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V pátek a sobotu, 22. a 23. listopadu 2013, jsme pro malý oddíl uspořádali tradiční detektivku,
tentokrát v hororovém stylu.
Už předem, v úterý, obdrželi kormidelníci a kormidelnice, člunaři a člunařky dopis s interním
zpravodajem České policie:

Důvěrné
stupeň utajení 3

Interní zpravodaj České policie č. 375/2013
(Pomáhat a chránit)
Prezidium ČP obdrželo od Rozvědky ČR následující
zprávu:
Po 150 letech, jak předpověděl již Michel de
Nostradamus v r. 1563, se opět objevil Hrabě Drakula,
tentokrát jako vampír Nosferatus na západě Srbska v obci
Bajina Bašta (Obr. 1). Většinou pobývá ve své rakvi
ve starém opuštěném hradu Vojšovině, který dal postavit
jeho děd. Pouze zřídka, jen když již jeho tělo v rakvi
začíná hnít (Obr. 2), vyjíždí v noci ven, aby vyhledal
nějaké bezprizorní děvče, nebo mladou ženu, kterou nikdo
nepostrádá, a z jejího těla vysává údajně krev a její
bezduché tělo pak ukládá do své rodinné hrobky (Obr. 3).
Ve dne se vampír Nosferatus buď přeměňuje opět na
Obr. 1 Fotografie hraběte Drakuly pořízená na
laskavého hraběte Drakulu a ve své bohaté knihovně
hradě Vojšovině v listopadu 2012 amatérským
fotografem Slobodanem Miloševičem
studuje literaturu, nebo se mění v upíra rudého (Desmodus
rotundu) a spává kdesi za trámy kostelní věže místního kostela.
Město Bajina Bašta a okolí obchází strach. Lidé
skupují česnek. Radnice tohoto západosrbského města
vyzvala občany, aby česnek nosili vždy u sebe, protože
jeho požití způsobuje, že krev takového člověka je pro
upíra nepoživatelná. V poslední době, však hraběte nikdo
v okolí Bajina Bašty neviděl. Český tajný agent v Srbsku č.
476BR89 zjistil, že hrabě Drakula, při studiu literatury,
narazil na dílo světoznámého českého Profesora MUDr.
Jana Janského, který objevil různé druhy krve a definoval
krevní skupiny. Hrabě Drakula byl tímto dílem, tak
fascinován, že se asi rozhodl přesídlit do Prahy, kde údajně

Obr. 2 Fotografie pořízená
v podzemní kryptě hradu Vojšovině.
Není dosud prokázáno, že jde
opravdu o hnijícího hraběte Drakulu.

2/50

hodlá prozkoumat hrobku Profesora Janského a pravděpodobně chce v krevním depozitáři I.
chirurgické kliniky Karlovy Univerzity najít i původní vzorky krve, zejména jeden ze
vzácných vzorků, jehož konzumace by zabránila rozkladu jeho tkání.
Předpokládané přesídlení Drakuly se nápadně
shoduje se zprávou Odboru pro odhalování
organizovaného zločinu, že se v Praze a jejím okolí
začala ztrácet z dětských domovů malá děvčátka.
Vzniklo podezření, že je někdo unáší, aby prodal jejich
orgány k transplantacím v zahraničí. Ředitel Odboru
pověřil detektiva pana Harolda Vopršálka, aby tato
zmizení začal prošetřovat. Ani po dvou měsících pan
Vopršalek nenašel žádnou indicii, která by zmizení
vysvětlila. Až, když si přečetl článek v novinách o
Obr. 3 Objevená mladá žena v kryptě hradu
Vojšovina
objevení se vampýra Nosferáta v západním Srbsku (viz
www.Týden.cz z 30.11.2012), pojal podezření. A pak přišel na spásný nápad: Nastrčit vapíru
Nosferátu, alias hraběti Drakulovi, jako vnadidlo, nějaké šikovné skautky, které ho tak
přivedou na stopu, vedoucí k vyřešení záhadných zmizení.
Česká policie dostala za úkol najít skautský oddíl s odvážnými děvčaty, který by se
tohoto velmi nebezpečného úkolu ujal. Protože jde o opravdu nebezpečný úkol, a vše musí
probíhat v tajnosti, není možné, aby děvčata sledovali a chránili nápadní policisté. Detektiv
Vopršálek tak přišel na nápad, že by děvčata před hrabětem Drakulou a upíry mohli chránit
jejich kamarádi z chlapeckého oddílu.
Padl návrh využít Pátý oddíl vodních skautů v Praze a pozvat ho k instruktáži na První
chirurgickou kliniku na Karlově náměstí. Sraz skautů je určen policejním presidiem u pamětní
desky Prof. France Hofmeistera v ulici U Nemocnice, Praha 2, a to v pátek 22. listopadu,
2013 v 16:00.
Je nutné být pro pátrání po hraběti Drakulovi vybaven orientačním plánem Prahy,
zápisníkem a baterkou.
Tento důvěrný Interní zpravodaj je rozeslán kormidelníkům a člunařům 5. oddílu
s žádostí, aby svolali svá mužstva, a aby se v co největším počtu dostavili na určený sraz.
Podepsáno: 18.11. 2013
Policejní prezident odboru č. RT 573X32

