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Inspektor Kdojeto

pro 2 nebo 3 hráče

Při příležitosti desátých narozenin obdržela dcera manželů Baskerville jako dárek krásného 
pejska. Malý rotvajler byl tak zábavný a miloučký, že by ho chtěl mít úplně každý. Právě jeho 
přítulnost byla důvodem, proč štěstí rodiny Baskerville netrvalo dlouho. Jednoho dne totiž 
pejsek  beze  stopy  zmizel.  Lord  Baskerville  došel  k názoru,  že  ho  musel  unést  někdo 
z obyvatel  domu.  Jelikož  jeho  dcerka  byla  z té  ztráty  strašně  smutná,  rozhodl  se,  že  se 
s žádostí  o  vyřešení  případu  obrátí  na  nejslavnějšího  francouzského  detektiva  na  světě  – 
inspektora  Kdojeto.  Po  dlouhém přemlouvání  se  mu  jej  podařilo  pozvat  do  svého  domu 
v Anglii. Sotva inspektor přijel, vysvětlil mu lord Baskerville, co se stalo. Moudrý policista se 
okamžitě pustil do případu a podařilo se mu najít několik svědků tohoto hrozného zločinu. 
Každý z nich uslyšel slavná, husí kůži nahánějící slova inspektora, když byl vyslýchán: „Kdo 
to byl???“. Jen ta otázka stačila a svědek si okamžitě vzpomněl i na ty nejnepatrnější detaily.  
Jakmile všechny podrobil křížovému výslechu, podařilo se mu se stoprocentní jistotou odhalit 
pachatele únosu.
V této hře se každý hráč ocitá ve dvou rolích: v kůži vyslýchajícího inspektora Kdojeto, stejně 
jako  v situaci  vyslýchaného  svědka.  Vítězem se  stává  ten  z hráčů,  který  nejlépe  pokládá 
otázky a najde díky nim nejrychleji tajemného pachatele.

Ke hře potřebujete:
1) plastové desky na portréty – 3 kusy
2) portréty k deskám – 3 x 24 kusů
3) karty s portréty – 24 kusů
4) kolečko s popisem otázek – 1 kus
5) přesýpací hodiny – 1 kus
6) notýsek k zápisu bodů

Příprava hry:
POZOR! Tuto část přípravy je třeba udělat jen jednou před první hrou! Požádej rodiče, aby ti s ní  
pomohli.
Plastová okénka (72 kusů, umístěných na „větvičkách“, vždy 24 pro jednoho hráče) opatrně 
od „větviček“ oddělte (obrázek č. 1) a nožíkem nebo nůžkami zarovnejte hrany (obrázek č. 2).

obr. 1      obr. 2   

Okénka  oddělená  od  „větviček“  upevněte  do  desek  (obrázek  č.  3)  tak,  že  každá  deska 
obsahuje vždy 24 okének jedné barvy. Ve 2 papírových kartonech jsou menší a větší portréty. 
Opatrně je od sebe oddělte.

Nyní můžete začít připravovat samotnou hru. Tato příprava už bude pro každou hru stejná.



Rozdej  každému z hráčů  jednu připravenou plastovou desku s okénky jedné barvy.  Karty 
s většími portréty zamíchej a polož je na stůl obrázkem dolů. Menší karty rozdej hráčům tak, 
aby měl každý před sebou 24 portrétů a žádný z nich nesmí být stejný. Po otevření okének do 
nich každý z hráčů zasune malé portréty (obrázek č. 4).

obr. 3   obr. 4   

Na stůl polož také přesýpací hodiny a plastové kolečko. Plastové kolečko sestavíš jednoduše 
tak,  že  plastový  kolík  zasuneš  do  otvoru,  nacházejícího  se  uprostřed  plastového  terčíku 
(obrázek č. 5).

obr. 5   obr. 6   

Cíl hry:
Cílem  hry  je  co  nejrychleji  zjistit  jméno  osoby,  která  se  nachází  na  kartě  vylosované 
soupeřem.

