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INFORMACE O ODJEZDU A PŘÍJEZDUINFORMACE O ODJEZDU A PŘÍJEZDUINFORMACE O ODJEZDU A PŘÍJEZDUINFORMACE O ODJEZDU A PŘÍJEZDU    
Odjezd: v neděli 28. července 2013 ve 14,00 hodin od budovy základní školy 

v Ostrožské Nové Vsi (u kostela, směrem na Ostrožskou Lhotu) 

Návrat: ve středu 7. srpna 2013 mezi 15,30 a 16,00 hodinou k budově ZŠ 
v Ostrožské Nové Vsi 

Adresa tábora: Letní tábor DETEKTIVNÍ AKADEMIE 
základna Čeložnice  
696 51  p. Kostelec 

 

PŘI ODJEZDU NA TÁBOR JE NUTNO ODEVZDATPŘI ODJEZDU NA TÁBOR JE NUTNO ODEVZDATPŘI ODJEZDU NA TÁBOR JE NUTNO ODEVZDATPŘI ODJEZDU NA TÁBOR JE NUTNO ODEVZDAT    
� průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny – originál  
� prohlášení o bezinfekčnosti a příp.úhradě doplatku za zdrav. péči (vyplní rodiče) 
� potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nes-

mí být starší 1 rok při nezměněném zdravotním stavu, po ukončení tábora bude 
vráceno) 

� podepsané léky, které dítě pravidelně užívá, popř. které užívá v případě zdra-
votních problémů + rozpis dávkování 

� zmocnění rodičů pro lékařské ošetření dítěte – doporučujeme   
 

 

JAK ZAPLATIT TÁBORJAK ZAPLATIT TÁBORJAK ZAPLATIT TÁBORJAK ZAPLATIT TÁBOR, potvrzení o účasti, potvrzení o účasti, potvrzení o účasti, potvrzení o účasti    
� v hotovosti (oproti dokladu) hlavnímu vedoucímu tábora Mgr. Karlu Zerzáňovi 
� poštovní poukázkou 
� převodem na účet občanského sdružení Archa; při převodu na účet, prosím, 

nezapomeňte použít variabilní symbol uvedený na faktuře 
� příspěvkem zaměstnavatele z FKSP; po domluvě s Vámi vystavíme a zašleme 

Vašemu zaměstnavateli fakturu 
Potvrzení o účasti na táboře obdržíte při příjezdu dětí z tábora. Potřebujete-li pot-
vrzení na zvláštním formuláři, formulář potvrdíme taktéž při příjezdu.  
 

    Pobyt Vašeho dítěte na táboře je třeba zaplatit nejpozději do 1. června 2013.  .  
 

 

DALŠÍ INFORMACE O TÁBOŘE, KONTAKTYDALŠÍ INFORMACE O TÁBOŘE, KONTAKTYDALŠÍ INFORMACE O TÁBOŘE, KONTAKTYDALŠÍ INFORMACE O TÁBOŘE, KONTAKTY    
� hlavní vedoucí letního tábora:   
    Mgr. Karel Zerzáň, � 608 547 972, ���� karel.zerzan@sdruzeni-archa.cz  
� provozovatel letního tábora: 

ARCHA - sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě, o. s., ���� 686 01 Uherské 
Hradiště, Na Rybníku 969, � 608 547 972, ���� archa@sdruzeni-archa.cz 

� internetové stránky tábora: www.sdruzeni-archa.cz 
 

 

KAŽDODENNÍ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZKAŽDODENNÍ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZKAŽDODENNÍ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZKAŽDODENNÍ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z    TÁBORATÁBORATÁBORATÁBORA    
 Na webových stránkách tábora si budete každý den moci přečíst aktuální zprávy  
a novinky o dění na táboře, prohlédnout si nové fotografie a napsat dětem vzkaz. 

 www.sdruzeni-archa.cz  
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ÚKOLÚKOLÚKOLÚKOL 1:  1:  1:  1: zvládnete vyřešit jednoduchý zvládnete vyřešit jednoduchý zvládnete vyřešit jednoduchý zvládnete vyřešit jednoduchý DETEKTIVNÍ DETEKTIVNÍ DETEKTIVNÍ DETEKTIVNÍ případ?případ?případ?případ?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Řešení najdete na straně 10 této brožury. 
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Další potřeby 
� oděv a pomůcky potřebné k zamasko-

vání – např. falešný knír, vousy, nos, 
zuby, brýle, paruka, pokrývka hlavy, 
páska přes oko, šátek, kabát R kama-
rádi by vás neměli poznat ☺ 

� černé tričko (na logo tábora) 
� kapesné (asi 200 až 300,- Kč)  
� chlapci a děvčata, kteří si budou chtít 

jedno odpoledne pod profesionálním 
vedením zahrát paintball, pak ještě 
300,- Kč na úhradu této akce (zapůj-
čení zbraní a bezpečnostní výbavy, 
zakoupení kuliček, seznámení se způ-
sobem hry, poučení o bezpečnosti, 

atd.) Účast je dobrovolná. Pro děti, které nebudou mít o tuto hru zájem, bude 
připraven jiný zajímavý a hodnotný program. 

