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Přepadení v restauraci – Luděk Brožek 

Vypracoval:________________________ 

 

Člověk v tmavomodré kombinéze s ohromným údivem hleděl na inspektora Pernera. 

„Nikdy jsem neslyšel o restauraci Bakchus,“ vykřikoval. „Ne. Nikdy jsem tam nevkročil. 

Nejsem lupič ani vrah, neloupil jsem ani nestřílel.“ 

„Muž v tmavomodré kombinéze, jehož popis přesně odpovídá vašemu vzhledu, vystřelil a 

majitele restaurace Bakchus a vyprázdnil jeho pokladnu,“ informoval ho inspektor Perner. „Vy o tom 

nic nevíte?“ 

„A proč bych o tom měl vědět?“ odporoval zadržený. „Po městě chodí možná tisíc mužů vyšší 

postavy v tmavomodrých kombinézách.“  

„Ale jenom jeden z nich, a to právě vy, běžel Tržní ulicí několik minut po loupežném 

přepadení,“ připomenul mu inspektor.  

Samozřejmě, že jsem běžel. Chvíli předtím jsem stál na rohu a přemýšlel jsem, kam mám jít 

na oběd.  Apak jsem viděl, že se ke mně blíží nějaký blázen v bílé zástěře a v bílé čepici s nožem 

v ruce. Křičel na mě: Ty jsi zastřelil našeho šéfa! Samozřejmě, že jsem se dal na útěk.“  

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

„Vždyť měl v ruce nůž!“ 

„Co se stalo dál?“ 

„Uviděl mě policista, jak utíkám, a zadržel mě. Vysílačkou se dozvěděl o přepadení, a tak mě 

podezíral. Bylo mi jasné, že diskuse s ním by byla zbytečná, proto jsem neodporoval a vrátil jsem se 

v jeho doprovodu do restaurace Bakchus. Navíc jsem usoudil, že tam by se mohlo vysvětlit, že já lupič 

nejsem. Několik hostů pak, nevím proč, přisvědčilo, že já bych mohl být ten lupič, ale nebyli si tím 

vůbec jistí.“ 

„Naproti tomu moje podezření, že jste v restauraci Bakchus loupil, po vaší výpovědi silně 

vzrostlo,“ konstatoval stroze inspektor Perner.  
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1. Jak jinak můžeme nazvat inspektora? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Z čeho byl podezřelý muž obviněn? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Čím se podezřelý obhajoval? Co tvrdil? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Proč si hosté a muž s nožem v ruce mysleli, že právě zadržený muž střílel? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. S pomocí jakých důkazů by mohl inspektor usvědčit podezřelého? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Jak mohl příběh skončit? Navrhni alespoň 3 řešení. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 


