
 

 

 

 
Detektivní speciál 5/2022 

Plán akcí 

KONTAKTY:  

Telefon: 488 577 661 Email: liberec@tyflocentrum-lb.cz 

Adresa: Na Výšinách 451/9, Liberec 5 Web: http://tyflocentrum-lb.cz/ 

CO NABÍZÍME: 

• Průvodcovskou a předčitatelskou službu 

domluvení služby:  

Květa Heligarová – Nováková (736 130 590, pps@tyflocentrum-lb.cz), 

• Zajištění sociálně aktivizačních služeb 

přihlášení na akce:  

Květa Heligarová – Nováková (736 130 590, aktivity@tyflocentrum-lb.cz ), 

• Výuku a poradenství ohledně elektronických kompenzačních pomůcek 

domluvení služby:  

Ing. Jana Smolná (731 913 585, jana.smolna@tyflocentrum-lb.cz),  

Lukáš Feifer (lukas.feifer@tyflocentrum-lb.cz ), 

• Základní sociální poradenství  

zajištění služby:  

Mgr. Jana Jakubcová (797 695 503, jana.jakubcova@tyflocentrum-lb.cz ),  

Mgr. Jana Benešová, Ph.D. (jana.benesova@tyflcoentrum-lb.cz),  

• K zapůjčení tandemová kola, zvukové knihy, možnost digitalizace textů a další. 

Úvodník 

Vážení klienti TyfloCentra Liberec,  

možná si kladete otázku, co nás začátkem května, měsíce lásky, vede k tématu 

detektivek. Důvodů je více. Mezi zvukovými knihami, které si u nás pravidelně 

vypůjčujete, se detektivní žánr dlouhodobě těší oblibě. V tomto roce si některé z Vás 

získaly znalostní a logické a kvízy po telefonu, které pro Vás na čtvrtek dopoledne 

připravuje Květa Heligarová – Nováková. A dalo by se říci, že soutěžního ducha, 

který rád přichází na kloub kvízům v našem OKU, máte také. A proto je tu detektivní 

speciál!  

V obsahu čísla Vás čekají logické záhady nejen s detektivní zápletkou, samozřejmě 

recept (tentokrát tajemný) i řada zajímavostí. A pozor, v květnu je pro Vás připravena 

také speciální DETEKTIVNÍ HRA. Na každé akci z programu TC, které se tento 

měsíc zúčastníte (online, telefonicky či osobně), získáte originální indicii. Těch 
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je k dispozici celkem 10 a měly by Vás dovést k uhodnutí správné tajenky. Pokud 

nám tajenku prozradíte nejpozději v prvním červnovém týdnu, zařadíme Vás do 

slosování o parádní cenu.  

O nabídku našich pravidelných aktivit ani v květnu nepřijdete. Z novinek Vás chceme 

upozornit na obnovenou angličtinu online pro začátečníky, která je tu pro Vás 

každou středu odpoledne, zatímco angličtina pro pokročilé se přesouvá do 

čtvrtečního odpoledne. Máte-li chuť s angličtinou začít, nebo se v jazyku dále rozvíjet, 

obojí je možné i z pohodlí domova. Sportovní nabídku aktivit doplňujeme nově 

o horolezeckou stěnu, kterou s námi pod vedením zkušeného instruktora můžete 

zdolat v libereckém Šutru. A nenechte si ujít vyjížďku na koních v nedalekých 

Hejnicích – snad nám bude přát počasí a užijeme si relaxační pobyt v přírodě. 

Z mimořádných akcí zveme tento měsíc na několik exkurzí – do Muzea Vojenské 

historie v Heřmanicích v Podještědí, do Pěnčína na kozí farmu nebo do Chrastavy za 

muzeem hasičské techniky. Na závěr května je pro Vás připraven celodenní výlet do 

Mýdlárny Koukol ve Volfarticích. Mýdlárna funguje jako sociální podnik, v němž si 

během exkurze budeme moci prohlédnout výrobu i přilehlá pole, kde se pěstují 

bylinky přidávané do mýdel. A báječné voňavé mýdlo si budeme moci na místě také 

vyrobit. Společně s TC Semily vyrazíme na výlet do Hejnic na prohlídku Baziliky 

Navštívení Panny Marie. Tento měsíc je exkluzivním online Hostem TC dřívější 

úspěšná sportovkyně, nyní poradkyně a lektorka, paní Pavla Kovaříková, o které 

se více dozvíte i v tomto čísle.  

Tak buďte s námi celý květen! 

Vaše TyfloCentrum 

Obsah čísla: 

▪ Program TC na květen 2022 

▪ Logické detektivní záhady pro Vaši zábavu 

▪ Detektivní HRA na měsíc květen 

▪ Host TC na květen: Pavla Kovaříková 

▪ Lidé z TyfloCentra na téma: Já a detektivky 

▪ Soutěž: Znalostní kvíz 

▪ Výsledky soutěže z minulého čísla 

▪ Recept: Čínské tajemství 

▪ Oslavenci v květnu 
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▪ Novinky z TC: Vítáme nového člena TyfloRodiny! 

