Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka OPAVA
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

Zábavný kvíz – Jak znáte českou hudbu?
1. Jaké je pravé jméno zpěvačky Petry Janů?
a) Jana Petrů
b) Petra Jandová
c) Jana Petrová
2. Kde se každoročně koná festival na počest skladatele Františka
Kmocha?
a) V Poděbradech
b) V Hodoníně
c) V Kolíně
3. Jméno které známé pražské restaurace se objevuje v textu písně
Co jsem měl dnes k obědu?
a) U Fleků
b) U Medvídků
c) U Zpěváčků
4. Který zpěvák nazpíval píseň Hříšní lidé města pražského pro
stejnojmenný televizní seriál z r. 1968?
a) Jaroslav Marvan
b) Josef Zíma
c) Václav Neckář
5. Jak se lidově přezdívá zpěvačce Haně Zagorové?
a) Hanička básnička
b) Hanička písnička
c) Hanička zpěvačka

6. Jak se jmenovala kapela, kterou založil Michal Tučný krátce po
odchodu z kapely Fešáci?
a) Tučňáci
b) Rangers
c) Taxmeni
7. Která zpěvačka je po Lucii Bílé držitelkou nejvíce ocenění Zlatý
slavík v kategorii Zpěvačka?
a) Iveta Bartošová
b) Helena Vondráčková
c) Hana Zagorová
8. Která věda je dle písně od Svěráka a Uhlíře, ve známém filmu
Princové jsou na draka (1980), nuda?
a) Matematika
b) Logika
c) Statistika
9. Čí zpověď nám v jedné písni zprostředkovává Petr Novák?
a) Umělcovu
b) Básníkovu
c) Klaunovu
10. Kdo je autorem písně Den je krásný, kterou známe z muzikálu
Starci na chmelu (1964)?
a) Karel Gott
b) Vratislav Blažek
c) Petr Bukovský

Výsledky kvízu budou zveřejněny v červnovém Informátoru 

Něco pro zasmání

Doktor mi říkal, že mám po té dlouhé zimě oslabený organismus. Tak
jsem se ptal v lékárně a nabídli mi beta karoten. Na to jim kašlu. Počkám
si, až bude plná verze.
Manželka pošle programátora do obchodu: "Dojdi pro rohlíky, a když
budou mít vejce, vem jich deset." Programátor přijde do obchodu a ptá
se: "Máte vejce?" Prodavačka: "Ano." Programátor "Tak mi dejte 10
rohlíků."
Sedí dva velmi smutní informatici v serverové místnosti. Přijde k nim třetí
a ptá se: "A co, že jste tak smutní?" "No, včera jsme se trošku ožrali... a
měnili jsme hesla..."
Víte, jak si tři programátoři vydělávají na živobytí? Jeden vytvoří virus,
druhý antivirový program a třetí prostředí, ve kterém to všechno funguje.
Uživatel: "Proč bych měl platit nějaký poplatek za vypalovačku a média,
když nebudu nic krást?" Zákonodárce: "Protože máte nástroj." Uživatel:
"Tak to mě zavřete za znásilnění sousedky!" Zákonodárce: "Vy jste
znásilnil sousedku?" Uživatel: "Ne, ale mám nástroj!"
Víte jak ajťák pozná, že venku na horách za oknem hustě sněží? Zpomalí
se mu wi-fi připojení.
Jak se modlí počítačoví maniaci? Ve jménu otce, syna, i ducha svatého
ENTER.

Najděte skrytá zvířata ve větách:

Pomoz mi, vezmi jednu tašku!
Na ledové kře čekali na záchranu.
Konečně zahlédli obrysy pevniny.
Jestlipak máš čistý kapesník?
Kapra se při koupání bát nemusíš.
Pomáháme zrakově postiženým.

Najděte skryté hudení nástroje ve větách:

Strašně se lekla víru v řece.
Mohutný dub u benzínové pumpy je starý sto let.
Na tu babku si dej pozor!
Ta žába samozřejmě skákala ke mně.
Ze zmoklých otrub kapala voda.
Helikoptéra nad Prahou sledovala provoz na silnicích.

K uvedeným přídavným jménům se pokuste doplnit jedno podstatné
jméno označující jídlo (nápoj, potravinu, pochutinu) tak, aby šlo
smysluplně spojit se všemi třemi přídavnými jmény.
Francouzské, americké, rané

………………………………

Škvarkové, kachní, vepřové

………………………………

Ruská, hanácká, polská

………………………………

Makové, tvarohové, povidlové

……………………………...

Jamajský, tuzemský, kubánský

……………………………...

Slunečnicový, olivový, řepkový

……………………………..

Hořká, mléčná, bílá

……………………………..

Suché, červené, šumivé

……………………………..

Brazilská, vídeňská, turecká

…………………………….

Bramborový, segedínský, mexický

…………………………….

Bramborové, houskové, ovocné

…………………………….

Krupicová, nastavovaná, bramborová

…………………………….

Plzeňské, krušovické, popovické

…………………………….

Míchaná, sázená, ztracená

…………………………….

Hanácký, vlašský, bramborový

…………………………….

Minerální, pitná, užitková

…………………………….

Italská, ruská, vanilková

…………………………….

Indický, ceylonský, gruzínský

…………………………….

Vídeňský, smažený, přírodní

…………………………….

Vaječný, kokosový, čokoládový

…………………………….