V pátek v 16:00 se k desce prof. Hofmeistera u Všeobecné nemocnice dostavila tři
mužstva děvčat: Vydry, Potápky a Kosatky a dvě mužstva kluků: Wikingové a Rackové.
Vyzvedl je doc. MUDr. F.Brázda a přivedl je do posluchárny fakultní nemocnice.
Tam je uvítal vyšetřovatel, kpt. Harold Vopršálek a požádal je o pomoc při vyšetřování
pravděpodobného příchodu hraběte Drakuly z Rumunska a Srbska do Prahy a s tím spojeným
výskytem upírů v Praze. K tomuto úkolu byla mužstva teoreticky připravena odbornými
přednáškami. Program přednášek byl následující:
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Kpt. Vopršálek nastínil hlavní problematiku případu:
Vážení mladí přátelé,
obdrželi jste naši pozvánku na tuto instruktáž a já jsem potěšen, že jste nezaváhali a dostavili
se v hojném počtu.
Jak jste se dozvěděli z našeho zpravodaje, který vám byl doručen, řádí opět po světě, ale
zejména zde v Praze, neblaze proslulý upír, nebo také vampír Nosferatus, hrabě Dracula.
Hrabě Dracula, celým jménem Vlad III. z rodu Draculesti, zemřel v druhé polovině 15. století,
ale ve své upíří podobě se objevil posléze několikrát na různých místech po Evropě. Zejména
od 19. století jsou jeho zjevení poměrně známá a lépe dokumentovaná. Předchozí záznamy a
zmínky trpí silně neprůkazností, protože se z nich staly spíše legendy a pohádkové příběhy.
Za poměrně věrohodné lze považovat zvláště jeho zjevení v Londýně, koncem 19. století.
Je známo také několik pokusů o jeho definitivní umrtvení přímo na jeho hradě v Transylvánii,
ale ty jsou zase poznamenány silným nádechem romantiky, takže nelze příliš věřit, že se
opravdu vydařily. V Německu se Drakula objevil počátkem 20. století již jako upír Nosferatu.
V Čechách je pak doloženo jeho zjevení ze začátku osmdesátých let, a to v podobě závodního
auta, které jezdilo na krev svého řidiče. Dokumentární film „Upír Feratu“ o tom s nasazením
vlastního života natočil režisér Juraj Hertz.
My se domníváme, že nyní do Prahy Drakulu přilákalo, kromě touhy po krvi Dr. Janského,
jak je napsáno oficiálně ve zpravodaji, také úspěšné uvedení stejnojmenného muzikálu
v divadle Hybenia v roce 1995. Když představení shlédl a viděl, jak jeho postavu ztělesnil
jistý Daniel Landa, vyvolalo to v něm touhu po pomstě a začal zde provozovat své nekalé
rejdy. Důkazem pro nás je, že od těch dob stoupá počet osob, které nám všem pijí krev.
Pravděpodobně to však nebyla první návštěva Drakuly a dalších upírů, jeho minulých obětí,
na území Čech. Nepřímé důkazy a zmínky, zejména z málo podrobných úmrtních listů
několika známých českých osobností z oblasti politiky, kultury i vědy, nám napovídají o
možnosti, že tyto celebrity, jak se dnes s oblibou říká, nezemřely přirozenou smrtí, ale byly
napadeny upírem, který jim vypil krev a tím se oni stali také upíry, tedy bytostmi
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„nemrtvými“ (veřejnost si tento pojem často zaměňuje za „nesmrtelnost“), které občas ze
svých hrobek vycházejí a pohybují se mezi námi.
A to je vážení hlavní nebezpečí, které my kriminalisté vidíme v působení Drakuly a jeho
kumpánů upírů, směrem k naší společnosti normálních smrtelníků. Nesmrtelnost je touhou
mnoha lidí. Někteří jí dosáhnout svými kladnými činy, dostanou se do učebnic, naučných
slovníků, jejich busty jsou v pantheonech muzeí. Jiní se stanou nesmrtelnými také činy, ale již
nikoli tak kladnými, přesto jsou jejich balzamovaná těla vystavována v mauzoleích. A někteří
se stávají nesmrtelnými právě svými zločiny, ať už kriminálními nebo proti lidskosti. S těmi
všemi se lze nějak vyrovnat, vymazat je z učebnic, pohřbít u zdí nebo na ně prostě jen
zapomenout.
Ale oběti Drakuly a ostatních upírů se stanou nemrtvými! Jejich činy, pokud vůbec k nějakým
dojde mají sice občas také nějaký krátkodobý dopad na společnost. Hlavně však mezi námi
působí neblaze právě tím, že nám pijí krev, otravují nám život a my s tím nemůžeme nic dělat.
Oni jsou v novinách, rádiu, v televizi, na bilboardech. Člověk aby se bál otevřít i konzervu.
Nezbývá než se proti nim spojit a snažit se je zahnat do jejich opravdových nebo spíše
virtuálních hrobek, a tam je umrtvit tak, aby tyto pijavice už dál nemohli neblaze působit ani
na nás, ani na další generace.
Zejména po zjevení se hraběte Drakuly, v devadesátých letech minulého století, se jejich
řádění opakuje stále častěji. V současné době pak dospěla situace tak daleko, že díky
úsilovnému pátrání jsme zmapovali řadu dokladů, kde bychom mohli zaznamenat stopy jejich
působení. Ale tím naše možnosti končí. Protože se dostáváme do sféry, kam nám naše dospělé
technické a mentální možnosti neumožňují proniknout.
O tom však až po dalších vstupech mých kolegů, kteří vám objasní odborné souvistosti tohoto
případu.
Předávám tedy slovo doc. MUDr. Františku Brázdovi, odborníku z oboru hematologie, který se
krví zabývá soustavně, aniž by byl, aspoň doufám, také upírem.