▪ Nepřehlédněte: CENA MODRÉHO SLONA 2022 

▪ Nahlédněte: Pozvánky na akce v červnu 

▪ Padlo nám do OKA: Detektivní hra „Krvavé peníze“ v Chomutově 

▪ Závěrem: Možnost Inzerce pro Vás 

Program TC na květen 2022 

Pro přihlašování na akce a aktivity TyfloCentra využívejte kontakt na Květu 

Heligarovou – Novákovou: 736 130 590. Jste-li pravidelným účastníkem 

aktivity, dejte vědět v případě, že se účastnit nemůžete. 

Pro objednávání na konzultace k elektronickým kompenzačním pomůckám 

využívejte nadále kontakt na Ing. Janu Smolnou v určeném čase: každé úterý 

od 12:00 do 13:00. Děkujeme.  

2. 5. pondělí 10:00 Hasičské muzeum a Führichův dům Chrastava - 
exkurze 

Podnikněte s námi zajímavou exkurzi do muzea hasičské 
techniky a do dochované dřevěné lidové stavby, 
Führichova domu, v nedaleké Chrastavě. Odjezd 
z vlakového nádraží v Liberci v 10:00. Sraz ve vestibulu 
vlakového nádraží v 9:40. O přihlášení na akci prosíme do 
pátku 29. 4. 2022.  

4. 5. středa 10:00 Vyjížďka na koních 

Startuje jezdecká sezóna 2022! Sraz v 8:10 na vlakovém 
nádraží v Liberci. Odjezd vlakem v 8:33 do Hejnic. 
Prosíme o přihlášení do pondělí 2. 5. 2022.  

4. 5. středa 12:30 Malování na tašky  

Lákalo by Vás mít originálně vyzdobenou vlastní látkovou 
tašku na nákup či jiné příležitosti? Přijďte si ji vytvořit do 
TyfloCentra. O přihlášení na akci prosíme do pátku 
29. 4. 2022. 

4. 5. středa 15:00 Angličtina pro začátečníky - online  

 Výuka angličtiny probíhá online přes stálý odkaz na 
Google Meet. Lektorem je pan Petr Tkáč.  
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5. 5. čtvrtek 9:00 Celodenní výlet s TC Semily: Klášter Hejnice  

Zavítejte s námi na prohlídku Baziliky Navštívení Panny 
Marie v Hejnicích. Prohlídka proběhne bez průvodce – 
s komentářem prostřednictvím QR kódu (zajistíme). 
Možnost oběda přímo v Hejnicích. Odjezd z vlakového 
nádraží v Liberci v 9:33. Sraz ve vestibulu vlakového 
nádraží v 9:15. O přihlášení na akci prosíme do pondělí 
2. 5. 2022.  

5. 5. čtvrtek 10:00 Piano poslepu pro začátečníky  

Prezenční výuka probíhá v klubovně TC Liberec. 
Lektorkou je paní Lucie Remerová. 

5. 5. čtvrtek 11:00 Trénink paměti - telefonicky 

S Květou Heligarovou - Novákovou si po telefonu 
prověříte znalosti, paměť, postřeh či logické myšlení 

formou zábavných kvízů. Přihlášení nových zájemců do 
pondělí 2. 5. 2022. 

5. 5. čtvrtek 14:00 Jóga  

 Cvičení pod vedením odborné lektorky paní Jany 
Salačové probíhá nyní prezenčně, nadále však 
s možností online přenosu přes odkaz na Google Meet. 

5. 5. čtvrtek 15:15 Angličtina pro pokročilé - online  

 Výuka angličtiny probíhá online přes stálý odkaz na 
Google Meet. Lektorem je pan Petr Tkáč.  

9. 5. pondělí 10:00 Rodičovský klub – slavíme Den matek 

 Akce probíhající v areálu TC Liberec určená nejen pro 
rodiče malých dětí, kde zaručeně načerpáte tipy 
a inspiraci k rodičovství a výchově, ale zažijete také 
spoustu legrace. Děti jsou samozřejmě vítány! A tentokrát 
si navíc něčím dobrým zpříjemníme Den matek. 
O přihlášení na akci prosíme do 5. 5. 2022.   

11. 5. středa 10:00 Bowling  

Sraz v 9:50 v restauraci Královská zahrada v Centru 
Babylon. Prosíme o přihlášení do 9. 5. 2022. Aktivita je 
skupinová a nemůže proběhnout s nízkým počtem 
účastníků. Děkujeme.  
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11. 5 středa 11:30 Bowlingové posezení 

Po bowlingovém turnaji se přesuneme do restaurace či 
kavárny a odměníme se něčím dobrým. Přijďte s naší 
bowlingovou partou posedět a popovídat. Přihlášení do 
9. 5. 2022 

11. 5. středa 15:00 Angličtina pro začátečníky - online  

 Výuka angličtiny probíhá online přes stálý odkaz na 
Google Meet. Lektorem je pan Petr Tkáč.  

12. 5. čtvrtek 10:00 Piano poslepu pro začátečníky  

Prezenční výuka probíhá v klubovně TC Liberec. 
Lektorkou je paní Lucie Remerová. 

12. 5. čtvrtek 11:00 Trénink paměti - telefonicky 

S Květou Heligarovou - Novákovou si po telefonu 
prověříte znalosti, paměť, postřeh či logické myšlení 
formou zábavných kvízů. Přihlášení nových zájemců do 
pondělí 9. 5. 2022. 

