KNIŽNÍ KRIMI NOVINKA
PÍSECKÝ KRIMI KVÍZ
Písecký krimi kvíz vytvořilo pro své čtenáře
Nakladatelství J&M Písek při příležitosti vydání
knižní krimi novinky Ladislava Berana s názvem

JAK PŘIJÍT O VRAHA
V knize se čtenáři setkají s bývalým policistou
a současným soukromým detektivem Michalem
Moudrým, se kterým se měli možnost poprvé
setkat v roce 2002 v knize Vraždy v afektu.
Společně se svojí šéfovou doktorkou
Šarlákovou řeší Michal Moudrý skutečné
kriminální případy současnosti, které spojují
místa činu - Písek a Prahu.
Knihu výtvarně upravil ak. mal. Dalibor Říhánek.

Křest a autogramiáda knihy:
Úterý, 3. prosince od 16 hodin
Knihkupectví Elim, Janáčkova ulice, Písek

Formát A5, pevná vazba, 200 stran

PÍSECKÝ KRIMI KVÍZ
1. Písecká autorka detektivek Milena Brůhová pracovala:
a/ ve škole
b/ v lékárně
c/ v bance
2. Milena Brůhová byla někdy také nazývána:
a/ jihočeská Agatha Christie
b/ královna jihočeské detektivky
c/ písecká Dorothy Sayersová
3. Dvojici kriminalistů z knih Mileny Brůhové tvoří:
a/ kapitán Valenta a poručík Novák
b/ nadporučík Kalaš a major Kouba
c/ kapitán Novotný a major Novák
4. V roce 1973 vyšla první kniha
Mileny Brůhové s názvem:
a/ Smrt striptérky
b/ Jsem vrah?
c/…aby svědek nepromluvil
5. Podle novely Mileny Brůhové „Tak ona spí s vrahem”
byla natočena televizní adaptace s názvem:
a/ Spirála nenávisti
b/ Případ pro rybáře
c/ Nepodepsaný knoflík
6. Detektivka Mileny Brůhové „Vždycky blondýna“
se odehrává:
a/ v Prachaticích
b/ v Třeboni
c/ v Železné Rudě
7. V detektivce Mileny Brůhové s názvem
„Svatební šaty na prodej“ se řeší:
a/ fingované vykradení svatebního salonu
b/ vražda jednoho ze svatebních hostů v hotelu
c/ vražda mladé učitelky, která měla před svatbou
8. Dvojici kriminalistů v televizní adaptaci s názvem
„Příbuzenstvo“ natočeného podle námětu
Mileny Brůhové hrají:
a/ Rudolf Hrušínský – Viktor Preiss
b/ Jiří Štěpnička – Václav Postránecký
c/ Karel Höger – Josef Bek
9. Zvolte správný název detektivní knihy Mileny Brůhové:
a/ Stopa Locacorten
b/ Stopa Ibuprofen
c/ Stopa Acylkofin

10. V roce 2008 pořádalo Nakladatelství J&M akci
“Krimifest Písek 2008“, v jehož rámci byl vydán:
a/ Písecký kriminálník
b/ Sborník píseckého krimi
c/ Písecký krimibulletin
11. Jak se jmenuje soubor krimi povídek vydaný v Písku
v roce 2008 v rámci soutěže „O buřinku rady Vacátka“:
a/ Místo činu Písek
b/ Písek – město detektivky
c/ Kriminálka Písek
12. Úspěšná prvotina píseckého spisovatele krimi Ladislava
Berana z roku 1987 se jmenuje:
a/ Ruleta
b/ Aukce
c/ Mrazivé doteky zločinu
13. Milena Brůhová i Ladislav Beran jsou členy
české sekce AIEP. O jakou organizaci se jedná?
a/ Asociace autorů hororové a detektivní literatury
b/ Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury
c/ Asociace autorů filmové a literární detektivky
14. Ladislav Beran vychází ve svých
krimi knihách ze zkušeností své práce:
a/ sociálního kurátora pro dospělé
b/ soudce okresního soudu
c/ komisaře písecké kriminálky
15. Ladislav Beran je držitelem Ceny Jiřího Marka udělované
AIEP za nejlepší detektivku roku.
Tuto cenu získal:
a/ Jednou
b/ Dvakrát
c/ Třikrát
16. Jak se jmenuje dvojice sympatických kriminalistů z krimi
knih Ladislava Berana:
a/ Mach a Studnička
b/ Mach a Kvasnička
c/ Stach a Studnička
17. Kdo je Petra Čtveráková z krimi knih Ladislava Berana:
a/ servírka z restaurace, kam chodí kriminalisté obědvat
b/ členka týmu kriminalistů
c/ zlodějka a příležitostná prostitutka