� dopisní papír, obálky, známky (v Čeložnici se nedají koupit) a děti je budou po-
třebovat na táborové pohlednice (dostanou zdarma v průběhu tábora), které 
Vám budou chtít poslat 

� batůžek na záda se dvěma popruhy na ramena (je třeba, aby se do něj vešlo 
vybavení na výlet – svačina, láhev, mikina, pláštěnka, plavky a ručník)  

� dobře svítící baterku + náhradní baterie  
� ostrý kapesní nožík  
� 10 igelitových svačinových sáčků  
 

Potřeby na hraní her a ke konání táborových dílen 
� maskovací barvu na tvář (koupíte v army shopu) 
� lupu (prodává se v papírnictví nebo u Vietnamců) 
� ostré nůžky, štětec 
� poznámkový blok, psací potřeby a fixy nebo pastelky 
� 3 kusy starých novin 
� šitíčko (jehla a nit) 
� 4 kolíky na prádlo 
� 1 menší klubíčko provázku 
� nejméně 2 pucky – návod na výrobu je popsán níže 
 

Jak vyrobit pucky? 
Pucky jsou hadrové koule, které na našich táborech používá-
me k bojovým hrám. Nejlépe se pucky vyrábí ze starých pono-
žek, které vycpeme odstřižky od látek. Pevně nacpanou kouli 
zašijeme. Hotová pucka by se co nejvíce měla podobat tvarem 
a velikostí tenisovému míčku. Pucka musí být dobře zašita, ne-
smí mít žádné výčnělky ani výstupky a nesmí být vyplněna tvr-
dými přemety, aby dětem při hře nemohla způsobit zranění. 

K úspěšnému hraní her je nejlepší, když k výrobě pucek použijete ponožky takové 
barvy, které budou na trávě a v lese dobře vidět.  
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SEZNAM VYBAVENÍ NA TÁBORSEZNAM VYBAVENÍ NA TÁBORSEZNAM VYBAVENÍ NA TÁBORSEZNAM VYBAVENÍ NA TÁBOR    

Sbalte, spolu se svým dítětem, všechny věci podle seznamu. Bude je totiž na 
táboře opravdu potřebovat. Doporučujeme vzít si starší oblečení a naskládat je do 
kufru, který je oproti tašce nebo batohu přehlednější a ve stanu skladnější. 
 

Potřeby na spaní 
� spací pytel, polštářek 
� deku 
� pyžamo a teplákovou soupravu na 

spaní 
� karimatku – k nocování pod širákem  
 

Oblečení 
� tepláky  
� 2 mikiny  
� svetr 
� šusťáky a šusťákovou bundu 
� 5 triček s krátkým rukávem 
� 2 trička s dlouhým rukávem 
� dostatek spodního prádla  
� ponožky – nejlépe na každý den 

jedny  
� 2 sibiřky  
� 3 kraťasy  
� plavky  
� větší šátek  
� pláštěnka – v dobrém stavu  
� kšiltovka či jiná vhodná pokrývka 

hlavy 
� taška na špinavé prádlo – nejlépe 

látková 

Obuv 
� pevná a kvalitní obuv (botasky) – na 

výlety 
� tenisky – na sport 
� gumáky – do deště  
� nazouváky (vhodné i do sprchy) 
 

Hygienické potřeby  
� mýdlo 
� zubní kartáček  
� pasta 
� šampon  
� krém 
� hřeben 
� žínka nebo hubka na mytí 
� 2 ručníky 
� 2 role toaletního papíru 
� kapesníky 
� Difusil H či jiný aerosolový přípravek 

proti klíšťatům 
 

Sladkosti  
� sladkosti, které budete dětem dávat 

na tábor, vložte do uzavíratelné umě-
lohmotné dózy, kterou označíte jmé-
nem dítěte 

 

Nádobí 
� umělohmotnou misku nebo ešus 

(doporučujeme označit jménem) 
� příbor a malou lžičku v malé plastové  

podepsané dóze či plátěném zdrho-
vacím pytlíku 

� hrníček z umělé hmoty  
� pevnou láhev na pití z umělé hmoty 
� utěrku  

 

 

  

  Nedoporučujeme brát s sebou na tábor 
  mobilní telefony, přehrávače mp3/4, herní konzole, notebooky ani další elektroni-  
  ku – riziko ztráty, poškození  příp. odcizení, na táboře není dětem k dispozici ele-  
  ktřina a tedy ani možnost dobití baterií. 
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Ahoj táborníci,Ahoj táborníci,Ahoj táborníci,Ahoj táborníci,    

školní rok se konečně chýlí 
ke svému konci a toužebně 
očekávané hlavní prázdniny 
už klepou na dveře. Než se  
nadějete, přijde nedělní od-
poledne 28. července – doba 
odjezdu na táborovou základ-
nu do Čeložnice, kde společně 
strávíme jedenáct letních 
dnů.  
 