12. 5. čtvrtek 14:00 Jóga  

 Cvičení pod vedením odborné lektorky paní Jany 
Salačové probíhá nyní prezenčně, nadále však 
s možností online přenosu přes odkaz na Google Meet. 

12. 5. čtvrtek 15:15 Angličtina pro pokročilé - online  

 Výuka angličtiny probíhá online přes stálý odkaz na 
Google Meet. Lektorem je pan Petr Tkáč.  

16. 5. pondělí 9:00 Kozí farma Pěnčín - výlet 

Navštívíme známou kozí farmu nedaleko Jablonce nad 
Nisou. Na místě určitě nevynecháme vynikající faremní 
prodejnu a sýrárnu. Občerstvíme se přímo v areálu 
„U Husy“. Odjezd z autobusového nádraží v Liberci 
v 9:10. Sraz u prodejny jízdenek v 8:50. O přihlášení na 
akci prosíme do pondělí 9. 5. 2022.  

18. 5. středa 10:00 Host TC: paní Pavla Kovaříková – online 

Přinášíme Vám dalšího exkluzivního hosta, s nímž se 
můžete na dálku setkat a strávit inspirativní dopoledne. 
Paní Pavlu Kovaříkovou představujeme blíže i na 
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stránkách tohoto vydání – je lektorkou, poradkyní, 

zakladatelkou portálu Rozhledna, výtvarnicí, bývalou 
velmi úspěšnou sportovní reprezentantkou a kromě 
toho maminkou dvou dětí. Akce probíhá přes odkaz na 
Google Meet. O přihlášení prosíme do pátku 13. 5. 2022. 

18. 5. středa 12:30 Malování na tašky – online 

Lákalo by Vás mít vlastnoručně originálně vyzdobenou 
látkovou tašku na nákup či jiné příležitosti? 
S TyfloCentrem si ji můžete vytvořit také na dálku. 
Materiál na výrobu Vám zašleme předem. O přihlášení 
proto prosíme již do pondělí 9. 5. 2022. 

18. 5. středa 15:00 Angličtina pro začátečníky - online  

 Výuka angličtiny probíhá online přes stálý odkaz na 
Google Meet. Lektorem je pan Petr Tkáč.  

19. 5. čtvrtek 10:00 Piano poslepu pro začátečníky  

Prezenční výuka probíhá v klubovně TC Liberec. 
Lektorkou je paní Lucie Remerová. 

19. 5. čtvrtek 11:00 Trénink paměti - telefonicky 

S Květou Heligarovou - Novákovou si po telefonu 
prověříte znalosti, paměť, postřeh či logické myšlení 
formou zábavných kvízů. Přihlášení nových zájemců do 
pondělí 16. 5. 2022. 

19. 5. čtvrtek 14:00 Jóga  

 Cvičení pod vedením odborné lektorky paní Jany 
Salačové probíhá nyní prezenčně, nadále však 
s možností online přenosu přes odkaz na Google Meet. 

19. 5. čtvrtek 15:15 Angličtina pro pokročilé - online  

 Výuka angličtiny probíhá online přes stálý odkaz na 
Google Meet. Lektorem je pan Petr Tkáč.  

23. 5. pondělí 11:00 Muzeum Vojenské historie Heřmanice – exkurze  

Exkluzivní příležitost navštívit aktuálně vznikající Muzeum 
Vojenské historie v Heřmanicích v Podještědí. 
V muzeu se nachází expozice týkající se obou světových 
válek i vojenské historie po druhé světové válce až po 
současnost. Venkovní pavilony disponují obrněnými 
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vozidly. Vstupné na osobu je 120,- Kč. Odjezd 

z autobusového nádraží v Liberci v 11:05. Sraz u prodejny 
jízdenek na autobusovém nádraží v 10:45. O přihlášení 
na akci prosíme do pondělí 16. 5. 2022. Minimální počet 
účastníků exkurze je 10.  

23. 5. pondělí 14:30 Rodičovský klub - online 

 Sdílení zkušeností z oblasti rodičovství a péče o děti 
probíhá online přes stálý odkaz na Google Meet. 

25. 5. středa 9:00 Celodenní exkurze – Mýdlárna Koukol ve Volfarticích 

Jedinečná možnost navštívit mýdlárnu, která sídlí 
nedaleko České Lípy a funguje jako sociální podnik. 
Nahlédneme do samotné provozovny, budeme provedeni 
v políčkách, kde se pěstují bylinky zužitkovávané do 
mýdel, a sami si budeme moci jednoduchou technikou 
vyrobit kvalitní voňavé mýdlo. Na místě bude možné 
zakoupit si originální mýdlové výrobky. 

Odjezd je z vlakového nádraží v Liberci v 9:02. Sraz ve 
vestibulu vlakového nádraží v 8:40. Předpokládaný návrat 
do Liberce je v 16:45. Oběd či větší svačinu s sebou. 
Prosíme o přihlášení na akci do středy 18. 5. 2022. 

Více o mýdlárně zde: https://www.mydlarnakoukol.cz/ 

25. 5. středa 15:00 Angličtina pro začátečníky - online  

 Výuka angličtiny probíhá online přes stálý odkaz na 
Google Meet. Lektorem je pan Petr Tkáč.  

