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Frantík a jeho detektivní úspěchy 

Možná ho už znáte. Frantík, celým jménem František Lebeda, 
chodí do třetí třídy. Bydlí v malém městě, v ulici, která vede na 
náměstí. Tatínek má na dvoře čalounickou dílnu, kde potahuje 
novou látkou staré pohovky a křesla. Na dvoře stojí velká psí 
bouda. V té přebývá Frantíkův pes Kazan, téměř roční huňatý 
vlčák. 

Přímo na náměstí mají domov Frantíkovi nejlepší kamarádi – 
spolužák Matěj a jeho o rok mladší sestra Zdíša.

Na konci městečka v bílé vilce se zahradou žije Frantíkova 
teta Emilka. Je to taková hodná čiperná osůbka. Vyučuje v míst-
ní základní umělecké škole hru na klavír, a proto doma často 
preluduje. A když nehraje, výborně vaří a peče skvělé koláče. 

Ovšem Frantík má ještě jednoho kamaráda, sochaře On- 
dřeje Pitrmana. Pokud chlapec potřebuje poradit, navštíví ho ve 
staré venkovské chalupě kousek za městem. 

Frantík je totiž trochu zvláštní kluk. On sice zatím moc ne-
vyrostl, při tělocviku stojí poslední v řadě, zato hlavu má plnou 
nápadů a fantazie. A dokonce umí vyřešit lecjakou detektivní 
záhadu!

Úplně první případ se týkal tetiččiny zmizelé cukřenky. Po-
druhé malý detektiv s pomocí kamarádů odhalil dva lupiče, 
kteří vykradli starožitnictví na náměstí. To se stalo na podzim, 
jenže v zimě musel Frantík rozluštit mnohem složitější záhadu. 
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Před Vánocemi uvázal Kazana před hračkářstvím, a když se vrá-
til z obchodu, zjistil, že štěně beze stopy zmizelo. Tehdy bylo 
malému detektivovi skoro do pláče. Ale kamarádi opět po-
mohli. Celá parta usilovně pátrala, až ukradeného vlčáčka sku-
tečně našla v hlubokém lese. 

Frantík byl po návratu Kazana moc šťastný. Užíval si vánoč-
ní prázdniny, pouštěl si novou helikoptéru a nic mu nechybě-
lo. A přece! Uběhlo několik měsíců. Stromy na náměstí s jarem 
znovu rozkvetly. Kazan vyrostl, zmohutněl a naučil se poslou-
chat krátké povely. Na procházce ani nemusel být připnutý na 
vodítku. A tu městečko rozvířila další tajemná krádež.

Jak to všechno začalo? Pro malého detektiva tím, že si jedno-
ho pátečního odpoledne psal domácí úkol z češtiny…


