Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek
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Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů SONS ČR, z. s.
Oblastní odbočky OPAVA a jejich příznivců.
Je neprodejný.

Občasný zábavník pro vás připravuje
Tým pracovníků Oblastní odbočky OPAVA
Zpracovala Petra PLCHOVÁ

Vážení členové, milí přátelé a příznivci,
vzhledem k tomu, že jsou spolkové aktivity dočasně omezeny, rozhodli
jsme se, že vám zpříjemníme čas vydáním mimořádných Zábavných
Informátorů. Nenaleznete v nich žádné informace související se
současnou situací. Naším záměrem je celou situaci trochu odlehčit a
přinést vám trochu humoru, zábavy, luštění či kvízů .

CO VŠECHNO VÍTE O LIDSKÉM TĚLE?

1. Můžete sami sebe polechtat?
a) Ano, proč by ne
b) Je to jedna z mála věcí, které běžně člověk nedokáže, výjimkou
jsou jen schizofrenici a lidé s vícero osobnostmi
c) Není to možné v žádném případě
2. Občas se říká: „Nejsem tlustý, mám silné kosti.“ Kolik váží kostra
dospělého člověka?
a) Je to kolem 25% celkové hmotnosti
b) Kolem 10 kilogramů, asi 14 procent hmotnosti
c) Nedá se to vůbec určit obecně, je to individuální
3. Jakou rychlostí se pohybují nervové impulzy po těle?
a) Až 100 kilometrů za hodinu
b) Až 200 kilometrů za hodinu
c) Až 500 kilometrů za hodinu

4. Kolik by měřily všechny cévy, žíly, žilky a vlásečnice v těle,
kdybychom je natáhli a dali do řady?
a) Až 50 kilometrů
b) Až 500 kilometrů
c) Až 100 000 kilometrů
5. Jestliže něco visí na vlásku, máme dojem, že to moc nevydrží.
Kolik opravdu unese jeden jediný vlas?
a) Snese zátěž asi jednoho kilogramu
b) Snese zátěž 100 gramů
c) Snese zátěž asi 15 gramů
6. V běžném životě rozeznáváme vůně často jen na škále „voní –
nevoní – odpuzuje“. Kdybyste si ale dali záležet, kolik vůní byste
rozeznali?
a) Jsme schopni rozeznat asi čtyři tisíce vůní, stárnutím se tento
počet snižuje
b) Je to individuální, ale počítá se t ona desetitisíce
c) Muži rozeznají stovky vůní, ženy tisíce
7. Lidské tělo je asi z 60 procent tvořeno vodou. Víte, jak dlouho
byste, vydrželi bez vody?
a) Bez pití lze vydržet maximálně tři dny
b) Bez pití lze vydržet až 14 dní
c) Bez pití lze vydržet v ideálních podmínkách až týden
8. Která část těla se jako jediná nedokáže za žádných okolností
sama vyléčit?
a) Zub
b) Ucho
c) Jazyk

9. Že si žaludeční kyselina dovede poradit s lecjakým jídlem, určitě
víte. Uměla by rozpustit hřebík?
a) Ano, jistě by to dokázala
b) Ne, na to žaludeční kyselina nestačí
10. Kolik kostí tvoří lidskou lebku?
a) 7
b) 19
c) 22
11. Kostra se během života dynamicky mění. Kdo má víc kostí –
Dítě nebo dospělý?
a) Dítě
b) Dospělý
c) Počet kostí se za života nemění, mění se jen jejich délka
12. Co se s postupujícím věkem stává s lidským mozkem?
a) Zmenšuje se
b) Je lehčí a lehčí
c) Mění barvu, respektive tmavne
13. Který orgán lidského těla je největší?
a) Mozek
b) Střeva
c) Kůže
14. Do kolika let rostou oči?
a) Oči nerostou, jsou od narození stejné
b) Rostou do 3 let
c) Rostou celý život
Výsledky kvízu budou zveřejněny v březnovém Informátoru.