26. 5. čtvrtek 10:00 Piano poslepu pro začátečníky  

Prezenční výuka probíhá v klubovně TC Liberec. 
Lektorkou je paní Lucie Remerová. 

26. 5. čtvrtek 11:00 Trénink paměti - telefonicky 

S Květou Heligarovou - Novákovou si po telefonu 
prověříte znalosti, paměť, postřeh či logické myšlení 
formou zábavných kvízů. Přihlášení nových zájemců do 
pondělí 23. 5. 2022. 

https://www.mydlarnakoukol.cz/
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26. 5. čtvrtek 14:00 Jóga  

 Cvičení pod vedením odborné lektorky paní Jany 
Salačové probíhá nyní prezenčně, nadále však 
s možností online přenosu přes odkaz na Google Meet. 

26. 5. čtvrtek 14:00 Horolezecká stěna – Šutr Liberec 

 Novinka v květnu! Baví Vás lézt, nebo si chcete lezení 
vůbec poprvé vyzkoušet? Obojí je možné. V doprovodu 
pracovnic TC a pod vedením zkušeného instruktora vše 
zvládnete. Na stěnu s námi můžete od května vyrážet 
každý měsíc v odpoledním čase od 14:00 do 15:30 do 
libereckého Šutru v centru města. Sraz pro účastníky je 
v 13:30 na terminálu Fügnerova na zastávce spoje číslo 
21. O přihlášení na akci prosíme do čtvrtka 19. 5. 2022. 

26. 5. čtvrtek 15:15 Angličtina pro pokročilé - online  

 Výuka angličtiny probíhá online přes stálý odkaz na 
Google Meet. Lektorem je pan Petr Tkáč.  

30. 5. pondělí 9:00 Anglická konverzace  

 Anglická konverzace probíhá v prostorách TyfloCentra 
Liberec. Lektorkou je paní Michaela Grulyová.  

30. 5. pondělí 10:00 Libercem provází Nina Medková 

 Komentovaná procházka po liberecké části Kristiánov, 
zaměřená na historické zajímavosti. Průvodkyní bude 
klientka TC Liberec, paní Nina Medková. O přihlášení 
prosíme do pondělí 23. 5. 2022. 

Logické detektivní záhady pro Vaši zábavu 

Také máte rádi detektivní případy? Baví Vás dedukovat, kdo je podezřelý a odhalovat 

motivy možných pachatelů? Jsou pro Vás zapeklité případy zábavou? 

 
Na stránkách OKA sice není prostor na velké detektivky, přesto jsme pro Vás 

připravili celkem 6 malých zápletek, které mají logické rozuzlení.  

 

Na konci tohoto čísla Vám představíme rovněž řešení, abyste si ověřili 
správnost svého uvažování. Ačkoli nepochybujeme, že možných logických 

vysvětlení najdete více.  
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Příběh číslo 1: Opomenutá povinnost 

 

Od té doby, co ovdověl, žije pan Marek sám na břehu moře a pracuje ve svém domě, 
v němž žije už mnoho let. Jeho každodenní život je jednotvárný a každý večer, než 

jde spát, rozsvítí světlo. 

1. Jednoho večera je ale tak unavený, že před spaním zapomene světlo rozsvítit. 

2. Když se ráno probudí, slyší v rádiu hroznou zprávu o ztroskotané lodi. 
3. Chytí se za hlavu a běží na policii, aby se udal: „Pane strážníku, za to, co se 

stalo, můžu já!“ 

Otázka pro detektivy: Proč pan Marek říká, že za to může? 

 
Příběh číslo 2: Co jsi tam dělal? 

Je horké léto a v kancelářích školy se pokazila klimatizace. Najednou sekretářka 

zjistí, že z jejího počítače někdo ukradl externí disk s otázkami ke zkouškám. 

Ředitelka se ptá všech, kteří se v daném okamžiku vyskytovali poblíž: „Co jsi tam 
dělal?“ 

1. Sekretářka říká: „Telefonovala jsem a mezitím jsem obsluhovala několik lidí.“ 

2. Poštovní doručovatel říká: „Zapisoval jsem na stole objednávky.“ 

3. Účetní, který je ve škole na stáži, vysvětluje: „Šel jsem se zeptat sekretářky, 
jestli neviděla můj svetr.“ 

4. Studentka, která bude letos maturovat, říká: „Šla jsem si něco okopírovat.“ 

Otázka pro detektivy: Kdo z nich je zloděj? 

 

Příběh číslo 3: Zloděj na palubě 

Japonská rybářská loď vyrazila na lov na širé moře. Na sklonku dne se kapitán 

rozhodl, že se osprchuje, a nechal své drahé zlaté hodinky na stole své kajuty. Když 

vyšel ze sprchy, hodinky už tam nebyly! Vydá se tedy pátrat, kdo je mohl ukrást… 
1. Kuchař říká, že připravoval v kuchyni večeři. 

2. Vedoucí strojmistrová tvrdí, že prováděla kontrolu generátoru ve strojovně. 

3. Loďmistrová kapitána ujišťuje, že odpočívala ve své kajutě. 

4. Námořník, který měl hlídku, vysvětluje, že vyšel na palubu spravit vlajku na 
stožáru, protože byla vzhůru nohama. 

Otázka pro detektivy: Kdo z nich lže? 