Dr. Brázda seznámil mužstva s vlastnostmi krve, jejími skupinami, které objevil
Prof. Jan Janský, a s krevním oběhem v lidském těle.
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Závěr přednášky Dr. Brázdy byl, že ani upíři sající krev lidí, ani hrabě Drakula
neexistují.
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V tu chvíli se ozvalo zaklepání a do posluchárny vstoupil černě oděný muž s velkým
plnovousem.
Muž se zeptal: “Dobrý den, je tady pan docent Brázda?“
Brázda: „Ano, co si přejete?“
Muž: „Pane docente, jsem zřízenec patologie František Hadraba. Posílají mně sem
z pitevny, abych jim přinesl nějaký vzorek krve.“
Berázda: „Prosím vás, na co potřebují v pitevně krev?“
Zřízenec Hadraba: „To já, prosím pane docente, nevím.“
Brazda: „Řekněte mi, který patolog vás sem proboha poslal?“
Zřízenec Hadraba: „Mně sem poslal můj šéf doktor Drakula.“
Brázda: „ Dr. Drakula? Žádného patologa tohoto jména na klinice nemáme. Žádnou
krev vám nevydám! Tato krevní skupina je příliš vzácná, než abych ji svěřil vašim rukám“
(Bere krev v ochranu)
Zřízenec Hadraba: „Tak nevydáte?“ (dramatická pomlčka) „Tak si ji vezmu třeba
násilím Cha cha chááááá!!!“ (vyrve vzorek krve docentovi Brázdovi z rukou a zmizí ve
dveřívch).
Profesor Bakule k docentovi Brázdovi: (mluví hanáckým nářečím) „Tak vidíte pane
kolego...a pak že upíři nejsou. Možná že vy na Karlově univerzitě v upíry nevěříte, ale my na
univerzitě v Olomouci jsme už ve výzkumu dál než vy Pražáci. Tady jste teď viděl důkaz. To
byl převlečený upír – žádný zřízenec patologie!!!!! Je zcela nepochybné, že upíři a hrabě
Drakula existují. Já to vám i zde posluchačům vysvětlím ve své přednášce...“
Následovala přednáška Prof. Bakule.
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Zde byl prof. Bakule přerušen některým z posluchačů, který ho doplnil, že pomáhá i
svěcená voda. Prof. Bakule za tuto připomínku poděkoval a uznal ji za oprávněnou.
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Po této přednášce vystoupil opět kpt. Vopršálek:
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Časový plán pátrání
• Podezření: Některé historické osobnosti byly
po úmrtí nalezeny bez sražené krve v těle a
měly podezřelé dvojice ran na krku v oblasti
tepen.
• Jedná se o Juliuse Zeyera, Jana Janského,
Šebestiána Hněvkovského, Antonína Švehlu a
Bedřicha Smetanu.
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• V případě nouze můžete volat odbor
vyšetřování č. 724072327
• Ať budete kdekoliv, ve 14:45 odpečeťte
přiloženou obálku a dále se řiďte instrukcemi,
které v ní naleznete
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Po vyslechnutí přednášek, při kterých byli posluchači jednak zkoušeni, jestli dávají
pozor, a jednak si dělali poznámky pro další postup v pátrání, pak mužstva obdržela od kpt.
Vopršálka zapečetěné a zašifrované instrukce pro pátrání po upírech a pozvánku na ples
upírů.

