
Grunt 

Na četnické pátrací stanici v Brně v neděli ráno zazvonil telefon. Za chvíli už četníci vyšetřují 

vraždu myslivce Josefa Mlynáře, po kterém zůstala manželka se dvěma dětmi. 

Muži zákona stojí před opravdu nelehkým úkolem: najít vraha ve vesnici, kde má zbraň 

kdekdo a kde je plno vášnivých pytláků. Navíc se celá vesnice staví k pátrací akci nepřátelsky. 

Lidé totiž mají strach z 20 let staré nevyřešené vraždy… 

V příběhu nějakým způsobem figurují sedláci a majitelé největšího gruntu v okolí – otec a syn 

Pavelkovi. Zdá se, že určitou roli bude hrát obecní blázen Joska, který dá četníkům tip. 

Postupně vyvstává řada otázek: 

Kdo svázal v lese bláznivého Josku? Kdo byl vrahem hajného Mlynáře a jaký měl motiv 

k vraždě? Co asi napadlo udělat praporčíka Arazíma, když si uvědomil, že Pavelkova rodina 

žije na statku od 15. století a že si na rodinu a grunt nenechá sahat? Jakou roli hrál v celém 

příběhu starý otec Pavelka? Proč se chodil modlit k cizímu hrobu? 

Navíc četníci našli v místě vraždy nábojnici z kulovnice, kterou ale ve vesnici nikdo oficiálně 

nevlastní! 

Začtěte se do řešení příběhů tak, jak je sestavili účastníci podle své fantazie: 

Tláskal, Tichý, Sedláček (7. A): 

Starý Pavelka se přiznal, že před 20 lety zavraždil svého přítele a lituje toho, proto chodí 

k jeho hrobu. Tuto vraždu viděl hajný Mlynář. Starý Pavelka řekl mladému Pavelkovi, aby 

zabil hajného Mlynáře. Aby hajný nemohl udat starého Pavelku. 

Nakonec četníci zatkli starého i mladého Pavelku, který se nakonec doznal, protože zjistil, že 

nemá cenu zapírat. Knoflík patřil Joskovi, který viděl vraždu hajného. Naštěstí se Joska 

vzpamatoval z šoku, vše dosvědčil a oba Pavelkové šli do vězení. 

 

Mifek, Valík (6. A): 

Starý Pavelka se přizná, že před 20 lety zavraždil Krouzu. Joska byl Krouzův příbuzný a tak se 

pokusil zabít Pavelku, ale netrefil se a zabil hajného Mlynáře. Vraždu pak svedl na mladého 

Pavelku. Mladý Pavelka se ho chtěl zbavit, tak ho přivázal v lese ke stromu. Joska hraje 

blázna jenom proto, aby na něj nepadlo podezření. 

 

A jak to bylo doopravdy? Doporučujeme shlédnout 7. díl s názvem Grunt. 

 