Abyste se dozvěděli něco o 
detektivní tématice tábora a 
připravili si všechno potřeb-
né, posíláme vám tuto brožur-
ku. Doporučujeme ji pečlivě 
přečíst a doufáme, že infor-
mace v ní obsažené vás i vaše 
rodiče zaujmou, pobaví a po-
mohou vám při balení na 
tábor. 

 

Na co se na letošním táboře můžete těšit? Celý tábor bude věno-
ván řešení detektivních případů, seznámení se s metodami kri-
minalistické práce, nejznámějšími detektivy a jejich případy. 
Jako obvykle je pro vás připraveno mnoho zajímavých nových    
i osvědčených her a nevšedních dobrodružství, výletů a vychá-
zek, návštěv koupališť, sportování a večerních táborových ohňů. 
Těšit se můžete na tradiční paintball, střelbu ze vzduchovek    
i profesionálními luky, táborovou bitvu puckami a mnoho dal-
ších zajímavých aktivit v kolektivu kamarádů a táborových ve-
doucích … 
 

Všem táborníkům přejeme pohodový konec škol-
ního roku a těšíme se na jedenáct táborových 
dní prožitých společně s vámi.  

Tým táborových vedoucích  
Detektivní akademie 2013 

 

P.S. Svůj detektivní talent si můžete vyzkoušet 
při řešení detektivních úkolů, které jsme pro 
vás v brožuře připravili. Hodně štěstí ☺     
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GALERIE známých detektivůGALERIE známých detektivůGALERIE známých detektivůGALERIE známých detektivů    
 

Sherlock Holmes (čti šerlok holms) 
Sherlock Holmes je soukromý detektiv z povídek a romá-
nů spisovatele Sira Arthura Conana Doyla. Postava 
Sherlocka Holmese ožila mnohokrát v dílech jiných auto-
rů na papíře, filmovém plátně, v rozhlase, v televizi a do-
konce v počítačových hrách.  
Sherlock Holmes bydlel v ulici Baker Street 221b v Lon-
dýně v podnájmu u paní Hudsonové. Dnes se zde na-
chází Muzeum 
Sherlocka Hol-
mese.  
Největší záli-
bou Sherlocka 
Holmese bylo 

kouření dýmky a hra na housle. Dalšími 
znaky jsou lupa, kostkovaná čepice a 
chemické pokusy. Jeho letitým spolu-
pracovníkem byl doktor John Watson.  
Zajímavostí je, že první holmesovská 
povídka má název Skandál v Čechách. 
 

Policejní inspektor Trachta  
Pražský policejní inspektor Trachta a jeho nezkušený 
praktikant Hlaváček  jsou světoznámí  detektivové  ze-
jména díky mimořádnému úspěchu při pátrání po záhad-
ně zmizelém továrníku Bierhanzlovi, jehož továrna se 
zabývala výrobou vyhlášené masti pro růst vlasů.  
Inspektor Trachta a jeho nezvyklé vy-
šetřovací metody musí oslovit kaž-
dého milovníka detektivek a byly za-
řazeny do renomovaných učebnic de-
tektivních postupů.   
Nejčastěji citovanými jsou zejména 
jeho „Osm zásad inspektora Trachty“, 
využití  figuríny Ludvíka, neboli „dvoj-
níka“ inspektora Trachty a také meto-
da „Podezřelému již teče do bot“. 
Fotografii využití této geniální metody 
si můžete prohlédnout v levém dol-
ním rohu na této stránce.    
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2. Výchovu ke spolupráci, kooperaci, partnerství a solidaritě  
Celý táborový program je směřován k vytvoření vstřícného a bezpečného prostředí, ve 
kterém by se děti cítily co nejlépe a k rozvoji spolupráce, kooperace a vzájemné 
pomoci mezi jednotlivými oddíly a mezi dětmi navzájem. Na našem táboře nemá místo 
nesmyslné soutěžení, při kterém vítězí a prohrávají stále ti samí. Děti na táboře hrají 
mnoho kvalitních a zajímavých her, v těchto hrách však nejde o to být vítězem, ale o to 
hru si pořádně „užít“. Zajímavý je totiž především průběh hry, ne její výsledek.  

3. Poznání  
Letní tábory, které pořádá naše skupina vedoucích, jsou vždy motivovány určitým 
tématem. V minulých letech byly tábory věnovány např. Japonsku, Tibetu, Divokému 
západu, pravěku, husitství, dobrodružstvím pirátů z Karibiku, životu v době aztéckých 
Indiánů, výpravě na planetu Mars, cestě napříč Afrikou nebo dobrodružství Asterixe a 
Obelixe v Galii. Táborovou motivaci zpracováváme velmi obšírně, aby děti měly 
příležitost z dané oblasti poznat a vyzkoušet si co nejvíce. Na táboře se děti hravou a 
zábavnou formou seznamují s kulturou, hodnotami, uměním, životním stylem, vědou, 
technikou, sportem i zábavou poznávané společnosti či doby. 