Poté se rozešli domů, aby připravili své zprávy. Na e-mailovou utajenou adresu policie
přišlo během noci 5 zpráv, které jsou uvedeny v příloze 1.
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Druhý den
Mužstva měla za úkol najít hroby, resp. pomník, osob, u kterých je podezření, že je
zahubili upíři, a u hrobů kromě zpráv najít pečeť na vstupenku. Každé mužstvo šlo na jiné
místo a v průběhu pátrání se jejich cesty křížily. Vedly je jednotlivé zprávy:
Zpráva 1 (vedla k pomníku Juliuse Zeyera)

Zpráva 2 (vedla ke hrobu Prof. Jana Janského)

Upír Nosferatus ukryl krvavou pečeť u hrobky, kde je pochován profesor, který objevil
krevní skupiny. Tato hrobka se nachází na Řlihňůřjel gráchšňůé Lžkůžýchmjx.
Zapište všechny informace, které jsou na a u hrobky, aby bylo možné tělo exhumovat.
Kód utajených skutečností: aábcčdďeéěfghchiíjklmnňopqrřsštťuúůvxyýzž
Info: Metro B Na Knížecí, bus 137, U Smíchovského hřbitova
Zpráva 3 (vedla ke hrobu Šebastiána Hněvkovského)
Na hradu Vojšovina nalezl český agent č. 476BR89 přiložené archivní fotografie a
mapu.
Z tohoto nálezu vyplývá podezření, že i tento český buditel byl obětí hraběte
Drakuly. Pokud tomu tak bylo, je nanejvýš pravděpodobné, že u mohyly bude
ukryta krvavá pečeť opravňující k návštěvě Plesu upírů. Je proto nutné, aby
pátrací týmy tuto pečeť získali a tak dále pokročily v pátrání po ukradené
vzorkovnici se vzácnou krevní skupinou, kterou potřebuje hrabě Drakula, aby
oživil své tlející tělo a mohl se Plesu upírů zúčastnit. Tomu je třeba v každém
případě zabránit, aby nedošlo
k dalším únosům a vysání mladých
děvčat, po jejichž krvi hrabě Drakula
baží.
Tajná informace České policie:
1,2,3,4,5 atd.: Gqňá rd kýfzxh jy
kchpxíé v ěa ťúěkžmfžh gu ěťchůý
Kód: aábcčdďeéěfghchiíjklmnňopqrřsštťuúůvxyýzž

Zpráva 4 (vedla ke hrobu Dr. Antonína Švehly)
Údajná oběť upíra Alhevš
Nínotna rD je pochován v hrobce
v CHsšťíxásšlěn chscíťpxf. Získejte
tam další pečeť na Ples upírů a
zaznamenejte si celý nápis na
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hrobce.
Policejní informace: (ke zprávě byla přiložena mapa s vyznačenými body A až C)
Linka 22 nebo 26 do stanice Na Groši
nebo Metro A ze Skalky busem 177 do stanice Selská
nebo Metro C ze stanice Chodov opět do stanice Selská
A Obchodní centrum Interspar Hostivař
B Zastávka tramvaje „Na Groši“.
E křižovatka Na Groši
D zastávka busu 177 „Selská“
C Hostivařský hřbitov
aábcčdďeéěfghchiíjklmnňopqrřsštťuúůvxyýzž

Zpráva 5 (vedla ke hrobu Bedřicha Smetany)

Zpráva 6 (vedla ke kostelu sv. Havla na Zbraslavi)
České policii oznámil anonym, že se u Spisy na pomníku Zeyera:11,44,40,46,4,12,7,,40,1,7,46,4,5,44,,
5,7,1,12,7,,9,7,,30,17,6,7,40,12,7,1,16 objevily krvavé skvrny. Je možné, že jsou to stopy krvelačných
upírů, kteří se scházejí na ples, aby byly svědky vzkříšení hraběte Drakuly. Sledujte tyto stopy a po cestě
sbírejte Z českých luhů a hájů: 2,3,4, Prodná nevěsta:7,8, Šárka: 4. Po požití i malého množství, budete
chráněni před upíry. Čím více Z českých luhů a hájů: 2,3,4, Prodná nevěsta:7,8, Šárka:4, Z českých luhů a
hájů:12 naleznete, tím lépe pro vás.
Který z vyšetřovacích týmů najde a Zeyerův pomník:1,4,30,32,4,,8,6,7,11,18,12,44,1,16,,18,11,6,7,8,4,9,
44,18,,11,6,4,1
K vyluštění šifry mužstva potřebovala své záznamy textů z pomníku J. Zeyera:
Tomu bude udělen Nejvyšší čestný diplom České policie za záchranu obětí hraběte Drakuly.
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Mužstva měla za úkol u každého hrobu nalézt další zprávu, kde pokračovat v pátrání, a
pečeť, kterou si nalepila na pozvánku na Ples upírů; dalším úkolem bylo opsat text na hrobech
(pomníku). Tyto texty pak sloužily k vyluštění zprávy č. 6.
V případě, že by některé mužstvo nestačilo vypátrat všechna tato místa, měla pro ten
případ zapečetěnou obálku, kterou směla otevřít až v 14:45. V této obálce byla zpráva č. 7,
která mužstvo opět poslala ke kostelu sv. Havla.

