
JAKÉ BYLO ŘEŠETO 2003? 
 
Ve dnech 1. - 3. října 2003  pořádala YMCA České Budějovice v rámci výstavy Vzdělání a 
řemeslo na Výstavišti v Českých Bud ějovicích  již druhý ročník doprovodného programu 
ŘEŠETO. Tentokrát jsme pro děti a mládež připravili šest druhů soutěžních úloh – každé 
písmeno z názvu ŘEŠETO představovalo jeden úkol. 
 
Princip byl u všech soutěžních úloh stejný: Na soutěžním panelu bylo umístěno 18 objektů 
(obrázků, slov, čísel, fotografií ...) – děti měly sestavit správné trojice – co k sobě patří. 
Mohly si samy vybrat, kolik soutěžních panelů budou řešit. Každý, kdo správně vyřešil 
alespoň jeden panel, měl naději na výhru některé ze zajímavých cen. Vyplněné formuláře 
nám odevzdalo celkem 394 účastníků. Správně vyřešili úlohy ze všech šesti panelů pouze 
čtyři z nich. Z těchto čtyř byl vylosován výherce hlavní ceny – hry CARCASSONNE a ani 
zbývající tři nepřišli zkrátka. Všichni ostatní úspěšní účastníci byli zařazeni do slosování o 
dalších 10 cen. 
 
Ještě jeden úkol čekal na své řešitele – zadáním bylo napsat větu, v níž všechna slova 
začínala stejným písmenem. Děti vymyslely velké množství veselých a povedených vět, 
bylo tedy opravdu velmi těžké vybírat. Autoři dvou nejzdařilejších byli odměněni dřevěnými 
hlavolamy. 
 
Všichni výherci byli písemně vyrozuměni a ceny jim byly slavnostně předány při 
PIŠKVORKIÁDĚ 29. října 2003 v Mateřském centru Máj v Českých Budějovicích. 
 
 
 

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

VÝSTAVIŠTI České Bud ějovice  děkujeme za poskytnutí prostoru. 
 
 

Dřevěné hlavolamy věnovala 
PRODEJNA ŠACHŮ, HER A HLAVOLAM Ů 

Hradební 11, České Budějovice, tel. 386 353 030 
 

 

HLAVNÍ CENU – rodinnou hru CARCASSONNE věnoval 

LABYRINT 
specializovaná prodejna společenských her, karet, hlavolamů a šachů 
Pasáž U Hromádků, Hroznova 9, České Budějovice, tel. 777 887 299 

 

 
 

Hlavní partner: 
Jiho česká energetika, a. s.  



 
Zajímá vás, jaké věty účastníci vymysleli? (Uvádíme doslovné znění včetně chyb.) 
 
 
Dvě nejzdařilejší věty a jejich autorky: 
 
Komenský kouše katedru.   (Aneta Hačková, Blatná) 
 
Pádlo plulo po potoce plném p ěkných potápník ů, protože p ři pádlování 
přepadlo p řez příď.   (Jana Hozdalová, Jindřichův Hradec) 
 
 
Bylo z čeho vybírat – jen malá ukázka z množství sepsaných vět: 
 
Hroch hraje hokej.   (Pavla Plášilová, Kamenice nad Lipou) 
 
Jej jedno jablko Jagy je jedovaté.   (Lenka Konupková, Veselí nad Lužnicí)  
 
Kapr křoupá křupky.   (Lukáš Trávníček, České Budějovice) 
 
Komár krouží kolem kaluže.   (Zdenka Jodlová, České Budějovice) 
 
Lucka lyžovala levou lyží.   (Lucie Kulichová, Loučovice) 
 
Mlask, mlask Martin mlaská mlíčko.   (Martin Kroček, Český Krumlov) 
 
Moje milá maminka myje malé miminko malým modrým mýdlem.   (Markéta Košařová, Dehtáře) 
 
Na našem náměstí nic nekoupíš.   (Petra Jandová, České Budějovice) 
 
Pracovitý Petr Poláček pomáhal pěti pražským přátelům, postavit pěkný pevný posed před 
průzračným potokem plným pstruhů.   ( Prokop Týle, Miličín) 
 
Pája prošla pohraniční pevností po prašných pilířích.   (Stanislav Rataj, České Budějovice) 
 
Pavel psal prastarým perem posledních přemyslovců před padesáti pátky. 
(Dana Antoňů, Dačice) 
 
Petrovo prase pojídá pytlíkovou polévku po Pavlovo psu Punťovi.  (Barbora Schmidová, Blatná) 
 
Samson snídal sysla.   (Lucie Janovcová, České Budějovice) 
 
Sisel slupl sireček.   (Miroslava Kovaříková, České Budějovice) 
 
Zuzana zasypala zemí ztuhlého zajíce.   (Jana Kudrlová, Blatná) 
 
Zdeňka získala zlaté zuby za zásluhu.   (Zdeňka Hanzliková, České Budějovice) 
 
 
Na závěr věta od maminky jednoho z účastníků: 
  
Vaše výstava vzbuzuje ve všech víru ve v ědění a vzdělávání . 
(paní Karolína Týleová, Miličín) 