4. Výchovu k demokracii  
Jsme si vědomi, že demokracie nezbytně potřebuje soudné, kritické, zodpovědné  a  
nezávisle  myslící  občany  s  vědomím  vlastní  důstojnosti  a s respektem k právům a 
svobodám ostatních. Proto se zaměřujeme na vytváření táborového společenství, 
které  je založeno na vzájemném respektu rovnoprávných partnerů – dětí a vedoucích. 
Při celotáborové motivované hře i při dalších táborových činnostech děti spolurozho-
dují o dalším postupu, zkoumají a vybírají vhodná řešení. 

5. Výchovu k péči o životní prostředí  
Jedenáct dnů prožitých pod stanem přímo uprostřed přírody, poznávání květin, stromů, 
živočichů, nerostů, činnosti vedoucí děti k péči o životní prostřední a hry s ekologickou 
tématikou – to je jen neúplný výčet aktivit, které napomáhají  vytvářet vztah dětí 
k přírodě a vedou děti k postupnému uvědomování si nutnosti ochrany životního 
prostředí. 

6. Prevenci sociálně-patologických jevů  
Účelně naplněný volný čas zajímavým a poutavým programem, při kterém je dětem 
dána příležitost zvažovat své činy, zodpovědně se rozhodovat a za svá rozhodnutí 
nést zodpovědnost, cílené budování kolektivu kamarádů a kamarádství často 
přetrvávající dobu tábora, rozvoj samostatnosti, uvědomování si vlastních kvalit i kvalit 
ostatních účastníků tábora a tým vstřícných táborových pracovníků, kteří 
s maximálním pracovním nasazením a profesionálním umem připravují program a 
starají se o své svěřence – to vše přispívá k prevenci nežádoucích sociálně-
patologických jevů, tolik častých v dnešní populaci dětí. 

7. Zdravý vývoj dětí  
Dny prožité na čerstvém vzduchu na táborové základně v lese, zvýšená pohybová 
aktivita dětí promyšleně střídaná odpočinkem, dostatek spánku, vyvážená strava, 
psychická pohoda a zajímavý program bezesporu zanechávají vliv na zlepšení 
zdravotního stavu a posílení imunitního systému dětí. 
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� Nedoporučujeme dětem brát si s sebou na tábor mobilní telefony ani jinou 
elektroniku. Táborová základna není vybavená elektřinou, nebude tedy možno 
dobíjet baterie. Hrozí i riziko ztráty nebo poškození. Za ztrátu či poškození 
telefonu nebo jiné elektroniky při táborových činnostech nemůžeme ručit. 

� Neposílejte, prosím, dětem na tábor balíčky se sladkostmi či ovocem. Snažíme 
se, aby strava dětí na táboře byla pestrá, obsahovala dostatek ovoce i dětmi 
oblíbených sladkostí. Česká pošta balíčky přímo na tábor nedoručuje a my je 
můžeme vyzvednout většinou se zpožděním, při příležitostné cestě do Kyjova. 

� Vážení rodiče, upozorňujeme Vás, že pořadatel tábora o.s. Archa nesjednává 
pro účastníky tábora pojištění. To si v případě zájmu zajišťují rodiče.  

Přejeme si a uděláme vše, co je v našich silách, aby se Vaše děti vrátily z letního 
tábora s hezkými a nevšedními zážitky, s novými vědomostmi, s novými 
kamarády, příjemně odpočaté, dobře naladěné a zdravé. 

za kolektiv táborových pracovníků Mgr. Karel Zerzáň, hlavní vedoucí tábora  

 

 
 

O CO NÁM JDE ANEB CÍLE NAŠÍ PRÁCEO CO NÁM JDE ANEB CÍLE NAŠÍ PRÁCEO CO NÁM JDE ANEB CÍLE NAŠÍ PRÁCEO CO NÁM JDE ANEB CÍLE NAŠÍ PRÁCE    

Při přípravě a realizaci letních táborů se snažíme, aby naši svěřenci prožili táborové dny 
naplněné zajímavými činnostmi, hrami a zábavami, které však nejsou voleny samoúčelně. 
Právě naopak, snažíme se, aby tyto aktivity co možná nejvíce přispěly k rozvoji osobností 
dětí.  