Zpráva 7 (vedla ke kostelu sv. Havla na Zbraslavi)

Během křížení mužstev došlo k zmatkům s pořadím zpráv, a tak bylo dobře, že jak
z bezpečnostních důvodů, tak z důvodů pomoci mužstvům byl u hrobů a pomníku vždy
někdo z Prvostředečníků resp. někdo jimi pověřený. Mužstva také měla telefonní číslo na
policejního prezidenta, který jim mohl v případě nouze poradit.
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Tak se stalo, že všechna mužstva nakonec dorazila ke kostelu sv. Havla na Zbraslavi.
Zde je čekal kpt. Vopršálek, který je instruoval v tom smyslu, že pro obranu proti
upírům si mají vyrobit kříže a pak se mají vydat po krvavých stopách a po cestě sbírat česnek,
který je také ochrání. Mužstva se pak vydala po krvavých stopách strastiplnou zešeřelou
cestou křovinami, přes nebo pod mohutným potrubím až k doupěti upírů, kde probíhal jejich
ples kolem rakve, v které leželo rozkládající se tělo hraběte Drakuly, které třímalo ve svých
pařátech ukradenou vzorkovnici s krví, kterou musel hrabě o půlnoci vypít, aby si uchoval
věčný život.
Mužstva se k rozkládajícímu se tělu přibližovala jen velmi opatrně, a když se nehybné
tělo náhle začalo zvedat, ti méně odolní prchali z plesové místnosti. Kormidelnice a
kormidelníci však našli odvahu a vzorkovnici s krví z Drakulových pařátů vyrvali, a tím
splnili hlavní zadání, které dostali od České policie.
Za to mohli odejít do prvního poschodí, kde byla prostřena upíří hostina. Mužstva se do
krvavých pochoutek hned pustila a na chudáky upíry toho už moc nezbylo.
O tom všem nejlépe vypovídají následující fotografie Přemíka, Yška, Pegase a
Zbyňka:

U hrobu Š. Hněvkovského - Potápky:
Hiko, Bubo,Katné, Verča, Johča, Mája

Vydry: Zip, Lasi, Ryška, Boši, Jája,
Bára, Žofka, Róza
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Patrající mužstvo na Vyšehradě

v Chotkových sadech: Rackové: Zleva Toník, Kryštof, Franta, vzadu stojící Sidot, Roko, Yrvel a v
prostoru stojící Dan
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Wikingove: Zleva Borna, Patus, Cejsek, za ním sedící Erik a Tadeáš a stojící Vojta.
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Hemžení na stanici v Hostivaři
Mužstva u hrobu Dr. Antonína Švehly
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Ukrytá zpráva s pečetí
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Příchod do tanečního sálu upírů
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Hrabě Drakula v rakvi
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Rakev obklopená upíry
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Upíří kolem rakve s hrabětem Drakulou
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Rackové: Roko, Toník, vpředu Yrvel
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Foto u hraběte Drakuly: Vydry a Kosatky: Ptáče, Rejka, Lola, Pepi, Anima, Freja, Ela, Lída

Po likvidaci hraběte Drakuly (tím, že mu mužstva odebrala lahev s krví, kterou hrabě
potřeboval o půlnoci k svému oživení) nastala hostina.
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Po hostině zavelela kapitánka oddílu Dorka k nástupu a tam mužstva obdržela diplom za svou
nebojácnost. Všechna mužstva se vyznamenala a umístila se na spojeném 1. – 5. místě. Za to
dostala diplom s podpisy všech upírů
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Není jisté, kdo měl z detektivky větší požitek, jestli mužstva anebo její organizátoři. To ukáží
až vzpomínky, které po čase zůstanou.
Do čela, nepovol, bij se vřed, 555
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Příloha 1
Zprávy vyšetřovacích týmů