Začátek hry:
Před zahájením si hráči určí, z kolika jednotlivých her (kol) se bude celý turnaj skládat.
Hru zahájí nejmladší hráč. Každý hráč si náhodně vylosuje jednu kartu z hromádky velkých 
portrétů na stole. Pokud se hry účastní 3 hráči, tak losují v pořadí dle pohybu hodinových 
ručiček. Vybranou kartu je třeba vložit do okénka na bližší straně plastové desky (obrázek č. 
6) tak, aby ostatní hráči neviděli, která postava se na ní nachází.

obr. 7   obr. 8   



Průběh hry:
Hru zahájí nejmladší hráč. Nejdříve na stole roztočí plastové kolečko (obrázek č. 7) (Pozor: 
Doporučujeme  kolečko  roztočit  jen  mírně,  jinak  by  se  točilo  příliš  dlouho).  Jakmile  se 
kolečko dotočí, zůstane stát na jedné ze svých hran. Tím si hráč vytočil akci (obrázek č. 8), 
kterou v tomto kole může provést a musí se jí v tomto tahu řídit. Jestliže nápis na kolečku 
povoluje položit otázku, hráč se může zeptat soupeře. V případě, že jsou ve hře 3 hráči, stává 
se hráč ve svém tahu inspektorem a položí  otázku hráči  po své levici.  Naopak se změní 
v odpovídajícího svědka, jestliže je na řadě hráč po jeho pravici,  který mu položí otázku. 
Otázku hráč musí formulovat tak, aby na ní bylo možné odpovědět ANO nebo NE.
Čas na položení otázky je odměřován přesýpacími hodinami, které otočí soupeř po hráčově 
pravici ve chvíli,  kdy se dotočí kolečko. Jedna otázka odpovídá jednomu přesypání písku. 
Jestliže si hráč vylosuje možnost položení dvou otázek, má na ně celkem čas po dvě přesypání 
písku. Jestliže hráč nestihne v tomto čase položit otázku, jeho tah končí a kolečko roztočí 
další hráč v pořadí dle pohybu hodinových ručiček. Otázky, které hráči pokládají, by měly 
postupným vyřazováním možností vést k co nejrychlejšímu odhalení jména na portrétu, který 
si vylosoval tázaný hráč (v případě hry 3 hráčů je to hráč po levé ruce). Na základě odpovědí 
postupně vyřazují  hráči  možné pachatele  a  zavírají  jejich  okénka.  Ve chvíli,  kdy zůstane 
otevřené pouze jedno okénko, mělo by se jednat o pachatele.
Příklad: Hráč se zeptá, zda je na portrétu muž. Od souseda po levé ruce obdrží odpověď: NE. 
V takovém okamžiku může zavřít všechna okénka s portréty mužů. Jestliže si hráč pokládající 
otázky myslí, že zná jméno na portrétu souseda po levici, nahlas vysloví jeho jméno. Nemůže 
však hádat ihned po položení otázky, ale musí počkat, až na něj opět přijde řada. Jestliže hádal 
správně, stává se vítězem a hra končí. Jestliže se zmýlil a vyslovil nesprávné jméno (chybu 
mu zahlásí soupeř, jehož postavu na portrétu hádal), pak tento hráč prohrál (hrají-li 3 hráči, 
zbývající 2 hráči ve hře pokračují do té doby, než je určen vítěz).

Vítěz:
Vítězem se stává ten hráč, který jako první odhalí, kdo je na kartě vylosované soupeřem (v 
případě 3 hráčů obrázek na kartě, kterou drží jeho soused po levé ruce). Hráč se může stát 
vítězem i tím, že jeho soupeř (soupeři) vysloví nesprávné jméno a vypadnou ze hry.

Konec hry:
Konec jedné hry však neznamená konec soupeření. Ještě před úplným zahájením si hráči určí, 
z kolika jednotlivých her se bude celý turnaj skládat. Po ukončení každé hry hráči odkládají 
vylosované  velké  karty portrétů  zpět  na  hromádku,  tu  znovu celou  zamíchají,  vylosují  si 
každý jednu kartu a zahájí novou hru. Výsledky jednotlivých her hráči zapisují do notýsku. 
Hráč, který vyhraje jednu hru, získá jeden bod. Hráči, kteří prohráli, nezískají žádný bod. Po 
odehrání předem stanoveného počtu her se výsledky sečtou a vyhlásí se celkový vítěz turnaje.

Úkoly, které se nachází na kolečku:
1. Polož 1 otázku
2. Polož 2 otázky
3. Můžeš se zeptat na barvu vlasů
4. Nemůžeš položit žádnou otázku
5. Roztoč kolečko ještě jednou
6. Polož 1 otázku
7. Polož 1 otázku
8. Polož 1 otázku

Schéma průběhy hry při 3 hráčích
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