pokračování

18. V knize „Mrazivé doteky zločinu“ popisuje Ladislav Beran
krádež vzácného předmětu z Děkanského kostela
Panny Marie v Písku v roce 1975.
Jednalo se o krádež:
a/ oltáře Písecké madony
b/ sochy Písecké madony
c/ obrazu Písecké madony

26. Jak se jmenuje šéfová detektiva Michala Moudrého v knižní
novince Ladislava Berana „Jak přijít o vraha“:
a/ Petráková
b/ Šarláková
c/ žádnou šéfovou nemá

19. Bývalý kriminalista a současný soukromý detektiv Michal
Moudrý se poprvé objevil v knize Ladislava Berana:
a/ Velký pitaval z malého města 1.
b/ Vraždy v afektu
c/ Četnická pátračka versus galérka

Za každou správnou odpověď si dejte 1bod
a přečtěte si hodnocení:

21. Jak se jmenuje velitel písecké četnické pátrací stanice
z četnických knih Ladislava Berana:
a/ štábní kapitán Karel Votruba
b/ štábní kapitán Václav Votruba
c/ štábní kapitán Josef Votruba
22. Přítelem Ladislava Berana a zároveň dlouholetým
ilustrátorem jeho knih byl výtvarník František Doubek,
rodák z:
a/ Písku
b/ Milevska
c/ Protivína
23. Základem obálky letní krimi novinky Ladislava Berana
s názvem „Utopené alibi“ je foto píseckého fotografa
Zdeňka Javůrka a to:
a/ Kamenný mostu v Písku
b/ Nový most v Písku
c/ Václavský jez v Písku
24. Ilustrace k nejnovější knižní krimi novince Ladislava Berana
s názvem „Jak přijít o vraha“ vytvořil:
a/ ak. mal. Dalibor Říhánek
b/ ak.mal. Jiří Řeřicha
c/ ak. mal. Roman Kubička

25. Muzeum Policie ČR, které poskytlo řadu materiálů
pro knihy Ladislava Berana sídlí:
a/ v Plzni
b/ v Brně
c/ v Praze

Řešení:
1b, 2a, 3a, 4c, 5a, 6b, 7c, 8a, 9a, 10c, 11a, 12b, 13b, 14c, 15b, 16a, 17b, 18c,
19b, 20a, 21c, 22b, 23a, 24a, 25c, 26b

20. Jaký je správný název knihy Ladislava Berana popisující
práci píseckého četnictva ve 30. letech 20. století:
a/ 92. policejní revír se hlásí…
b/ 92. četnický revír se hlásí…
c/ 92. písecký revír se hlásí…

15-26 bodů
Gratulujeme! Jste skutečnými znalci písecké literatury napětí. Věříme, že ve
Vaší knihovně nechybí žádná ze zmiňovaných knih. Každá nová kniha
týkající se píseckého kriminálního prostředí ve Vás vyvolává radost
z nového počtení.

7-14 bodů
Jste velmi dobrými znalci písecké detektivní a krimi literatury. Písecká
literatura napětí Vás baví. Možná Vám občas nějaký detail unikne, ale
komu se to nestane. Člověk přece nemůže vědět úplně všechno.

0-6 bodů
Nic není ztraceno. Možná jste při čtení jenom nedávali dobrý pozor nebo
Vás něco vyrušovalo. Knihy tu byly, jsou a budou a Vy si určitě uděláte čas
na dobrou píseckou detektivku nebo krimi.

PŘEJEME VŠEM ČTENÁŘŮM
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
A HEZKÉ CHVÍLE S NAŠIMI
KNIHAMI I V ROCE 2014.