Kosatky
Julius Zeyer
Narodil se 26. Dubna roku 1841 v Praze a zemřel 29. Ledna 1901 tamtéž. Byl to český
prozaik, dramatik a básník, který byl označován za jednoho z nejvýraznějších českých
novoromantiků. Táké bývá řazen k lumírovcům.
Náměty čerpal nejčastěji z dávné historie, mytologie, pověstí a básní. Ve svém
literárním díle si vysnil vlastní svět, který měl k realitě dost daleko.
Julius byl synem Jana Zeyera a jeho ženy Eleonory. Je židovského původu, ale on sám
se hlásil ke katolictví. Byl to velkoobchodník s dřívím.
Jan Janský
Narodil se 3.dubna 1873 v Praze a zemřel 8.září 1921 v Černošicích. Byl to neurolog a
psychiatr, který se proslavil hlavně objevením 4 základních krevních skupin.
Vyrůstal v na Smíchově v rodině obchodníka. V roce 1892 dostudoval Smíchovské
gymnáyium, pak pokračoval na Lékařské fakultě University Karlovy v Praze. Jeho první práce
byla u profesora Keffnera a poté nastoupil na psychiatrickou kliniku v Praze. Ve svých pracích
se ukázal jako bystrý a kritický. Byl soudním znalcem z psychiatrie. V roce 1953 byl natočen
film Tajemství krve režiséra Martina Friče pojednávající o životě Jana Janského. Hlavní roli v
barevném a i na dnešní dobu vcelku zajímavém filmu hrál Vladimír Ráž.
Šebastián Hněvkovský
Narodil se 19.března 1770 a zemřel 7.črvna 1847 v Praze. Je to český národní budeitel
a básník, který je spjatý s prvopočátky novočeského básnictví za národního obrození.
Měl právnické vzdělání a deset let působil jako radní v Plánici u Klatov – v té době
vznikla většina jeho děl. Posledních 11 let svého života strávil jako penzista v Praze.
Antonín Švehla
Narodil se 15.dubna roku 1873 v Hostivaři a zemřel 12. Prosince 1933. Byl to
československý politik. Stal se předsedou tří československých vlád.
V roce 1900 převzal po smrti svého otce rodinné hospodářství. Politicky se začal angažovat v
devadesátých letech 19. století. Švehla byl znám jako schopný politik a mistr kompromisu.
Na rozdíl od většiny významných politiků své doby neměl akademické vzdělání, své znalosti
získal samostudiem a vynikal v řešení praktických politických otázek.
Bedřich Smetana
Narodil se v roce 2.března 1824 v Litomyšli a zemřel 12.května roku 1884 v Praze.
Bedřich Smetana byl významným českým hudebním skladatelem, dnes známým především
cyklem symfonických básní Má vlast a operami Libuše a Prodaná nevěsta.
V pěti letech začal hrát na housle, ale jeho otec neměl pro jeho talent pochopení. Absolvoval
gymnázium v Plzni. V roce 1848 se oženil s Kateřinou Kolářovou. Podruhé se v roce 1860
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oženil s Barborou Ferdinandovou. V létě 1874 ztratil sluch ve svém pravém uchu a na podzim
ohluchl úplně.
Opery: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička,
Tajemství, Čertova stěna a nedokončená Viola.

Ředitel OVHZ ČP

Vydry
1. Julius Zeyer

*26. duben 1841, Praha
+29. ledna 1901, Praha

-český prozaik, dramatik a epický básník
-je řazen k lumírovcům a je rovněž označován za jednoho z nejvýraznějších
českých novoromantiků
-díla: Fantastické povídky
Ondřej Černišev
Román o věrném přátelství Amise a Amila
Jan Maria Plojhar
Tři legendy o krucifixu...

Život: J. Zeyer pocházel z pražské měšťanské rodiny, která měla francouzský a židovský
původ. Jeho rodným jazykem však byla němčina. Studoval německou reálku a poté techniku
v Praze. Studia nedokončil, rozhodl se pro soukromé studium jazyků a literatury. Zeyer
cestoval po celé Evropě. Odcestoval do Ruska, kde působil jako vychovatel ve šlechtických
rodinách. Jeho nejmilejším místem v Čechách byly Vodňany. Zde měl své přátele (z
literárních kolegů to byli např. Otakar Mokrý a František Herites). Julius Zeyer zemřel
29.1.1901 v Praze.

2. Jan Janský

*3. dubna 1873, Praha

+8. září 1921, Černošice
-český sérolog, neurolog a psychiatr, objevitel čtyř základních krevních skupin
Život: J. Janský se narodil v Praze v rodině obchodníka. Studoval lékařství na
Karlově univerzitě v Praze. Od roku 1899 pracoval na psychiatrické klinice a roku
1914 byl jmenován profesorem a zástupcem přednosty psychiatrické kliniky. Během
první světové války sloužil dva roky jako lékař na frontě, ale po srdečním infarktu byl
propuštěn ze služby. Po válce pracoval jako neuropsychiatr v pražské Ústřední vojenské
nemocnici. Zemřel v Černošicích roku 1921.