 

Příběh číslo 4: Němý svědek 
Martina klidně odpočívá v ložnici v prvním patře domu. Má otevřené oči a čeká, až 

usne. Zdá se, že je vše poklidné, z přízemí se ozývá pouze hlas z televize. Najednou 

se otevřou dveře a do ložnice vejdou tři zloději. 

1. Martina se na ně podívá a zloději ji tiše pozorují. 

2. Martina sleduje rychlé pohyby zločinců, ale ani se nepohne. 

3. Zloději odnášejí všechno pryč! 

4. Když nakonec odejdou, Martina usne a ani nezavolá policii. 

Otázka pro detektivy: Proč nezavolá policii a je klidná? 
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Příběh číslo 5: Sousedé v protějším domě 

Paní Adéla ze svého okna zvědavě pozoruje nové obyvatele protějšího domu, kteří 

se přistěhovali před několika dny. Když nastane večer, vidí něco zvláštního… 
1. Pozoruje pána, který se v klidu dívá na televizi… 

2. A jeho ženu, která sedí v křesle a čte knihu. 

3. Najednou se muž zvedne a zhasne všechna světla. 

4. Žena zůstane sedět ve tmě a dál si v klidu čte knihu. 
Otázka pro detektivy: Jak je možné, že pokračuje ve čtení? 

 

Příběh číslo 6: Nenadálý déšť  

Skupina pěti mužů v černých oblecích v tichosti a pomalu zamíří na jisté místo. 
Pomalý rytmus jejich chůze však přeruší náhlý déšť. 

1. Pět mužů opouští vesnici a společně směřují na hřbitov. 

2. Když začne pršet, čtyři z nich zrychlí krok. 

3. Všichni dorazí na místo určení promáčení – kromě pátého muže.  
Otázka pro detektivy: Proč čtyři zmoknou, a pátý ne? 

Příběhy jsme pro Vás připravili podle knihy Záhady od Victora Escandella. Pokud se 

Vám líbily a máte zájem řešit další tajuplné případy, napište nám. Rádi Vám do mailu 

pošleme přídavek ☺. 

Detektivní HRA na měsíc květen 

Zapojit se do naší detektivní hry je snadné. Přijďte v květnu do TyfloCentra 

Liberec na kteroukoli akci osobně, připojte se online nebo po telefonu a získejte 

INDICII. Čím více indicií získáte, tím snáze Vás dovedou ke správné TAJENCE. Tuto 

tajenku nám sdělte osobně, emailem či telefonicky nejpozději do 6. 6. 2022.  

 
Využijte telefon na Květu Heligarovou - Novákovou: 736 130 590. 

Nebo pište na email: aktivity@tyflocentrum-lb.cz. 

 

Přejeme bystrou mysl a pohotový úsudek! 

Host TC na květen: Pavla Kovaříková 

Paní Pavla Kovaříková působí momentálně jako poradkyně a lektorka v tématech 
života s těžkým zrakovým postižením. Sama se narodila s vrozeným glaukomem. 

V dětství měla zbytky zraku a od 15 let je zcela nevidomá. Absolvovala bakalářské 

studium angličtiny na katedře překladatelství a tlumočnictví filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy a magisterské studium psychologického poradenství na West 

Chester University of Pennsylvania v USA. 

Na přelomu 80. a 90. let byla členkou státní reprezentace a na světových 

soutěžích získala řadu medailí včetně paralympijských v běhu na středních 

tratích a běžeckém lyžování. 
Od konce 90. let se mimo jiné věnuje vlastní výtvarné tvorbě a vystavuje. Doposud 

ilustrovala osm publikací. O její tvorbě a životním příběhu byl natočen dokument 

mailto:aktivity@tyflocentrum-lb.cz
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Malování potmě. Je autorkou kresby Světluška používané v charitativní kampani 

Nadačního fondu Českého rozhlasu ve prospěch nevidomých. 

Zhruba dvacet let se zabývá vedením zážitkových a vzdělávacích programů pro 
nejrůznější cílové skupiny z řad vidících – kdysi v rámci bývalého Institutu základní 

rehabilitace zrakově postižených při UK a sdružení Okamžik, nyní pod hlavičkou 

Rozhledny, o které jsme Vám v OKU již psali. 

Spolupracuje s Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých, sociálně 
právní poradnou SONS a Tyfloservisem. Paní Kovaříková má dvě děti, Martu (nar. 

2010) a Míšu (nar. 2014). 

Nenechte si ujít besedu s paní Pavlou Kovaříkovou ve středu 18. 5. 2022 od 

10:00 online přes Google Meet. 

