve nalezené na střepu vyšetřovatelé
zjistili krevní skupinu pachatele, což jim pomohlo snížit počet možných podezřelých.

Stopy po pachateli v prvním patře červené sekce. Všechny důkazy byly zajištěny forenzním
týmem gymnázia a následně pečlivě prozkoumány studentskými týmy vyšetřovatelů.

Stanoviště daktyloskopie. Vyšetřovatelé zde sejmuli otisky prstů
pachatele a porovnávali je s otisky prstů všech podezřelých.
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Historie
kriminality
2013

2015

Ve středu 18. 12. 2013 došlo vůbec k prvnímu
trestnému činu. Z šatny byly odcizeny
věci a pachatel následně napadl jednoho
z pracovníků školy, který ho při jeho
počínání vyrušil.

Po roční pauze se kriminalita na GYBY vrací.
Dne 17. 12. 2015 se stal dosud nejzávažnější
trestný čin, ke kterému na gymnáziu
došlo – vražda. Na konci vyšetřování se ke
zločinu doznal jeden z členů profesorského
sboru školy.

2018

2019

Po dvou letech poklidných Vánoc, byl na GYBY
opět spáchán zločin. Ve středu 19. 12. 2018 byl
z kabinetu profesora Říhy odcizen počítač.
Tentokrát vyšetřování nebylo tak jednoduché
jako v minulých letech, protože pachatel nebyl
z řad zaměstnanců gymnázia. Pachatel byl
naštěstí dopaden a počítač vrácen vlastníkovi.

Tentokrát bez žádné přestávky opět
ve vánočním čase útočí na GYBY kriminalita.
Šlo zatím o nejméně závažný zločin – vloupání
a pokus o krádež.
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Předpověď na rok 2020
I přes rozdílnost stupně závažnosti činů, trvalo
vyšetřování vždy jen dva dny, za což můžeme
poděkovat schopnosti našich kriminalistů.
Z dosavadních událostí jsme usoudili, že
je docela vysoká pravděpodobnost spáchání
trestného činu, pravděpodobně od 16. 12. 2020
do 21. 12. 2020. Bát se ale nemusíme, zatím byl
vždy trestný čin spáchán v noci nebo brzkých
ranních hodinách. Je také pravděpodobné, že
zločin nebude nijak závažný vzhledem ke
snižujícímu se stupni rozsahu trestné činnosti.
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Reportáž
z Bystrce

STAROBYLÝ POKLAD NA HŘIŠTI
V pondělí dne 16. prosince se na dětském hřišti Fleischnerova
objevila schránka. Její obsah není dosud znám, ale zvědaví jsou
úplně všichni. Nálezcem je 10leté dítě, které se řídilo starou
mapou k pokladu nalezenou na půdě. Odborníci se brání
násilnému otevření z důvodu možného poškození obsahu.
Zámek vypadá neporušeně, postrádá se však klíč. Obyvatelé
Bystrce se rozhodli zapojit do pátrání po ztraceném klíči.
Mapa naznačuje, že se klíč nachází nedaleko dnešního bystrckého Alberta. Děti v celém okolí se nemůžou nabažit tohoto
dobrodružného pátrání. Starosta Bystrce se rozhodl vyjádřit
svou podporu stánky s teplým čajem a drobným občerstvením
po celé délce parku. Díky této podpoře se hledání klíče stalo
jednou z oblíbených atrakcí Bystrce pro rodiny s dětmi. Celá
tato akce jistě rozšíří oblíbenost této městské části.

PANIKA NA KAMECHÁCH
V noci na čtvrtek 19. 12. vyrostl v městské části Kamechy mrakodrap. Jeho výšku ještě nikdo nezměřil, je ovšem jasné, že je
v okolí Brna nejvyšší. Nikdo nemá sebemenší tušení, jak se
událost tohoto rozměru mohla stát. Objev mrakodrapu způsobil velkou paniku a zatím je přijímán spíše negativně. Obyvatelé části Kamechy, jakožto části, která už několikrát za sebou
vyhrála cenu o nejkrásnější pouliční výzdobu, se rozhodli, že
společnými silami ještě dozdobí mrakodrap a 24. 12. plánují slavnostní přijetí mrakodrapu jeho rozsvícením. Stále se
rozhoduje, jaké služby budou uvnitř sídlit, zatímco je stavba
zkoumána statiky.