3. Šebastián Hněvkovský

*19. březen 1770, Žebrák
+7. červen 1847, Praha

-český národní buditel a básník spjatý s prvopočátky novočeského básnictví za národního obrození
-díla: Děvín
Vnislav a Běla
Básně drobné
Doktor Faust
Jaromír…

Život: Š. Hněvkovský se narodil v početné rodině chudého koželuha.
Po středoškolských studiích v Berouně vystudoval Šebestián Hněvkovský filozofii a
práva v Praze. Již v tomto věku se zajímal o poezii. Po studiích nastoupil jako
úředník městské správy v Plánici u Klatov. Přitom se věnoval studiu literatury a
vlastní tvorbě.
V roce 1805 se vrátil do svého rodiště, kde 20 let zastával svou úřednickou funkci.
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Poté byl ustanoven purkmistrem v Poličce a na odpočinek se odstěhoval do Prahy, kde také
zemřel.

4. Antonín Švehla

*15. dubna 1873, Hostivař (Rakousko-Uhersko)
+12. prosince 1933, Praha

-československý politik, který se stal předsedou tří československých vlád,
předsedou agrární strany a hostivařským statkářem

Život: A. Švehla se narodil v selské rodině, V roce 1900 převzal po svém otci
hospodářství. Švehla nedokončil střední školu. Mládí prožil na statku v Uhříněvsi a
záhy s heslem „venkov jedna rodina" stanul v čele agrární strany. Byl jedním z
pětice mužů 28. října, třikrát stanul v čele vlády a odmítl kandidovat na funkci
prezidenta. Proslul jako mistr kompromisu. V roce 1929 se z důvodu svého
zdravotního stavu stáhl z aktivního politického života a roku 1933 zemřel.

5. Bedřich Smetana *2. března 1824, Litomyšl
+12. května 1884, Praha
-významný český hudební skladatel období romantismu
-díla: -Braniboři v Čechách
- Prodaná nevěsta
- Dalibor
- Libuše
- Dvě vdovy
- Hubička
- Tajemství
- Čertova stěna
- Viola – jen fragment
- cyklus symfonických básní Má vlast

Život: Už v pěti letech hrál B. Smetana na housle. Po absolvování základní školní
docházky šel studovat gymnasium v Plzni. Ale místo studia se věnoval hudbě.
Po odmaturování odešel za prací do Prahy, kde se živil jako učitel hudby. V té době
začínal komponovat svoje první skladby. Poté roku 1848 založil svoji hudební školu a
oženil se s Kateřinou Kolářovou.
V letech 1856–1861 žil v Göteborgu ve Švédsku, kde komponoval další polky a řídil
koncerty klasické hudby. Při návratu do Čech zemřela jeho žena. Často pobýval v
Obříství, kde se v roce 1860 oženil s Barborou Ferdinandovou.
Úspěch mu zajistilo až uvedení opery Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta. Díky
tomuto úspěchu se stal dirigentem orchestru Prozatímního divadla.
Roku 1874 ohluchl. Poté se nastěhoval z Prahy do myslivny v Jabkenicích u Mladé
Boleslavi za svojí dcerou Žofií. Ale hluchota ho nezlomila a komponoval dál (opery
Tajemství, Hubičku a Čertovu stěnu, dokončil cyklus Má vlast atd.). Zemřel v ústavu pro
duševně choré v Praze roku 1884.
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Potápky
Julius Zeyer
Narodil se 26. dubna 1841. Je označován za
jednoho z nejvýraznějších českých
novoromantiků. Nejčastěji čerpal náměty z dávné
historie, mytologie, bájí a pověstí. Ve svých dílech
si vymýšlel fiktivní svět, který byl přesným
opakem tehdejšího života. Jeho otec zemřel
předčasně. (určitě kvůli upírům. :D) Intenzivně se
také věnoval studiu jazyků, naučil se anglicky,
francouzsky, italsky, španělsky, rusky a polsky.
Údajně si osvojil také základy sanskrtu a
koptštiny. Umírá u své sestry roku 1901.
Julius byl očividně upír, protože jeho první kniha
měla jasně upírský název- Krásné zoubky. Tato kniha se mu však moc
nepovedla a začal psát o magii. Zemřel na selhání srdce, což by mohlo
znamenat, že mu do něj někdo vrazil kůl. Na to, že byl upír se přišlo podle
důkazů (viz foto).
Jan Janský
Narodil se 3.4.1873. Byl to neurolog a psychiatr.
Narodil se v Praze na Smíchově. Ve škole byl
bystrý, protože se bál, aby ho nekousli upíři.
Během první světové války nastoupil do služby
jako lékař. Nejspíš se chtěl seznámit s krví a
zraněními. Zemřel na následky angíny, kterou na
něho přenesl upír (při angíně i při kousnutí upírem
vás bolí krk). Rozdělil krev do čtyř základních
skupin, a proto ho chtěli chytit upíři, aby měli
lepší výběr obětí.
Šebestián Hněvkovský
Narodil se 19. března 1770. Založil první
novočeskou básnickou školu. Psal výhradně jednodušším stylem, aby byl
blíže lidovým vrstvám (a také upírům). Jeho nejznámější dílo je epos
Děvín. Jeho děj vychází z dívčí války. Psal tedy velmi rád o ženách. Hlavně
proto, že se je každou chvíli pokoušel vysát.
Antonín Švehla
Narodil se 7. října 1922. Byl to pátý a sedmý premiér Československa. Za
1. světové války byl jedním z vůdčích představitelů domácího odboje. Od
roku 1922 byl předsedou celkem tří československých vlád.
Roku 1927 odmítl kandidovat na funkci prezidenta a podpořil
kandidaturu Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 1929 se z důvodu svého
zdravotního stavu, s nímž měl dlouhodobé komplikace, stáhl z aktivního
politického života. Přesto však nadále zůstal předsedou Agrární strany až
do své smrti v roce 1933. Na rozdíl od většiny významných politiků své
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doby neměl akademické vzdělání, své znalosti získal samostudiem. Švehla
byl zjevně pronásledován upíry. Ti ho chtěli dosadit na místo prezidenta. A
protože se jim vzepřel ho později zabili. Je to zřejmé z toho, že není jasné,
jak zemřel.
Bedřich Smetana
Narodil se 2. března 1824. Byl to významný hudební skladatel. V padesáti
letech zcela ohluchl, ale i po ztrátě sluchu dokázal složit řadu vrcholných
děl. To by mohlo znamenat, že mu tato díla našeptávali upíři. Zemřel v
ústavu pro choromyslné 18. května 1884. Zřejmě se zbláznil protože na
něj byl nátlak upírů příliš veliký.