Lidé z TyfloCentra na téma: Já a detektivky 

Květa Heligarová – Nováková, průvodkyně a koordinátorka aktivit 

„Co se týká detektivek, tak toto téma je mi naprosto cizí. Nikdy jsem tento žánr ani 
nečetla, ani nesledovala detektivní příběhy a filmy v televizi.“ 

Lukáš Feifer, odborný lektor 

„Téma detektivek mám obecně celkem rád, ta možnost vlastní dedukcí zjistit, co se 
vlastně stalo. Kdybych měl jmenovat nějakou detektivku, která mě pohltila, tak to je 
určitě Pes Baskervilský, nebo z modernějších autorů by to byl nejspíš Chriss Carter 
a jeho série s detektivem Robertem Hunterem, i když pan Carter nedává moc 
příležitostí k tomu, aby člověk odhalil pachatele z knižního příběhu sám.“ 

Ivana Valecká, ředitelka TC 

„Detektivky jako takové - nelíbí se mi myšlenka ‚hrabat se ve vraždách 
a násilnostech‘, což bývá většinou gró detektivek, nicméně zapojení logiky a pátrání 
dle indicií mne skutečně baví ☺. Respektive v dětství a  dospívání mne bavilo 
vymýšlet a pátrat po stopách - například ve hře ‚Černé historky‘, kdy se má domýšlet 
dle indicií, co se v představeném případě stalo, kdo je zločinec, jakou zbraň použil, co 
ho k činu vedlo apod. Zároveň mi přijdou skvělé únikové místnosti, kde se sejde parta 
nadšenců a cílem je spolupracovat, dle nápověd se dopátrat k cíli, a opustit v co 
nejkratším možném čase místnost. Při těchto aktivitách se odkrývá potenciál 
a dovednosti jedinců, na které v běžné řeči nedojde, neprojeví se. Až v ‚akci‘ se 
najednou hodí znalost historie, či přirozené vůdčí schopnosti, logika a matematické 
zaměření a další a hnedle můžeme ocenit tu či onu schopnost našeho spoluhráče. 
Doporučuji si takovou únikovku dopřát ☺.  

Jana Smolná, odborná lektorka 

„Můj vztah k detektivkám je velice kladný. Akorát, když začnu číst, tak nedokážu 
přestat a trpí jak rodina, domácnost, tak i můj spánkový režim. Klidně si dopřeji drsné 
severské detektivky od Larse Keplera, Stiega Larssona. Když se mi dostala k ruce 

http://www.okamzik.cz/
https://www.rozhledna.info/kontakty/o-nas/
http://www.asociacerodicu.estranky.cz/
https://www.sons.cz/pravni
https://www.sons.cz/pravni
http://www.tyfloservis.cz/
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série Jo Nesbo s důstojníkem Harrym Hole, tak jsem hltala jeden díl za druhým 

a v čase mimo četbu trpěla téměř abstinenčními příznaky ☺. U televize se ale bojím 
nerada, tam žádné velké krváky nechci, klidně si odpočinu u džentlmena Poirota či 
u našich „Četníků“, bavil mě seriál Rapl, Labyrint, Vzteklina...“ 

Jana Jakubcová, sociální pracovnice 

„Detektivnímu žánru se určitě nebráním. Nemám ráda příliš drsné, akční a krvavé 
příběhy. Spíše se mi líbí ty ze starých dob, ve kterých detektiv používá svůj důvtip 
a intelekt. Takový Sherlock Holmes, nebo Hercule Poirot, to jsou postavy podle mého 
gusta. Žádné přestřelky, zběsilé honičky či krvavé bitky. Místo toho uvažování, 
hledání důkazů a úžasné postřehy. Ač miluji knihy a televizi příliš nevyhledávám, 
zrovna tento žánr sleduji spíše v té televizi. Třeba na seriál Hercule Poirot v podání 
Davida Sucheta, se dokážu dívat už po bůhvíkolikáté a vůbec mi nevadí, že dopředu 
vím (či alespoň tuším), kdo je vrahem.“  

Jana Benešová, sociální pracovnice 

„Detektivky sleduji jako oddechový žánr při všech možných úklidových činnostech – 
při žehlení, stírání podlahy nebo třeba mytí oken. Mám radost, když se mi podaří 
odhalit, kdo měl nejsilnější motiv a kdo za tím vším stojí. Oceňuji, když jsou detektivky 
postavené na uvěřitelných emocích a rozhodnutích ze skutečného světa, a když je 
v nich kapka mysteriózna. Co nemusím, jsou krvavé kulisy. Vlastně si celý život 
říkám, proč se většina detektivních příběhů zabývá převážně vraždami…“ 

Soutěž: Znalostní kvíz 

Britská spisovatelka Agatha Christie patří k legendám mezi tvůrci detektivních próz, 

a to nejen díky tomu, kolik jich během svého života stihla napsat (celkem 66 
románů a 14 povídkových souborů). 

 

Napínavé příběhy (nejen) s geniálním belgickým puntičkářem Herculem Poirotem, 

s vnímavou pozorovatelkou slečnou Marplovou, se sympatickou dvojicí Tommym 
a Pentličkou či se záhadnými pány Quinem a Satterthwaitem vycházejí po celém 

světě. Odhaduje se, že dosud byly přeloženy do více než sta jazyků a prodalo se jich 

přes dvě miliardy výtisků. 

 
Pro znalce detektivního žánru nebude těžké uhodnout správnou odpověď na 

otázku, které dílo nepochází z pera Agathy Christie? 

a) Past na myši 

b) Smrt a jiné vrcholy mého života 

c) Vraždy podle abecedy 

 

Správnou odpověď nám zasílejte, volejte nebo oznamte osobně nejpozději do 
15. 5. 2022. Vylosovaní soutěžící se mohou opět těšit na zajímavé ceny. 
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Výsledky soutěže z minulého čísla 

Vylosovanými výherci z Vajíčkového speciálu časopisu OKO se stali: pan Jiří Koliáš, 
paní Nikol Antošová a paní Hana Lopatková.  

