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Na okně pavučina ledových střípků, a za ní
pokoj, dveře, „klik". Dovnitř vklouzne muž a

odloží si komínek knih na pracovní stůl. Při tom
zavadí učebnicí o talířek, který byl ještě to ráno

plný cukroví.
 

Promne si hruď a natáhne ruku směrem k
poslední rumové kuličce. Zhluboka se nadechne
zakolísá, hledajíc oporu. Dnes opravdu není můj
den, pomyslí si, cítím se jen hůř a hůř. Podlomí

se mu kolena a on padá neslyšně k zemi.
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Oběť

Podezřelí

Josef Trněný Pavel Říha

Michael Svoboda Robert Švábenský

Jan Popelka

Iveta Mašková
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Místo činu

Fakta
Oběť nalezena u sebe v kabinetu (místnost 264) okolo půl
čtvrté odpoledne. Příčinou smrti byl anilín v cukroví. Oběť
pravděpodobně zemřela půl hodiny před nalezením těla. Vedle
těla ležela nakouslá rumová koule.
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Výpovědi podezřelých
Máte nějaké alibi na dobu vraždy? 
J. Trněný: Určitě ano! Já jsem byl celou dobu na stropě, tahal kabely a
schovával se, aby mě lidi neotravovali. 
M. Svoboda: Yes, I was washing my hair. And as you can tell, my hair needs a
lot of loving care so I had to wash, rinse, repeat and blow-dry them. So I was
very busy at that time, washing my hair. 
R. Švábenský: Já bohužel nevím, kdy se stala vražda. Ani nevím, že se nějaká
vražda stala. Takže vám nemohu potvrdit svoje alibi.
I. Mašková: No, v té době jsem byla s naším štěňátkem na procházce a
štěňátko je jediný tvor, který mi to může dosvědčit.
P. Říha: V době vraždy jsem pro potřeby školy pořizoval fotografie z projektové
výuky. Pohyboval jsem se po škole a viděla mě spousta žáků i kolegů. Kromě
fotoaparátu jsem u sebe nic dalšího neměl. Vstoupil jsem i do třídy, kde vedl
kolega Popelka svůj projekt. Jako důkaz by mohla posloužit fotografie, kterou
jsem tam pořídil. Dá se z ní vyčíst časový údaj, kdy jsem tam byl. S kolegou
jsem nemluvil, nepřiblížil jsem se k němu, jen jsem mu pantomimicky
naznačil, že budu fotit. Udělal jsem jednu nebo dvě fotografie a v tichosti
odešel. Poté už jsem ho ten den nespatřil. 

Jaký byl Váš vztah k panu profesorovi Popelkovi? 
J. Trněný: Vřelý a profesionální. 
M. Svoboda: Mr. Popelka is wonderful! I can’t say enough about his size, I’m
overwhelmed. 
R. Švábenský: Pan profesor Popelka je po smrti?! To jsem zdrcen! My se známe
dlouho, studovali jsme spolu a je to můj dobrý kamarád. Takže jestli se mu
stalo něco tragického, tak to mě úplně ničí. (Ještě v poledne jsem ho viděl, jak
jde na oběd.) 
I. Mašková: Od prvního setkání mi připadal velmi zvláštní. Někdy jsem se cítila
velmi nepříjemně, když šel za mnou po chodbě, a to velmi často v době, kdy
škola byla úplně prázdná. Zalévám květiny a najednou prostě nepříjemný
pocit, že je tu člověk. Otočím se... Popelka.
P. Říha: S kolegou se zatím prakticky neznáme, jen se zdravíme. Neměl jsem
dosud příležitost se s ním blíže seznámit... a asi už vlastně ani mít nebudu.
Škoda, byl to takový sympatický, urostlý muž. Jen to jméno mi k němu
nesedělo...
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Pekl/a jste tento rok nějaké cukroví? Pokud ano, jaké? 
J. Trněný: Já peču jenom perník. 
M. Svoboda: I did not, because I was too busy washing my hair. 
R. Švábenský: Tradičně jsem pekl linecké, perníčky a byl pokus o včelí úly, ale
nějak se to zpatlalo, takže jsem udělal jen takové velké sršní hnízdo. 
I. Mašková: Původní plán byl, že napeču velké množství cukroví. Potom jsme
se ale dohodly s maminkou, že na mě zůstanou především druhy, které se
pečou rychle, což jsou u nás tradičně rumové kuličky. Já jsem taková
kuchařka, že si vždycky koupím litr rumu, 2 dl jde do cukroví a ten zbytek
sublimuje.
P. Říha: Při pečení cukroví pouze odborně asistuji. Ochutnávám, občas něco
podám... nejraději mám vosí úly a rumové kuličky, ty jsme ale letos nedělali.
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K nalezení vraha nám pomohlo
hned několik metod. Nejzásadnější
ale byly otisky prstů, které se
nacházely na talíři s cukrovím. Ty
jsme pomocí prášku snadno a
rychle setřeli z talíře. Tyto vzorky
jsme později srovnávali s otisky
podezřelých. Toto srovnání nebylo
zrovna lehké. Je to velmi precizní
práce, ve které je potřeba dobrý
zrak, ale taky odhad. K určení
správného pachatele nám pomohlo
to, že jsme nalezli stejné spirály jak
u vzorků z talíře, tak u vzorků
podezřelých. 

