
Střední Učiliště Detektivních Oborů a Kriminálního Umění

Slyšeli jste někdy o Středním Učilišti Detektivních Oborů a Kriminálního Umění? Je to škola plná 
zvláštních pravidel. Budova má čtvercový půdorys zarovnaný podle světových stran a uprostřed 
jižní stěny jsou veliká vrata, kterými se vchází do honosného foyer. To má také čtverový tvar, 
pochopitelně o něco menší než celá budova. Z foyer vedou dveře doleva do jídelny, doprava 
do knihovny nebo rovně na nádvoří uprostřed budovy. Z jídelny se můžete vydat dál 
do přednáškového sálu, sborovny, tělocvičny, umývárny a přes laboratoř a knihovnu zpátky 
do foyer. Všechny místnosti jsou mimochodem stejně velkké, čtvercové a z přednáškového sálu, 
tělocvičny a laboratoře se snadno dostanete na dříve zmíněné nádvoří (pochopitelně také 
čtvercové), které tvoří střed celé budovy.

Asi vás nepřekvapí, že na Středním Učilišti Detektivních Oborů a Kriminálního Umění se tu a tam 
stane nějaký zločin. Vlastně se to stává celkem často a protože na škole studují jak padouši, tak 
detektivové, bývá každá nepravost vždy patřičně vyšetřena a potrestána. Vždy tak existuje nějaký 
padouch, který nějak zamaskuje a který kvůli nějakému motivu provede v nějaký čas za pomoci 
nějaké věci nějaký trestný čin Vyšetřování se pak ujme nějaký detektiv, který díky nějaké stopě, 
kterou padoch zanechal, pachatele dopadne a vyměří mu nějaký trest. Celé je to ještě složitější tím, 
že Střední Učiliště Detektivních Oborů a Kriminálního umění má ve školním řádu několik dalších 
podivných pravidel, které jsou sice důležité, ale nemá smysl je tu všechny rozepisovat. Třeba 
v každé z devíti místností se v jeden den odehraje právě jeden zločin, ale když se na to podíváte 
jinak a ještě jinak, zjistíte, že zločinů vlastně může být i dvacet sedm. 

Dnešek je ale jiný. Na škole se totiž odehrála vražda. Je to nepochybné – přímo uprostřed nádvoří 
leží nehybná mrtvola pana ředitele. Jeho zástupce naznal, že toto nebyl jen tak ledajaký běžný 
zločin, ale sofistikovaný komplot, propletený s ostatními osmi zločiny z téhož dne. Proto nechal 
na dvůr seřadit celou školu a shromáždit všechny poznatky o dnešních zločinech. Vaším úkolem je 
zjistit všechny okolnosti vraždy a pouze pokud budou všechy správně, budou uznány jako správné 
řešení. Co se tedy stalo? Vezmeme to hezky popořadě. Jedno po druhém a po třetím. Třikrát.

Zůstat po škole musel Hannibal Lecter, nevšiml si totiž, že ho snímá CCTV kamera. 
Teleskopická ruka i načasování na velkou přestávku byli sice důmyslné, ale pro Colomba to 
nebyla žádná překážka. Pachatel prý jen tak z nudy prý ve sborovně pokládal na židli připínáčky, 
převlečený za čarodějnici.

Vyšetřování přijímání úplatků si vzal na starosti Semir Gerchan, měl totiž už od začátku 
podezření, že motivem budou nesplacené dluhy. A skutečně – pomocí GPS lokátoru v kufříku 
odhalil pachatele s maskou Zorra a po krátké honičce odhalil i šklebící se Voldemortovu tvář. 
Vyměřil mu potom tučnou pokutu, na kterou přišel vhod platební terminál původně použitý 
pro zmíněný úplatek – holt pauza na oběd se dá strávit všelijak.

Darth Vadera si během třetí hodiny odskočil s lihovou fixou na záchod. Když psal po stěnách 
rádobyvtipné nápisy jako protest proti republice, netušil ještě, že protentokrát vyklouzne jen 
s domluvou. Grafologické znalosti úspěšně využili členové Scooby-Doo týmu a zjistili, že pod 
maskou se ve skutečnosti ukrýval Imperátor Palpatine.

Opisování během testu v přednáškové místnosti odhalil Hercule Poirot i když mu práci stěžovala 
umělá mlha, která měla zakrýt vlastní akt opisování. Bohužel pro pachatele se ale jeho parťák 
přiznal a nakonec tak skončí s pětkou z dějepisu a ne s vylepšením známek, kvůli kterým to celé 
dělal. Pro Jokera přestrojeného za Batmana tak byla druhá hodina poměrně tragická.



Něco ze sborovny, něco z tělocvičny, něco z umývárny. Něco z přednáškové místnosti, vražda 
ředitele na nádvoří, něco z laboratoře. Něco z jídelny, něco z foyer, něco z knihovny.

Prezident Snow sice vyrobil perfektní kostým sněhuláka, ke své smůle ale o svých úmyslech 
předem napsal na svém blogu. Když tak o čtvrté hodině během cvičení v laboratoři vytáhl svůj 
chytrý telefon, už na něj major Zeman čekal. Kvůli svému boji za pravdu bude muset vydržet 
týden bez internetu za to, že popíral globální oteplování.

Sherlock Holmes skoro ani nepotřeboval analýzu DNA k tomu, aby věděl, komu za trest uložit 
umývání nádobí. Když pachatel během první hodiny pro své sexuální uspokojení zběsile házel 
pomeranče po spolužácích, netušil, že bude dopaden tak brzy. Ani kostým Supermana, ani 
podomácku vyrobený katapult tak nebyly Lex Luthorovi nic platné.

Ve foyer kdosi v kostýmu Robina Hooda uskotečňoval svoji představu boje za spravedlnost tak, 
že kolemjdoucím vybíral kapsy. Slečna Marplová se však nenechala zaskočit a Jafara i s jeho 
balíčkem karet, kterým odváděl pozornost obětí záhy zastavila. Ještě před vyučováním tak byl 
uložen trest stokrát opsat "nebudu krást", i když možná by bylo vhodnější "zase mě prozradil 
mluvící papoušek".

Když se v knihovně rozezněl megafonem zesílený Lokiho hlas, byla už pátá hodina. Incident 
skončil vyměřením veřejně prospěšných prací, protože detektor lži snadno prokoukl 
nepovedenou masku kovboje. Jessica Fletcherová pak do protokolu To je mluvení nahlas 
v návalu zlosti, napsala.


