
 
 
 

JAKÉ BYLO ŘEŠETO 2002? 
 
 
 
 
YMCA České Budějovice uspořádala ve dnech 2. - 4. října 2002  v rámci výstavy 
Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Bud ějovicích  doprovodný program 
s názvem ŘEŠETO. O co šlo? O řešení. Totiž o správné vyřešení jednodušších či 
složitějších soutěžních kvízů, o pohodu a dobrou zábavu. 
 
 
V soutěžní části Řešeta si účastníci mohli vybrat z různých kvízů podle obtížnosti a 
dle svých schopností. Nejjednodušší bylo asi poznat obtisky - předměty obtisknuté 
v moduritu a podle hmatu rozeznat co se schovává v rukávu . Příliš složité nebyly 
ani sirkové hlavolamy zápalky nejsou na hraní . Ovšem již při kvízech to hrav ě 
zvládnu  či to dokážu i bez po čítání  mysleli a počítali téměř všichni. Řešitelé kvízů 
teď se zapotím  se opravdu dost zpotili, neboť ve výstavním pavilonu nám hodně 
topili. To byl možná také důvod, proč jim mnohdy už ani nezbývaly síly zakroužkovat 
správnou odpověď v úkolu s „nápovědou“co to jen m ůže být . A zkusit vyřešit kvíz 
s názvem teď přijde to nejt ěžší si troufli jen ti největší odvážlivci. Přesto nám bylo 
odevzdáno 1201 vyplněných formulářů – správně vyřešených kvízů z toho bylo 226. 
Ze správných odpovědí jsme vylosovali 16 výherců cen.Výherci byli písemně 
vyrozuměni a ceny jim byly slavnostně předány při PIŠKVORKIÁDĚ 30. října 2002 
v Mateřském centru Máj. 
 
 
V nesoutěžní části Řešeta se mnozí vyřádili při Maxihře – po zemi bylo rozmístěno 
12 zastavení s jednotlivými měsíci v roce. U každého měsíce byl uveden nějaký úkol, 
např. obkresli svoji ruku , nakresli sám sebe jak se usmíváš , podlez provázek , 
přeskoč provázek, písemn ě pokra čuj ve slovním fotbalu ... 
Kdo měl zájem, mohl si také zahrát s kamarády piškvorky, nebo si prohlédnout 
informační panely o činnosti YMCA ČB. 
 
 
 
 

Naše PODĚKOVÁNÍ  patří všem, 
kteří se podíleli na přípravě a realizaci Řešeta. 

 
 

VÝSTAVIŠTI České Bud ějovice  děkujeme 
za poskytnutí prostoru. 

 
 

Svou vděčnost vyjadřujeme i Jiho české energetice, a. s. , 
která nás podpořila finančně. 

 



Chcete vědět, co jsme si přečetli v Maxihře? (Uvádíme doslovné znění včetně 
pravopisných chyb.) 
 
 
U úkolu napiš slovo obsahující číslovku : 
 
MEDVĚD  město   OPĚT  pojednat  STONEK 
patřit   STODOLA  stoh  PĚTNÍK  jednatel 
TRPĚT  mistři   OSMÁCI stolička  STOLEK 
sedmikráska  COSMOPOLITAN   tři zlaté vlasy děda vševěda 
 
 
U měsíce června byl úkol dopiš dva verše k básn i: 
 
PODZIM MÁ DĚRAVÉ KAPSY,   BYLA JEDNA VES 
KOLEM CEST, PO LESÍCH, NA VSI  ZA VSÍ BYL LES 
ŽLUTOU A ČERVENOU TROUSÍ  A V LESE BĚHAL PES  
 pes má dlouhé vousi  Když hajný do lesa vlez, 
 už zvony bijí na vsi   tak koukal tenhle pes, 
Proč v červnu básníš o podzimu? by doběh za blízkou mez. 
Vždyť kol tebe je plno rýmů!   BYLA JEDNA MYŠKA MALÁ 
Tráva, stromy, květiny,    A TA JEDNOU VYZKOUMALA 
v červnu mám narozeniny.    JAKOU CHUŤ MÁ DUHA 
 JARO JE HORKÉ     POVÍDALA ŽE JE SLADKÁ 

A PODZIM STUDENÝ.   ASI JAKO CUKRLÁTKA 
 TAK NA TO KOUKEJ    JENŽE TROCHU TUHÁ 

A NEKRČ RAMENY  Čeština je krásný předmět 
Jsem děsně rád že žiju tady  umíme se dorozumět  
i když to počasí má občas vady   A když jazyk neumíš  
 Tak nás to tady baví   tak si prdel políbíž  
 proto jsme tu rádi     CHCI TĚ VIDĚT CHYTRÁKU, 
UŠ JE PODZIM PADÁ LISTÍ    TY MÁŠ ŠKOLU NA HÁKU. 
POD NOHAMA NÁM ŠUSTÍ  Milovat, to není jen mít rát 

a na zemi se nám hustí  milovat je uvěřit a pravdu znát, 
a já honím psi    milovat je odpustit a znovu podat ruce, 
po té naší vsi     milovat je rozdělit svou duši i své srdce. 
       PEC NÁM NESPADLA 
 
 
Od listopadu měli doskákat po pravé noze k prosinci.  
U prosince byl úkol napiš sem n ěco hezkého, co chceš vzkázat i ostatním : 
 
AŽ TI BUDE V ŽIVOTĚ SMUTNO,  Buď vždy hodný a 
OTOČ SE K SLUNCI ČELEM   usmívej svou tvář 
A VŠECHNY STÍNY     VAŽTE SI ŽIVOTA!!! 
PADNOU ZA TEBE.    Přátelství je součást lidského štěstí. 
 „Co je to mami hoře žal?“    NIKOMU NIKDY NENADÁVEJ 
 „Loučit se s tím, kdo miloval.“   JE TO OHAVNOST 
 „Co je to mami boles stesk?“  Už aby bylo hezky. 
 „Že všechno mine jako blesk.“   UŽ JE! 
 Navždy si tu sílu chraň,   Čau lidi, doufám že vaše vzkazy 
 kdyš cítíš v dlani teplou dlaň!  budou potrhlé jako ten můj!!! 
NEUMÍM SKÁKAT PO PRAVÉ NOZE,   MNĚJTE SE RÁDI 
A PŘESTO JSEM SKÁKALA   MÁM RÁD PANÍ UČITELKU 
 Je to fuška!   