Všem výhercům srdečně blahopřejeme – těšit se mohou na sladké vajíčkové ceny. 
Také ostatním soutěžícím nadále držíme palce.  

Recept: Čínské tajemství 

Originální recept asijské kuchyně, v němž se tajemství skrývá v každém soustu. 

Suroviny na obalování: 

▪ 100 gramů vepřové kýty 

▪ 100 gramů kuřecích prsou 

▪ 1 jablko 

▪ sůl 

▪ pepř 

▪ 2 vejce 

▪ hladká mouka 

▪ olej na smažení 

Suroviny na omáčku: 

▪ ¼ litru vody 

▪ 1, 5 lžíce sójové omáčky 

▪ 2 lžičky cukru krupice 

▪ špetka soli 

▪ 1, 5 lžíce octa 

▪ 2 - 3 lžičky Solamylu 

▪ hrst arašídů 

Postup: 

Z masa nakrájíme plátky. Vepřové mírně naklepeme, kuřecí ne. Jablko oloupeme, 
rozkrojíme, zbavíme jádřince. Nakrájíme ho na plátky cca 5 mm silné. Maso 
nakrájíme na stejně velké kousky, osolíme a opepříme. 



14 

 

Z hladké mouky a vajec vyšleháme hustší těstíčko, ve kterém obalíme nejdříve 

vepřové maso a dáme smažit. Jen asi 5 – 7 minut (do světla). Vyjmeme a dáme 
smažit kuřecí maso obalené v těstíčku. Pečeme také jen několik minut do světla. 
Potom vyjmeme. Naposledy osmažíme jablka obalená v těstíčku. Když je jablko 
světle osmažené, přidáme oba druhy masa a společně dosmažíme dozlatova.  

Na druhé pánvi si připravíme omáčku. Nalijeme vodu a přivedeme ji k varu. Přidáme 
sůl, cukr, sójovou omáčku a ocet. Povaříme a přidáme Solamyl rozmíchaný v trošce 
vody. Omáčku mícháme, dokud nezhoustne (je to jen chvilka) a vhodíme opražené 
arašídy. Omáčka má mít medovou konzistenci i zlatavou barvu. 

Podáváme s rýží.  

Oslavenci v květnu 

Květnovou oslavenkyní je paní Andrea Tkáčová. Přejeme jí touto cestou za celý 

tým TyfloCentra hodně zdraví, pohodu a spokojenost k jejím narozeninám! 

Novinky z TC: Vítáme nového člena TyfloRodiny 

Pro ty z Vás, kdo jste s napětím očekávali, až přijde na svět nejmladší člen naší 

TyfloRodiny, máme milou zprávu. Začátkem dubna se paní ředitelce Anně 

Hrachovcové, která je toho času na mateřské dovolené, narodila holčička 

Štěpánka. Přejeme celé rodině hodně zdraví, společné radosti a zážitků. Pokud jste 

se na klubovém setkání na sklonku loňského roku zapojili do tipovací hry, zda se 

narodí chlapec, nebo děvče, a tipovali jste správně, máme pro Vás v TC připravenou 

malou sladkou odměnu ☺. 

Nepřehlédněte: CENA MODRÉHO SLONA 2022  

ARTEFAKTUM-CZ a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. 

vyhlašují v rámci 19. ročníku projektu „Tvoříme duší…“ 17. ročník celostátní soutěže 

o Cenu MODRÉHO SLONA 2022. 

Soutěží se v následujících 10 kategoriích: 

▪ malba 

▪ keramika  

▪ fotografie  

▪ textilní tvorba  
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▪ kombinovaná technika (ruční práce, koláže apod.)  

▪ literární tvorba  

▪ divadlo (malé formy, loutky apod.)  

▪ tanec  

▪ hudební tvorba (hudební přednes apod.)  

▪ jiné formy zajímavé umělecké tvorby (řezbářství, modelářství apod.) 

Vyplněnou přihlášku a přihlášená soutěžní díla je nutno zaslat nebo osobně doručit 

nejpozději do 31. 5. 2022 na adresu: Centrum pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje o.p.s., Dr. Milady Horákové 185, 460 07 Liberec. Kontakt: 731 

653 002. Slavnostní vyhlášení Cen Modrého slona 2022 proběhne v rámci 

17. ročníku „Letního setkání v ZOO Liberec“ v sobotu 18. června 2022. Pokyny 

k přihlášce a další organizační informace získáte v případě zájmu na webu 

www.czplk.cz nebo www.artefaktum-info.cz. S vyplněním přihlášky Vám v TC 

Liberec rádi pomůžeme. 

Nahlédněte: Pozvánky na akce v červnu 

Již nyní si můžete poznamenat dvě důležité akce, které se uskuteční v červnu. 

Ve středu 1. 6. 2022 v čase od 10:00 do 11:30 se uskuteční první ročník akce 

Bowling TyfloCup 2022. Místem konání bude bowlingová dráha v libereckém 

Centru Babylon. Půjde o větší bowlingový turnaj, na kterém poměří své hráčské 

dovednosti a sportovního ducha celkem 3 týmy. Domácí hráči budou klienti 

liberecké pobočky, přivítáme hostující družstvo ze semilské pobočky a třetí tým bude 

složen ze zaměstnanců TC, kteří budou hrát se zaslepujícími klapkami na očích. Hra 

bude probíhat na drahách s postranními bočnicemi a během hry jsou účastníkům se 

zrakovým postižením k dispozici pracovnice TC pro případnou podporu a dopomoc. 