Areál školy Vejrostova,
kde došlo k incidentu

Areál Vejrostova Brno,
kde došlo k incidentu (ilustrační snímek)
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Vánoční speciál
VÁNOCE SE BLÍŽÍ A MY SI JE NENECHÁME
ZKAZIT ŽÁDNÝM ZLOČINEM. NAŠI REPORTÉŘI
VYRAZILI DO TERÉNU, ABY PRO VÁS ZÍSKALI OD
PROFESORŮ ODPOVĚDI NA VAŠE NEJPALČIVĚJŠÍ
OTÁZKY OHLEDNĚ JEJICH VÁNOČNÍCH ZVYKŮ.

Kdo u vás doma poráží vánočního kapra?
Jaký je váš názor na prodej vánočního psa?
Říha: Já, nikdo jiný to nechce dělat. Pak se mnou Říha: To slyším poprvé. Kdo prodává čí psy? No…
nikdo nebaví minimálně den. Za to, že jsem udě- V některých zemích by to možná uvítali.
lal to, co mi vlastně přisoudili.
Šašinková: ČEHO? Co to je? No tak… Ano, jsou
Šašinková: Haha, někdo z domácího mužstva. Já země na této planetě, kde ty psy jí, nevím, jestli
ne. Já už ho chci mrtvého a bez šupin, pak už se na Vánoce, ale to je asi záležitost různých kultur.
mu můžu věnovat.
No, psa jsem nikdy nejedla a doufám, že ani nebudu. A o této akci slyším poprvé.
Těšáková: Nikdo, máme lososa.
Tudíková: PARDON? Jo, no… Asi to je dobrá
Hudcová: (Eh) Kapra doma nezabíjíme, (eh) iniciativa, ale asi se zamýšlím i nad kaprem.
doma ho jen porcujeme a porcuju ho já se synem.
Těšáková: …No, tak psa bych si asi nedala.
Hanáčková: My kupujeme už mrtvého, staženého, naporcovaného a připravuje ho manžel na Hudcová: To vůbec nevím, že se koná. (Eh)
dva způsoby.
Tak to já jako biolog si myslím, že pes je jako
vývojově na jiné úrovni než kapr (aaaa eh), ne
Lipková: Poráží… to je jako kdyby běhal. A my že bych nějakým způsobem zastávala zabíjení
ho doma honili a pak ho chytli. Neporáží, ale zvířat, ale pokud nebudeme všichni vegetariáni,
zabíjí ho manžel.
tak se tomu nikdy nevyhneme a zabíjení kapra
mi nečiní takový problém, jak můžou potvrdit
studenti semináře, když jsme tady omračovali
Jaké je vaše oblíbené vánoční cukroví?
kapra, ale rozhodně bych nedokázala v žádném
Říha: Slanina.
případě zabít pejska.
Šašinková: Cukroví, nooo… Děvčata, tak to je
těžká otázka. Kolik mám možností? Tak já mám
ráda marokánky, medvědí tlapky… Mám ráda
spíš takové ty, kde je čokoláda. Ale vanilkové
rohlíčky nebo linecké taky, můžu všechno.

Hanáčková: Nechápu. (vysvětleno) Jo takhle…
No myslím si že přece jenom kapr a pes tam je
podstatný rozdíl, že pes je domácí mazlíček a je
to přítel člověka a dokáže projevit i nějaké city
vůči tomu člověku.

Těšáková: Rohlíčky a linecké, protože mi to při- Lipková: Ano, i ne. Kapr v těch sádkách, on je
pomíná babičku, která je měla výborné.
chován jako chovné zvíře, jako přímo, který je
určený na stůl. Kdežto pes v naší kultuře na štědHudcová: Mám ráda marokánky, protože mi- rovečerní stůl určen není.
luju oříšky.
Hanáčková: Rohlíčky, no protože rohlíčky jsou
malý a já si vždycky naplním celou pusu těma
rohlíčkama, aby všechny ty chuťový buňky byly
prostě zaplněný. A ta vůně vanilky k Vánocům
prostě patří.
Lipková: Já cukroví moc nejím, protože nemám
ráda cukr. Ale když už tak, mám ráda rumové kuličky.
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Beran

Býk

Váhy

Štír

Charakteristika: iniciativní, odvážný,
rebel – vždy musí být po jeho
Jak poznáte, který váš spolužák je beran?
Beran se často dohaduje s učitelem (i když
nemá pravdu)
Beran a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
Nikdy se nepokoušejte okrást berana. Nikdy!
Známé osobnosti narozené v tomto znamení:
Pavel Říha, Ditta Čermáková

Charakteristika: materialistický,
tvrdohlavý, klidný, cílevědomý
Jak poznáte, který váš spolužák je býk?
Často si zapomíná svačinu, loudí u ostatních.
Pokud svačinu má, vždy se rád podělí.
Býk a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
O nic se nepokoušejte. Pokud se vám býka
podaří naštvat, utíkejte!
Známé osobnosti narozené v tomto znamení:
Pavel Zouhar, Dagmar Šašinková, Gabriela
Petříková, Viola Hubačová Pirová