Něco pro zasmání – mix vtipů
Blondýnka volá brunetce a bruneta se ptá blondýnky: "Půjdeš do kina?"
Blondýnka neodpovídá. Bruneta se zeptá znovu: "Půjdeš do kina?"
Blondýnka zase neodpovídá. Brunetka se naštve a do telefonu zařve:
"Tak půjdeš do toho kina nebo ne?!" Blondýnka odpoví: "Vždyť jsem ti
kývala, že jo!"
Přijde starý děda do pojišťovny, že by si rád uzavřel životní pojištění.
Pojišťovák: "Neblázněte dědo, kolik máte roků?" "95, ale chci letět s
otcem do zahraničí a to je dobré být pojištěný..." "Cože? A kolik je otci?"
"Za měsíc mu bude 119." "A co bude dělat v zahraničí?" "Ale, chceme
jít dědovi na svatbu..." "Dědovi?! A kolik je proboha tomu?" "Nedávno
oslavoval 142..." "A proč se chce v tomhle věku ženit?!" "No však on
nechce, ale rodiče ho donutili..."
Manželé leží v posteli. Manželka najednou slyší: "Co kdybychom se
pomilovali?" Hned odpovídá: "Bolí mě hlava a jsem unavená". Manžel
na to: "Spi, já telefonuju..."
"Jamesi, doneste mi sklenku vody, děkuji!" Sluha se v mžiku přitočí se
sklenicí vody a lord znovu povídá: "Jamesi, ještě sklenku, prosím." Po
chvíli: "Jamesi, další pohár vody prosím!" "Jamesi, zavolejte požárníky,
na tohle sami nestačíme!"
Wikipedie: "Já vím všechno!" Google: "Najdu všechno!" Facebook: "Já
znám všechny." Internet: "Beze mě jste v prdeli." Elektřina: "Tak se
uklidníme jo?!"
Rodinka přišla na výletě ke studni splněných přání. Muž se naklonil,
pomyslel si přání a hodil dolů minci. Tchýně si řekla, že to také zkusí,
avšak příliš se naklonila, přepadla přes okraj a utopila se. Muž chvíli
strnule stál, pak se usmál a povídá: "Jejda, ono to opravdu funguje!"

Vtip: Přijde chlap do baru a objedná si suché Martini. Když ho dostane,
vytáhne z něj olivu a kopne ho do sebe. Pak si řekne o další, vytáhne olivu
a zase ho do sebe kopne. Takhle jich vypije patnáct, pak ukáže na
hromádku oliv a zeptá se barmana: „Je to deset deka?“ „Asi ano, proč se
ptáte?“ diví se barman. „Ale, manželka mě poslala pro (tajenka).“
AGRÁRNÍK - ALIANCE - ČEŘEN - ČTVERÁK - DATUMKA - DÍLNA - HÁDKA –
HUSAR - JEPICE - KACÍŘ - KAJAK - KAROSERIE - KLARINET KOMINTERNA - KOTLETA - LEDEN - MERENDA - MILENEC - MINCÍŘ MLÁCENÍ - NEZDAR - OBROZENÍ - OHLED - OMRKNUTÍ - PANDA - PARKETA
- PENZE - PLUKOVNÍK - PODOBA - POETA - POPELNÍČEK - PORUČNICTVÍ RELEVANCE - RENTA - RESTITUCE - RETRO - REZONANCE - RODINA ROTEL - SEREPETIČKA - SKLÁDANKA - SPIRÁLA - STRATÉG - STVŮRA SVŮDNICE - TÁCEK - TAHANICE - TŘASKAVINA - TVŮRCE - TÝDENÍK VEČERNÍČEK - VKLAD - VÝPIS – ZÁSTRČKA - ZATRACENEC - ZENIT –
ZNEPOKOJENÍ

