
V S T U P N Í 
PODMÍNKY:
1. SamoStatný
Jak jistě víš, Výjezdní 
inspektorát je pověřován 
dobrodružnými úkoly v 
nejvzdálenějších koutech 
planety, ba i v místech, kde je 
civilizace poskrovnu. Je možné, že 
budete muset přežít nějaký čas bez 
služebnictva! Proto se po dohodě s 
rodiči se doma nauč zacházet s jedním 
spotřebičem, který zatím neovládáš 
(například myčka, pračka, sporák, 
žehlička) a užívej jej (potvrzují rodiče).

2. nářadí a oblek
Gentleman je ovšem také správným 
mužem. Měj tedy připravený ostrý nůž a další 
nezbytné náčiní na tábor (kroj, kleště, sekeru a 

nůž dle tabulky v klubovně), 
rovněž také gentlemanský 
oděv. Je důležité, abys mezi 
členy Klubu zapadl, a to nejen 

svými způsoby u stolování 
a v etiketě, ale také ve stylu 
oblékání. Typický výjezdní 
inspekor si oblékne bílou košili, 
nejlépe bavlněnou, a slaměný (či 
jiný) klobouk. Dále může svůj outfit 

doplnit například o tmavé kalhoty či 
kraťasy, případně sáčko či vestu.

3. literát
Pro vstup do Klubu gentlemanů je 
třeba prokázat, že ovládáš vznešené 
způsoby vyjadřování, abys byl 
reprezentativním členem klubu. Napiš 

tedy článek/komix/nakresli 3 obrázky do 
Gongu a odevzdej nejpozději do 31. května 
(nebo dříve).

Good day, gentleman!
Laskavě dáváme vědět, drahý komisaři, že jste byl vybrán jako kandidát inspektoriátu do 
Gentleman Detective Society. Na táboře bude členství v Klubu nutné pro plnou účast na 
programu.

Co jest “Klub detektivů gentlemanů”? Dříve “Komisariát pro věci speciální”, zvaný též 
”Výjezdní inspektorát” nebo prostě “Gentleman Detective Society” je klubem vybraných 
detektivů specialistů, pověřovaný nejzáhadnějšími zločiny na všech 
místech planety. Členové klubu jsou opravdovými muži, schopnými překonat 
jakékoliv zlo v divočině, přesto však oplývají ušlechtilými vlastnostmi a 
vybraným chováním. Muži, patřícímu do této společnosti, je prokazovaná úcta 
všude po světě mezi nejrůznějšími detektivními a policejními sbory.

Každý kandidát do klubu Gentleman Detective Society musí 
splnit alespoň 7 vstupních podmínek pro přijetí, přičemž bod 
“nářadí a oblek” je povinný. Čas přijímání přihlášek do klubu 
končí na modříně 15. 6. 2019. Body si potvrzuj sám, pokud není 
napsáno jinak (potvrzení rádcem, rodičem).
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4. lék
Jak bylo zmíněno, zmíněný speciální klub 
vyráží do končin daleko od hlavních měst. Je 
třeba, aby si člen společnosti uměl poradit 
při nemoci s nejzákladnějšími surovinami 
a přežít. Najdi si proto spolehlivý lék proti 
nudě, napiš si na něj recept a pravidelně jej 
užívej.

5. Cvik
Postava ostrých rysů a pružných svalů - takoví 
jsou členi Klubu. Fyzická zdatnost je pro 
speciální komisaře důležitá, proto se 7 
dní otužuj (sprchuj studenou vodou) 
a 7 dní cvič denně alespoň 15 minut.

6. What’S the time, Sir?
Gentleman, toť dobré společnosti 
pán; kompas či hodinky, přesně 
na vteřinky. Přijď 3x v čase alespoň 
5 min před začátkem družinovky 
(potvrzuje (pod)rádce). | OR aspoň 
20 min před družinovkou.

7. vybraná mluva
Zcela samozřejmým 
požadavkem jest vybraná 
mluva. Proto užívej pouze 
důstojných, neurážlivých slov 
a po 13 dní se vyvaruj přízemní 
mluvě nehodné gentlemana (natož 
výrazů vulgárních).

8. tvůrCe
Komisaři, jistě si pamatuješ hodiny kreslící 
techniky na policejní fakultě. Umět vystihnout 
detaily místa činu je důležité. Prokaž tuto 
schopnost - libovolnými prostředky se pokus 
výtvarně ztvárnit Aborigince - australské 
domorodce (dřevořezba, model z papíru, 
obrázek, video, hudba, fotografie ...). 

9. digitální detox
Pro vstup do gentlemanského klubu detektivů 
je zapotřebí dokázat svou nezávislost 
na jakýchkoli nástrojích, které mohou v 
nejnevhodnějších chvílích bez stálého zdroje 
energie vypovědět službu. Zkus tedy vydržet 
3 dny bez používání digitálních technologií 
(mobil, televize, počítač) výjimkou může být 
práce do školy.

10. umět píChnout do mapy
Řešení případu je málokdy zjevné hned na 
první pohled. Detektiv si k němu musí vytvořit 
odstup, který mu dopomůže k jeho vyřešení. 
Ti nejlepší jej dokáží “rozlousknout” třeba 
při pohledu na rozlitou kávu nebo během 
procházky v parku. Zkus si také vytvořit 
odstup k městu kde žiješ a najdi si na mapě 
Prahy (třeba na té v klubovně) místo, kde jsi 
dosud nikdy nebyl a které je vzdálené alespoň 
15 minut jízdy od místa, které znáš.

11. komplexní vyšetřování
Pokud má detektiv úspěšně vyřešit 
případ, musí zohlednit mnoho úhlů 

pohledu a vytvořit si v mysli 
nespočet myšlenkových cestiček jak 
a kým mohl být zločin spáchán. 
Je třeba, aby dokázal každou svou 
teorii nazřít ze všech možných stran, 

třeba i naruby. Zkus také přehodnotit 
své každodenní zvyklosti a jeď do 

školy způsobem, jakým jsi ještě 
nikdy nejel. Pokud je to možné, 

nepoužij ani jeden ze spojů, 
kterými normálně jezdíš.

12. hůlka S kordem
Na krizové situace, v nichž 
se detektiv občas nutně 

ocitne je třeba být připraven všemi 
možnými způsoby. Zakomponuj do 

svého táborového obleku tajný “gadget”, 
vychytávku, kterou budeš moci využívat v 
chvílích nouze (typu podpatek s KPZ, hůlka 
se zakomponovaným perem atp.). 

13. miStr komunikaCe
Každý opravdový detektiv musí být mistrem 
v komunikaci s lidmi. Musí s nimi umět 
navazovat neformální vztahy a dokázat 
zahájit konverzaci, aby získal jejich důvěru 
a mohl od nich zjišťovat klíčové informace. 
Pokus se slušným způsobem navázat 
neformální konverzaci s člověkem, kdo je pro 
tebe autoritou. Můžeš se například zeptat 
svého učitele nebo učitelky na to, jak přišli ke 
svému povolání.

Pamatuj, že pro členství v Klubu stačí splnit 
7 libovolných podmínek (včetně Nářadí a 
obleku). Hodně zdaru!