Po utkání samotném se s hráči velmi rádi přesuneme na společné posezení 

a zasloužený oběd. Na akci jsou srdečně vítáni nejen aktivní hráči, ale i sportovní 

nadšenci a fanoušci z Vašich řad. Přijďte nasát skvělou atmosféru ☺. 

V pondělí 6. 6. 2022 v čase od 15:00 pak proběhne koncertní vystoupení 

účastnic hry na piano z libereckého TyfloCentra, určené pro hudební fanoušky 

a širokou veřejnost. Paní Lucie Remerová a paní Nikol Antošová, jejichž první 

vystoupení proběhlo již při akci Vítání jara 2022, Vám představí, co stihly společně 

nastudovat. Kdokoli další by měl chuť si na akci zahrát, ať už na piano, nebo na jiný 

nástroj, nebo si zazpívat spolu s pianistkami, je velmi vítán. Moc se těšíme! 

http://www.czplk.cz/
http://www.artefaktum-info.cz/
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Padlo nám do OKA: Detektivní hra „Krvavé peníze“ v Chomutově 

Jako ušitá do tohoto vydání je akce, kterou závěrem loňského roku spustilo Oblastní 

muzeum v Chomutově. Ve svých výstavních prostorách totiž pro návštěvníky 

připravilo netradiční hru vztahující se k Chomutovu v první polovině 16. století. 

Návštěvník se pokusí v roli „vyšetřovatele“ vypátrat pachatele neobjasněného 

zločinu. K tomu využije moderní technologie a různé herní prvky (např. QR 

kódy, audiovizualizaci nebo hlavolamy). Vyšetřování se odehrává v dobových 

kulisách raně novověkého Chomutova. Návštěvník se tak přesune do daného období 

a přirozeně se o něm dozví mnoho informací. Cílem edukační hry je netradičním 

pojetím přinést návštěvníkům historické poznatky o městě za vlády pánů z Veitmile. 

V tomto čase město Chomutov procházelo velmi důležitou etapou svého rozvoje, 

která je k vidění prostřednictvím mnoha památek až do dnešních dnů. 

Hra je k dispozici až do 31. 1. 2023. Vstupné za skupinu je 500 Kč (pro max. 6 lidí).  

Závěrem: Možnost inzerce pro Vás 

Zavádíme novou rubriku, která je připravena pro Vaši nabídku a poptávku 

soukromého charakteru. Pokud chcete nabídnout čtenářům OKA něco, co už 

nevyužijete, nebo naopak sháníte konkrétní věc, napište nám nebo zavolejte. Vaši 

nabídku či poptávku zde rádi zveřejníme. 

A rovnou začínáme my za TyfloCentrum: Nabízíme k osobnímu využití u Vás 

doma rotoped či stepper. V TyfloCentru jich nyní máme několik a nejsou plně 

využity. Máte-li zájem, dejte nám vědět. 

 

Voňavý květen plný lásky a radosti 

přejeme! 
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 Řešení logických detektivních záhad 

Příběh číslo 1: Opomenutá povinnost 
Řešení: Pan Marej je strážce majáku a v noci na něm zapomněl rozsvítit světla. Kvůli 

tomu došlo k námořnímu neštěstí. 

 

Příběh číslo 2: Co jsi tam dělal? 
Řešení: Byl to účetní, protože kdo by v parném létě v budově s pokaženou klimatizací 

potřeboval svetr? 

 

Příběh číslo 3: Zloděj na palubě 
Řešení: Námořník, protože japonská vlajka vypadá stejně z obou stran. 

 

Příběh číslo 4: Němý svědek 

Řešení: Protože Martina je miminko a chce se jí velice spát. 
 

Příběh číslo 5: Sousedé v protějším domě 

Řešení: Žena je nevidomá a čte knihu v Braillově písmu. 

 
Příběh číslo 6: Nenadálý déšť  

Řešení: Čtyři muži nesou pátého, který je nebožtík, a tudíž leží v rakvi.  

 

 

 

 

 

 

 

Další použité zdroje: 

Escandell, Víctor. Záhady - Zapoj mozkové závity a vyřeš 25 tajuplných případů. 
Pikola, 2018. 64 stran. 

https://www.muzeumchomutov.cz/vystavy-a-expozice/aktualni-vystavy-a-
akce/detektivni-hra-krvave-penize-760_253cs.html 

https://www.toprecepty.cz/recept/8608-tajemstvi/ 

http://www.agatha-christie.cz/ 

 

https://www.muzeumchomutov.cz/vystavy-a-expozice/aktualni-vystavy-a-akce/detektivni-hra-krvave-penize-760_253cs.html
https://www.muzeumchomutov.cz/vystavy-a-expozice/aktualni-vystavy-a-akce/detektivni-hra-krvave-penize-760_253cs.html
https://www.toprecepty.cz/recept/8608-tajemstvi/
http://www.agatha-christie.cz/