Jsme si vědomi, že doba pouhých několika dnů našeho působení na děti na táboře je 
poměrně krátká, avšak na své vlastní kůži v dětských letech jsme si vyzkoušeli, že 
neobvyklé zážitky, vstřícné prostředí, pečlivě připravený program a parta dobrých 
kamarádů a obětavých vedoucích, kteří jsou dětem ochotni naslouchat, často dokáže 
formovat osobnost člověka více než několik let školní docházkyR 

S tímto vědomím při táborových činnostech usilujeme o: 

1. Rozvoj individuálních schopností dětí  
Pestrou nabídkou různých táborových činností dětem zprostředkováváme poznání 
mnoha nových vědomostí a praktických dovedností. Jejich poznání a vyzkoušení 
dětem rozšiřuje obzor o světě a pomáhá jim vybírat si obory, které je zajímají, ve 
kterých zažívají úspěch i radost a kterým se chtějí dále věnovat.  
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Šéf inspektor Jacques Clouseau (čti žak kluzó) 
Šéf inspektor Jacques Clouseau je nejslavnější francouzský de-

tektiv všech dob. Jeho metody práce jsou velmi netradiční, 
často si myslíme, že naivní a hloupé, a že inspektor Clouse-

au je zmatený a totálně neschopný cokoliv vyřešit. Nako-
nec se však vždy ukáže, že postupoval správně a všech-
ny případy dovede k úspěšnému konci.  
Clouseau je totiž naprosto geniální, odvážný, rozený 
vůdce, skvělý mistr převleků, prostě dokonalý detek-
tiv. Je také vynikajícím střelcem, držitelem černého (nej-
vyššího) pásu v karate, přeborníkem v judu a kung-fu. 
Světově proslulým se šéf inspektor Clouseau 

stal díky úspěšnému řešení série případů ukradeného růžového 
diamantu nevyčíslitelné hodnoty nazvaného „Růžový panter“. 
Diamant je pojmenován kvůli chybě uprostřed kamene – tvaru, 
který při pozorném pohledu připomíná skákajícího pantera. 

 
James Bond (čti džejms bond) 
James Bond, také známý jako agent 007 (v anglickém originálu 
se vyslovuje „dabl ou sevn“), je smyšlený britský tajný agent, 

sloužící v britské tajné službě MI6. K Jamesi Bondovi 
vždycky patřily krásné ženy a drahá auta. Přichází, aby 

zachránil světR Postavu vytvořil spisovatel Ian Fleming 
v roce 1952. Autorská práva pro 22 oficiálních filmů Ja-
mese Bonda vlastní společnost MGM. Ian Fleming nap-
sal o Bondovi řadu románů, které byly vesměs všechny 
zfilmovány. Inspiroval se při tom svými zkušenostmi 
z britské tajné služby. 

Kdo je vlastně James Bond? Jakou postavou je agent 007 
ve službách Jejího Veličenstva s povolením zabíjet? Je nelítostný? Neodolatelný? 
Vždy spravedlivý a oddaný své misi? 
 
Poručík Frank Columbo (čti frenk kolombo) 
Pokrčený baloňák, neustálé pokuřování doutníku, automo-
bil Peugeot 403 Cabrio, pes jménem Pes, záhadná man-
želkaR To je jen pár věcí které charakterizují osobu velmi 
úspěšného losangeleského poručíka z oddělení vražd se 
jménem Columbo. Ještě víc ho však vystihuje styl jeho vy-
šetřování, když téměř na začátku vyšetřování dokáže na 
základě nepatrných důkazů a mnoholetých zkušeností od-
halit pachatele a v dalším průběhu vyšetřování ho svými ne-
odbytnými otázkami úplně zmást a donutit udělat osudovou chybu.  
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Nick Carter (čti nik kártr) 
Nick Carter je vymyšlený detektiv, známý v ame-
rických románech. Příběhy o něm vycházely 
v Americe od konce 19. do poloviny 20. století. Na 
psaní jeho dobrodružství se podílelo více autorů a 
díky nim se z něj stal geniální detektiv. 
U nás Nicka známe především z filmu Adéla ještě 
nevečeřela.  
Ovšem Nick se nevěnoval pouze detektivní čin-
nosti. Málokdo ví, že nebýt jeho spolupráce se 
světovými vědci, čekaly by některé vynálezy na 
své objevení možná dodnes. Jako příklad uvede-
me poděkování Nicku Carterovi od T. A. Edisona 
(vynálezce žárovky): “Děkuji za radu, Nicku! Byl to 
nápad za milion!” 
Nicka kolegové obdivují pro jeho noblesu, inteli-
genci, šarm, důvtip a v neposlední řadě dokonalé 
převleky, kterými vždy zmate všechny padouchy.  

I slavný detektiv Sherlock Holmes prohlásil: “Kdybych nebyl Holmesem, chtěl 
bych býti Carterem.”  
Pokud i vy chcete být alespoň z části jako Nick Carter, začněte se řídit jeho 
pravdivým heslem: “Vždy ve střehu!” 
 