Charakteristika: nerozhodná,
často se raději uchyluje ke kompromisům,
spravedlivá, dobrosrdečná
Jak poznáte, který váš spolužák je váha?
Nikdy neudělá domácí úkol. Necítí potřebu
psát si poznámky.
Váhy a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
Právě ony se nejpravděpodobněji staly
oběťmi zločinu.
Známé osobnosti narozené v tomto znamení:
Roman Woff, Taťjana Navarová

Charakteristika: Zlomyslný,
idealistický, citlivý, vytrvalý
Jak poznáte, který váš spolužák je štír?
Přestože se nesnaží, bude mít lepší
známku než vy.
Štír a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
Je intuitivní a všímá si detailů,
takže se uplatní jako hlavní vyšetřovatel.
Známé osobnosti narozené v tomto znamení:
Hana Dvořáčková, Marcos Sapró Babiloni

Blíženec

Rak

Střelec

Kozoroh

Charakteristika: nerozhodný,
často arogantní, vtipný, společenský
Jak poznáte, který váš spolužák je blíženec?
Blíženec bude vždy středem pozornosti,
i v hodině. Učitel má smůlu.
Blíženec a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
Blíženec by se okrást nenechal. Není ani
pravděpodobné, že by sám zločin spáchal.
Pouze by vymyslel plán, k jehož realizaci by
přiměl někoho jiného.
Známé osobnosti narozené v tomto znamení:
Martina Lipková, Gabriela Těšáková, Tomáš
Mráček, Robert Švábenský, Markéta Zachová

Charakteristika: bojácný,
se sklony ke stresu, obětavý, hodný
Jak poznáte, který váš spolužák je rak?
Raci jsou velmi ochotní, rádi pomůžou, poradí.
Nechají vás opsat si jejich domácí úkol.
Rak a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
Prosím, nechte raka být. Neokrádejte ho.
Ten stres by nezvládl.
Známé osobnosti narozené v tomto znamení:
Petr Šurek, Radoslava Jančíková

Charakteristika: lehkomyslný,
dobrodružný, upřímný, spravedlivý
Jak poznáte, který váš spolužák je střelec?
Nikdy nestíhá.
Střelec a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
Má velký smysl pro spravedlnost.
Známé osobnosti narozené v tomto
znamení: Jana Tudíková, Andrea Fišnarová,
Marie Múčková

Charakteristika: ambiciózní, cílevědomý,
spolehlivý, zodpovědný, uzavřený
Jak poznáte, který váš spolužák je kozoroh?
Prokrastinuje, dokud to jde.
Kozoroh a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
Zorganizuje zločin, ale nezaplete se do něj.
Známé osobnosti narozené v tomto znamení:
Hana Valíková

Vodnář

Ryby

Charakteristika: vynalézavý, otevřený,
svobodomyslný, inteligentní
Jak poznáte, který váš spolužák je vodnář?
V hodině nevnímá. V lepším případě se
dívá z okna.
Vodnář a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
Kdyby někoho zkusil okrást, nepovedlo
by se mu to.
Známé osobnosti narozené v tomto znamení:
Noemi Matoušková

Charakteristika: klidný, jemný, citlivý
Jak poznáte, který váš spolužák je ryba?
„Cože?! My něco píšem?“
Ryby a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
Pokud ho někdo okrade, ani si toho nevšimne.
Známé osobnosti narozené v tomto znamení:
Iveta Mašková, Ivana Jakabová

Lev

Panna

Charakteristika: sebevědomý,
přirozený vůdce, panovačný, hrdý
Jak poznáte, který váš spolužák je lev?
Organizuje a řídí třídní akce.
Lev a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
Pomůže vám zahladit stopy.
Známé osobnosti narozené v tomto znamení:
Kamila Hudcová, Lenka Bartoňková,
Dita Skřivanová, Magda Špetíková

Charakteristika: puntičkářská,
občas pomlouvačná, pořádkumilovná,
ochotna pomoci
Jak poznáte, který váš spolužák je panna?
Vždy si ví rady právě s tím úkolem,
se kterým si nikdo neví rady.
Panna a Krimi GYBY aneb rada pro zločince:
Nemá potřebu někoho okrást, ale kdyby se jí
chtělo, bude úspěšná.
Známé osobnosti narozené v tomto znamení:
Markéta Dobisová, Monika Hanáčková,
Pavla Šumberová, pan vrátný
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