
RELAXAČNÍ OMLUVA
Vzhledem k tomu, že do řešení logických úloh se pouštějí géniové,  
je nám jasné, že jsme již byli odhaleni. Ano, něco se nepovedlo,  
ten pocit, že řešení úkolu Chyťte zloděje! moc neladí se zadáním,  
je správný. Velice se omlouváme za toto politováníhodné 
 nedopatření a zde přikládáme odpovídající řešení.

Řešení: 1) Čeněk Rohan, Únos, 10 000 Kč   2) Martin Hulán, Pančování Alkoholu, 5000 Kč    
3) Jan Fiala, Krádež Drůbeže, 15 000 Kč   4) Marek Tahoun, Falšování peněz, 20 000 Kč

Na policejní stanici visí fotky čtyř kriminálníků. Vaším úkolem 

je dle nápověd určit identitu každého z nich, zjistit, který 

trestný čin spáchal, a odhalit, jaká je na dopadení delikventa 

vypsaná odměna. 

Chyťte zloděje! (správné zadání)

1) Odměna vypsaná na muže číslo 4 je 
o 15000 Kč vyšší než odměna vypsaná na 
hlavu delikventa Martina Hulána. 

2) Portrét muže hledaného za únos je vlevo od 
portétu muže, za jehož dopadení je vypsaná 
odměna 5000 Kč.

3) Odměna vypsaná na hlavu muže, 
který pančoval alkohol, je o 5000 Kč menší, než 

se nabízí za dopadení Čeňka Rohana.

4) Odměna vypsaná na dopadení Jana Fialy, 
který nefalšoval peníze, je vyšší než odměna 
nabízená za dopadení delikventa  
s číslem 1, což není Marek Tahoun.

5) Na obrázku 3 je vyobrazen muž, na jehož 
hlavu je vypsaná odměna o 5000 Kč menší než 
na hlavu delikventa Marka Tahouna. 

Jména: Čeněk Rohan, Jan Fiala,  

 Marek Tahoun, Martin Hulán

Delikty: krádež drůbeže, falšování peněz,  

 únos, pančování alkoholu

Vypsané odměny: 5000 Kč, 10 000 Kč,  

             15 000 Kč, 20 000 Kč
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1) Jirka, který se příjmením nejmenuje Černý, a jeho žena netrávili poslední noc v roce 

 v hospodě. 

2) Bruno se příjmením nejmenuje Golka. Hanin manžel není Tomáš.

3) Na mejdan do hospody vyrazili Grulichovi.

4) Michal a jeho žena Barbora nenosí příjmení Babčákovi a nebudou trávit noc sledováním  

ohňostroje v centru.

5) Markéta, která se nejmenuje Grulichová, si bude užívat na horách. 

6) Markéta není Brunova manželka. Tom a jeho choť jdou pařit k přátelům. 

7) Nora Černá nejde na ohňostroj. 

Jméno muže Jméno ženy příJmení páru Druh zábaVy

a jako malou omluvu přikládáme další podobnou úlohu.  
rozlousknete i tuhle?

silvestrovská party
Čtyři manželské páry měly na oslavu konce roku různé plány.  

Podle nápovědy určete, kdo s kým tvoří manželský pár, jak se 

manželé jmenují příjmením a co během oslav dělali.

Řešení: 1) Bruno, Hana, Babčákovi, ohňostroj v centru. 2) Jirka, Markéta, Golkovi, silvestr na horách. 
3) Michal, Barbora, Grulichovi, mejdan v hospodě. 4)Tomáš, Nora, Černí, party u přátel. 