Mata Hari  
Mata Hari byla skutečně žijící osobou. Narodila se  
roce 1876 a zemřela v roce 1917. Během první 
světové války se stala špiónkou pro vzájemně 
soupeřící státy Francii a Německo. Ani jedné stra-
ně však nepřinesla žádné smysluplné zprávy.  
Byla to velmi zvláštní žena, jmenovala se Marga-
retha Geertruida Zellová, pocházela z Nizozemí a 
vystudovala učitelství. Vystupovala v cirkusech a 
pózovala malířům. Všem tvrdila, že se narodila 
v Indii jako exotická tanečnice a toto zaměstnání jí 
vyneslo opravdovou slávu. 
Ke špionáži se dostala přes jednoho agenta a do-
konce vystudovala akademii špionáže. Tehdy pra-
covala pro Německo a nabídku spolupráce dosta-
la i od protivníků Francouzů. Ti však tušili, že pra-
cuje pro dvě strany a jednoho dne ji zatkli. Byla obviněna ze smrti padesáti tisíc 
vojáků a odsouzena k trestu smrti. Její bývalí milenci pro ni žádali milost, ale soud 
jim nevyšel vstříc a Mata Hari byla 15. října 1917 zastřelena. 
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SLOVA RODIČŮMSLOVA RODIČŮMSLOVA RODIČŮMSLOVA RODIČŮM    
Vážení rodiče, 
velmi si ceníme důvěry, se kterou jste nám svěřili Vaše děti k jedenáctidennímu 
táborovému pobytu. Po mnohaletých zkušenostech s pořádáním táborů si Vás 
dovolujeme požádat o následující: 

� Sbalte, prosím, spolu s Vaším synem či dcerou všechny potřebné věci podle 
přiloženého seznamu. Všechny věci uvedené v seznamu budou Vaše děti při 
pobytu na táboře, nebo při hrách, výletech či dílnách, opravdu potřebovat. 
Doporučujeme věci Vašeho dítěte podepsat nebo označit. Každé ráno na 
nástupu se snažíme dětem vracet věci z krabice, tzv. “ztrát a nálezů”. Je-li věc 
podepsána, určitě se ke svému majiteli dostane. Velmi nás mrzí, když po 
skončení tábora zůstávají nerozpoznány spousty oblečení i jiných věcí a my je 
musíme vyhodit. Věřte, že poznat své věci dělá problémy i velkým táborníkům.  

� Hodně dětem pište. Všechny děti, ostřílené táborníky nevyjímaje, každý den s 
napětím očekávají poštu z domova. Každý dopis nebo pohled od rodičů, 
babiček, dědečků, strýců, tet, kamarádek a kamarádů dětem udělá velkou 
radost. Sami jistě znáte to nedočkavé napětí, než roztrhnete obálku a dopis si 
přečtete. Slova v dopise (na rozdíl od těch vyřčených v telefonu) jsou napsaná 
a dítě si je může přečíst znovu třeba právě tehdy, když se mu po Vás zastes-
kne. První poštu odešlete nejpozději v den odjezdu. A potom pište každý den.  

� Aktuální pozdravy a krátké zprávy dětem pište do vzkazníku na internetových 
stránkách tábora. Vaše vzkazy vytiskneme a každý den je dětem předáme. 

� Žádáme Vás, pokud to nebude naprosto nezbytně nutné, abyste děti na táboře 
nenavštěvovali. Způsobili byste totiž zbytečnou lítost jiných dětí, za kterými 
rodiče nepřijeli. Nepochybně posíláte Vaše dítě na tábor také s cílem, aby bylo 
samostatnější a jedenáct dnů prožitých bez rodičů je nemalým krokem k rozvoji 
jeho samostatnosti. Budete-li mít jakékoliv pochybnosti, můžete zatelefonovat 
hlavnímu vedoucímu tábora.  

� Někdy se stává, že děti (zejména citlivé či táborově nezkušené) nesdělují ve 
své korespondenci rodičům o táborových zážitcích objektivní informace. Rodiče 
jsou pak vylekaní a neví, jak vzniklou situaci řešit. Rodičům doporučujeme, aby 
v případě negativních zpráv od svého dítěte, zatelefonovali hlavnímu vedoucí-
mu tábora, v případě momentální nedosažitelnosti pak zaslali SMS. Obratem se 
s Vámi zkontaktujeme, případně přizveme k telefonování i Vaše dítě. 

� Potřebné informace – kontaktní telefonní číslo a čas, kdy bude hlavní vedoucí 
během dne vždy k zastižení – Vám budou sděleny při odjezdu dětí na tábor. Na 
táborových internetových stránkách také najdete každodenní zpravodajství o 
dění na táboře doplněné množstvím fotografií. 
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úkol 3: úkol 3: úkol 3: úkol 3: Kriminalistický kvízKriminalistický kvízKriminalistický kvízKriminalistický kvíz    

Sleduješ detektivky, zajímáš se o práci kriminalistů? Chceš se stát detektivem? 
Zkus vyřešit kvíz a otestuj si svoje znalosti. 
 