Další velmi nápomocná metoda
byla chemická. Jelikož vrah použil
šikovný trik s anilinovými barvami,
které schoval v cukroví, chvíli
trvalo než jsme přišli na to, jak k
vraždě došlo. Pomocí různých
chemických metod, jako je
například rozklad částic, ale taky
obsah aromatických látek, jsme
přišli na to, že barvičky byly
obsaženy právě v cukroví, které
zavražděný pozřel hned ráno po
příchodu do školy.

Jaké metody nám pomohly dopadnout vraha
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Dopadení pachatele nebylo vůbec jednoduché, ale
našemu profesionálnímu forenznímu týmu se to podařilo.

Po důkladném srovnání otisků jsme si byli téměř jisti. A
použití již zmíněných anilinovým barev naše přesvědčení
ještě utvrdilo. No koho by asi tak mohlo fikaně napadnout
použít anilinky jako vražednou zbraň? Hádáte správně, byl
to pan profesor Říha! Svoji výpověď si pěkně přikrášlil. Od
učitelského sboru a studentů víme, že si už nějakou dobu

lezli po krku. Pan profesor Popelka učil na škole pouze
druhým rokem, když se mu zalíbila pozice učitele

výtvarky. Také měl velmi dobré kontakty na vedení. Proto
se pro pana profesora Říhu stal jednoduše konkurencí. No

a spor byl na světě.

Moc děkujeme, že jste si s námi taky zapátrali a
pomohli dopadnou pachatele, který si už odpykává

svůj trest!  

Dopadení

Celý případ (včetně výpovědí učitelů) je
samozřejmě fikce, nic z toho neberte vážně!
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Líbilo se mi, že jsme se něco nového dozvěděli a zkusili si něco, o čem se
neučíme. Na druhou stranu se to občas propojilo i s tím, co jsme se

naopak učili a mohli jsme své znalosti i využít. Také se mi líbila celková
přátelská atmosféře, která byla na stanovištích mezi studenty i učiteli a

která patří k Vánocům.
-Tereza Dlapková, 4A6

Musím uznat, že program byl velmi propracovaný a z každého stanoviště
jsem si odnesla nové znalosti. Vůbec nejvíce se mi líbila úniková hra s

panem profesorem Zouharem a paní profesrokou Šašinkovou. Doufám, že
mladší žáci budou mít možnost účastnit se KRIMI GYBY zase za rok.

-Dominika Lochmanová, 4A6

 Na této akci jsem se dozvěděla spoustu nových a zajímavých věcí. Líbilo
se mi oddělování DNA nebo zkoumání krevních skupin. Součástí projektu

byla i přednáška o nebezpečných zvířatech od českého zoologa. Tato
přednáška mi přišla nejzajímavější a nejpraktičtější, protože je dobré

vědět, jak se zachovat, když potkáme nebezpečné zvíře. Další skvělá věc
tohoto projektu bylo seznámení se s žáky ostatních tříd díky náhodnému

rozdělení do skupin.
-Viktorie Křížová, 4A6

 Líbila se mi ta myšlenka, že jsme si zkusili nové věci a techniky z oblasti
kriminalistiky/kriminologie. Přišlo mi, že většina učitelů byla na tento

program dobře připravená a rozuměla danému tematu. Také bych ráda
vypíchla dnešní přednášku od pana Zajíčka, která byla moc pěkným

zpestřením celého programu, přednáška byla velmi zajímavá a dozvěděla
jsem se na ní spoustu nových a zajímavých informací. Trochu mě mrzí, že
celý program nebyl vyvrcholen hledáním pachatele, na což jsem se těšila.

-Rozálie Fuchsová, 6A8

 Přišlo mi škoda, jak se rozdělovaly úkoly na stanovištích; někteří dělali to
zábavnější a jiní hledali informace na internetu (to hledání bych úplně

zrušila). Ale třeba ty otisky prstů a přednáška byly fakt zajímavé. Líbilo se
mi také propojení předmětů s kriminalistikou. Ta GPS zařízení byla taky

super.
-Magda Barnatová, 6A8

Zhodnocení akce
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Běla Zemanová
Eliška Pokojová

Ema Vránová
Kristy Daňková

Kristýna Hošková
Tereza Tvarůžková
Kristýna Nečková 

Dorian J.
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