Rackové
Za zdravotní potíže slavného skladatele mohla nálož, která mu jako malému chlapci
vmetla střepy do obličeje!!!
JAN JANSKÝ

Janský studoval lékařství na Karlově univerzitě v Praze. Od roku 1899 pracoval na
psychiatrické klinice, roku 1914 byl jmenován profesorem a zástupcem přednosty
psychiatrické kliniky. Během první světové války sloužil dva roky jako lékař na frontě, po
srdečním infarktu byl propuštěn ze služby. Po válce pracoval jako neuropsychiatr v pražské
Ústřední vojenské nemocnici.
Jan Janský byl propagátorem dárcovství krve. Na jeho počest je dobrovolným dárcům krve v
České republice a na Slovensku udělována Medaile prof. MUDr. Jana Janského.
JULIUS ZEYER
žádné spojitosti mezi Juliem Zeyerem a upíry.
ANTONÍN ŠVEHLA
Na rozdíl od většiny významných politiků své doby neměl akademické vzdělání, své znalosti získal
samostudiem a vynikal v řešení praktických politických otázek. Podle vzpomínek JOSEFA
CHARVÁTA se po jeho smrti našly v jeho psacím stole peníze za celou dobu jeho úřadování ve funkci
předsedy vlády, neboť Švehla, kterého peníze nikdy nezajímaly (živil ho statek, obhospodařovaný jeho
manželkou a dcerou), vždy strčil výplatu do šuplíku a hned nato na ní zapomněl.
ŠEBESTIÁN HNĚVKOVSKÝ

žádné spojitosti mezi Šebestiánem Hněvkovským a upíry.

Wikingové
Nenašli jsme žádné moc veliké spojitosti.
Wikingové pak předali svou zprávu až při bodování průběhu detektivky:
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Detektivku připravovali a v ní účinkovali: Kpt. Harold Vopršálek – Rejp; doc. F.
Brázda, později vlkodlak – Bob; profesor L.Bakule, později ceremoniář plesu upírů –
Cancidlo; zřízenec patologického ústavu a lupič krve – Pacík; hlídači hrobů a upíři: Pegas,
Cancidlo s rodinou, Přemík a Fany (dcera Fokiho), Zbyněk a Yško; zřizovatel plesové,
pohřební a hodovní síně a upíři – Foki s pomocí Zuba a profesorky Radky; výběrčí hudby a
upír - Chingo; příprava honu na lišku – Dorka, Pacík a Rejp; Policejní prezident na telefonu,
později Drakula – Pacík; fotograf akce – Přemík; pozorovatel akce a bezzubý upír – Bobánek.
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