1) Co je to kriminalistika? 
a) nauka, která se zabývá odhalová-  
    ním, vyšetřováním a prevencí  
    trestné činnosti 
b) nauka o krimiseriálech 
c) nauka o cvičení pro vězně  
 

5) Luis Alphonse Bertillon, zaklada-  
    tel kriminalistické antropometrie,  
    zavedl focení hlavy zločince  
a) z jedné strany 
b) ze dvou stran 
c) ze tří stran  

2) Co je to daktyloskopie? 
a) nauka o kožních výrůstcích 
b) nauka o kožních papilárních liniích   
    na prstech, dlaních, ploskách nohou 
c) nauka o střelbě  
 

6) Kde najdeme v ČR Národní data- 
    bázi DNA 
a) v Policejním muzeu ČR 
b) v Kriminalistickém ústavu Praha ČR 
c) na Ministerstvu vnitra ČR  
 

3) Které věci můžeme najít v krimi- 
    nalistickém kufru? 
a) křída červená, lupa s přisvětlením,   
    svírací špendlík 
b) kladivo zámečnické, blok A4,  
    daktyloskopická fólie barvící 
c) pinzeta anatomická, číslovky,  
    magnetická sada 0-9, připínáček  
 

7) Jak se jmenuje věrný spolupra- 
     covník nejslavnějšího detektiva  
     na světě Sherlocka Holmese? 
a) James Winston 
b) John Watson 
c) Jack Vanuatu  
 

 

4) Co je to kriminalistická balistika? 
a) nauka o balení zbraní do   
    ochranných obalů 
b) nauka o zbraních a střelivu 
c) nauka o balónech, kterými létají  
    detektivové  

 

 

Řešení úkolu 3 
1) a, 2) b, 3) b, 4) b, 5) c, 6) b, 7) b  
Za každou správnou odpověď si započítej 
bod.   

 

Vyhodnocení úkolu 3 
7 – 6 bodů Je vidět, že jsi expert na detektivky i na práci kriminalistů. V oboru se 

vyznáš výborně!  
5 – 3 body Slušný výkon, práci kriminalistů celkem znáš a není ti lhostejná.  
2 – 0 bodů Žiješ ve světě neposkvrněném kriminalistikou.  
 

Řešení úkolu 1 

Pachatelem je muž, který tvrdil, že celý den pral. Na nástěnce na druhém obrázku je 
oznámení, že předchozí den nešel elektrický proud, muž lhal, pračka by nefungovala. 
 

Řešení úkolu 2 
Byl to synovec, ten mohl rybářským prutem rozpárat látku na židlích i povalit figurky. 
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Chip a Dale (čti čip a dejl) 
Jsou dva detektivové – chipmunkové (čti čipmankové), 
kteří musí řešit mnoho zajímavých případů jako je třeba 
záhadný nákup buráků v obchodě nebo patálie s vejci na 
jedné farmě. Společně s Montym, Gadgetkou a Zipem 
tvoří "Rychlou rotu".  
A když jiným ostříleným detektivům nestačí síly, vždy je 
tu ještě Chip a Dale, kteří se nebojí jít vstříc nebezpečí a 
třeba tak i zachránit celý svět.   
 

Hercule Poirot (čti erkil poaró) 
Poirot je nejznámější postava britské spisovatel-
ky Agathy Christie. Jeho věrnými pomocníky při 
řešení případů jsou kapitán Hastings, inspektor 
Japp a sekretářka slečna Lemonová. 
Hercule Poirot je velmi puntičkářský a výstřední 
belgický detektiv. Má malou postavu oblejších 
tvarů, vejčitou hlavu s uhlově černými vlasy, na 
které vyniká mohutný, pečlivě navoskovaný knír. 
Obléká si drahé obleky. 
Je to gurmán, který velmi rád navštěvuje drahé  
restaurace. Miluje sladké, dává také přednost likéru a sladkému vínu před pivem. 
Při vyšetřování je jeho metodou systém a pořádek. K dopadení  zločince se neho-
ní po různých stopách, ale používá svých šedých buněk mozkových. 
 

Charlieho andílci (čti čárlího) 
Charlieho andílci jsou tři krásné špičkové agent-
ky Natalie, Dylan a Alex, které pracují pro sou-
kromou detektivní agenturu tajemného milionáře 
pana Charlieho.  
Všechny tři agentky se mohou pochlubit brilantní 
inteligencí a sex-appealem, které používají se 
stejným šarmem a jistotou jako asijská bojová 
umění a zbraně. Navíc jsou vynikající kuchařky.  

 
Abigail „Abby“ Sciutová (čti ebigejl, eby, šútová) 
Je smyšlená postava ze seriálu Námořní vyšetřovací služba. Vystu-
dovala kriminalistiku, sociologii a psychologii a pracuje jako vyni-
kající soudní specialistka, která provádí všechny potřebné testy.  
Často si dává rande na hřbitově a tvrdí, že spává v rakvi. Po ce-
lém těle má tetování. Je závislá na kofeinovém nápoji Caf-Pow a 
na své práci. Ovládá znakovou řeč, protože má neslyšící rodiče.  
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Detektiv William Murdoch (čti viliem márdok) 
William Mudroch je člen torontské policejní stanice, muž, 
který předběhl svou dobu. Murdoch moc dobře uvědomu-
je význam a váhu všech vědeckých objevů, jejichž užití   
v kriminalistice najednou otevírá netušené možnosti dete-
ktivní práce, vyšetřovacích metod, jejichž použitím lze 
nad jakoukoliv pochybnost usvědčit pachatele nejrůzněji-
ších trestných činů. S obrovskou chutí se vrhá do všech 
dobrodružství, které před něj jednotlivé případy staví.  
 

Dr. Temperance Brennenová – Kůstka (čti temprens) 
Je smyšlená postava ze seriálu Sběratelé kostí. Pracu-
je jako špičková antropoložka v Jeffersonově institutu 
ve Washingtonu. Svoje pracovní zaměření si vybrala 
proto, aby zjistila, co se stalo s jejími rodiči, kteří zmi-
zeli beze stopy, když byla ještě malá.  
Díky svým bohatým zkušenostem asistuje při vyšetřo-
vání vražd, kde jsou běžné metody vyšetřování k niče-
mu. Její odbornost vyniká obzvláště ve schopnosti číst 
stopy z kostí oběti. 
 
ZískejZískejZískejZískejtetetete první táborový diplom první táborový diplom první táborový diplom první táborový diplom už nyní už nyní už nyní už nyní    
 

Pokud jste si pozorně přečetli Galerii známých detekti-
vů, určitě pro vás nebude problém vyluštit tuto křížovku. Tajenku vložte do jedno-
duchého formuláře na stránkách www.sdruzeni-archa.cz, nezapomeňte se podep-
sat a speciální táborový diplom bude váš. 
 

1 
            

2 
            

 
      

W 

     

 
   

3 
        

 
   

4 
        

 
    

5 
       

 
    

6 
       

7 
            

 
    

8 

       

 

1 Agent 007 
2 Název skupiny detektivů  
   Chipa a Dalea 
3 Jak se jmenuje pes detekti-  
   va Columba? 
4 Dvojitá špionka, tanečnice 
5 Jaká byla barva diamantu,  
   který nalezl Clouseau? 
6 První příběh Sherlocka  
   Holmese se odehrává v R 
7 Příjmení pomocníka ins- 
   pektora Trachty je R 
8 Kolik agentek tvoří skupi- 
   nu Charlieho andílci? 
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úkol 2: úkol 2: úkol 2: úkol 2: případ pro detektivypřípad pro detektivypřípad pro detektivypřípad pro detektivy 
 

Duchové v salonu 
„Těší mě, že jsi přijal moje pozvání," řekl 
inspektoru Pernerovi jeho starý kamarád 
Iron Sick na nádraží. 
„Rád tě vidím, Irone. Co se děje?" zeptal 
se inspektor. 
„V mém domě asi straší, nebo jsem úplně 
zblbnul. Nedávno jsem například koupil 
nový nábytek a dal jsem ho do salonku v 
přízemí. Ten jsem zamkl a klíč jsem si dal 
do kapsy. Večer jsem se vrátil a látka na 
židlích byla rozpáraná." 
Mezitím Iron i s inspektorem nastoupili do 

auta a rozjeli se k Ironovu domu. Asi v půlce cesty je minula krásná dívka na kole. 
„Ahoj, Lilly," zahalekal Sick. „To byla moje neteř, je milá, ale škola ji moc nebaví." 
Inspektor se po příjezdu a ubytování v Ironově domě chtěl podívat po okolí. Udělal 
si malý výlet a zjistil, že kolem celého domu teče řeka. V ní lovil nějaký mladík ry-
by. K večeru se vrátil inspektor k Ironovu domu, kde ho už čekal hostitel. 
„Už znáš mého švagra?" zeptal se inspektora a ukázal na muže, který v sadu stál 
na žebříku a trhal višně. 
„Všiml jsem si jednoho mladíka, který loví ryby v té řece, co teče okolo domu. 
Znáš ho?" zeptal se inspektor Perner Irona, když o poodešli od muže na štaflích. 
„Ano, ten tady také bydlí, je to můj synovec. Rybaření ho moc baví, nedávno byl 
úspěšný na nějakých závodech, umí fantasticky nahazovat udici. Takže už znáš 
všechny, kteří se mnou žijí." 
„A ještě někdo další?"  
„Ne, jinak nikdo." 
Inspektor se s Ironem navečeřel a večer si spolu zahráli v salonku šachy. V polo-
vině hry si zašli na skleničku whisky do jídelny, která se salonkem sousedila. Když 
se vrátili, figurky byly na šachovnici rozházené. Jediné dveře 
do salonku však měli stále pod dohledem a nikdo jimi neprošel. 
Inspektor vyhlédl z okna. Pod ním byl záhon bez jediné stopy a 
cestička byla vzdálena tři metry. 
„Nenapsal jsi nedávno závěť?" zeptal se inspektor Irona. 
„Ano, jak to víš?" podivil se Iron. 
„Proč ne, stejně to ví každý. Vše jsem odkázal Lize proti rakovině." 
„Tak proto. Jeden člověk z vaší rodiny se snaží dokázat, že jsi blázen, aby 
závěť nebyla platná. A já tuším, kdo to je." 
Kdo se snažil, aby Iron Sick vypadal jako blázen? 

Řešení najdete na straně 10 této brožury. 


