Vánoční ON-LINE soutěž 2020 – SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
1) co znamená když se řekne ...
a) Otevřít Pandořinu skříňku: odkrýt/ zveřejnit něco co mělo zůstat uzavřeno nebo skryto, protože je to příliš neznámé a
patrně i velmi nebezpečné. Symbol zla, kterému byl otevřen volný průchod.
b) Dostal danajský dar: dostal takový dar (nebo obecně „něco“), který způsobil obdarovanému spíše potíže či zlo než
užitek a spokojenost. (například Trojský kůň)
c) Je to jeho Achillova pata: má „jediné zranitelné místo“ nebo všeobecně „zranitelné místo“
d) Damoklův meč: užívá se pro vyjádření situace, kdy člověk nemá být klidný či lhostejný, když ho čeká něco, na čem
záleží – a co nemusí skončit jen dobře. Vyjadřuje také stav nebezpečím ohroženého štěstí. Člověk nemá být nikdy klidný
či lhostejný, protože někde v skrytu možná číhá nebezpečí.
e) Je to Sysifofská práce: vynakládání zbytečného bezvýsledného úsilí, těžkou, ale marnou práci. Nesmyslná, a
bezvýchodná činnost, ze které nemůže být žádný užitek. Zbytečně vynakládané úsilí k dosažení něčeho nedosažitelného.
2) osmisměrka: SKAUT JE VĚRNÝ
3) vymyslet příběh jehož všechna slova začínají stejným písmenem (ukázka autor: Svatopluk Stokláska ml. Svatik)
Standartní svátky. Sháňáme svíčky, synkom suprovní stavebnicu se strojvedoucím, sobě spíš slivovicu. Schraňujem svaté
světlo, skoro spálíme stůl. Stavjáme stromek, skleněné srdce stopadesátkrát spadne. Samozřejmě smícháme salát. Smažíme
sumca. Střelíme suchý sekt. Se súsedem stahnu soudek Starobrna. Sleduejm stupidní stažené slovinské seriály.
Starší skoro sedmiletý syn stále sockuje sušené slivky. Srkáme soviňon svařený se skořiců. Sehrajem scrabble. Sežerem
sladkosti. Sabotujem setkávání se sedmdesátiletýma stařečkama. Skrz světovú situaci sledujem Seznam.cz. Stupeň
SARSkého svinstva stoupá. Stavění sněhuláka? Směšné. Saně se snowbordem schovám. Sníh sa sotva sesype. Spíš solidní
scanec. Sípu, soplím, slzím, smrkám, stonu… sakra snáď skapu! Spolknu Stoptusin sirup, spočnu si. Su skoro stoprocentně
spravený. Setkáni se spolužákama sunem spíš směrem srpen. Sušička stávkuje. Shlédnu sifón. Sviňa slupla soplošom slipy.
Strýcovi sesmolíme skautskú soutěž. Silvestr samosebou super. Su starší – slavím sedmatřicet.
Se sušákem sa smolím se sňídaňů… suprovní start. Sesmolil Stokláska Svatopluk skoro sám

4) místa na mapě v oklolí
a) Zámek Ždánice
b) Hrad Cimburk
c) Zámek Čejkovice
d) Hrad Buchlov
e) Zámek Bzenec
f) Zámek Veselí nad Moravou
g) Zámek Buchlovice
h) Zámek Milotice
i) Zámek Strážnice

5) poznej známé dvojice
a) Emil a Dana Zátopkovi
b) Jů a Hele (studio Kamarád)
c) Ivánek a Nastěnka (pohádka Mrazík)
d) Vinnetou a Old Shatterhand
e) Michal Suchánek a Richard Genzer

f) Butch Cassidy a Sundance Kid (nebo Paul Newman a Robert Redford)
g) Otík Rákosník a Karel Pávek (nebo János Bán a Marián Labuda ve filmu „ Vesničko má středisková))
h) Spejbl a Hurvínek
i) John Lennon a Yoko Ono
j) Miroslav Šimek & Jiří Grossmann (divadlo Semafor)

6) morseovka, hlavolamy, matematika
vynásob počet trojúhelníků v obrazci jedna počtem
zvířat v obrazci dvě

18 trojůhelníků x 8 zvířat = 144

7) přísloví
a) Tichá voda břehy mele
b) Komu se nelení, tomu se zelení
c) Pod svícnem bývá největší tma
d) Ruka ruku myje
e) Bez práce nejsou koláče
f) Malé ryby - taky ryby.

8) poznej osobnosti
a) Zdeněk Mahler
b) Winston Leonard Spencer-Churchill
c) Charlie Chaplin
d) Věra Časlavská
e) Architekt Jan Kaplický

f) MUDr. Bohdan Pomahač
g) Antonín Benjamín Svojsík
h) Marek Orko Vácha
i) Franz Kafka
j) George Clooney

9) co je na obrázku - Medvěd Panda

10) přiřaď ke jménu malíře jeho obrázek
a) Oldřich Kulhánek
b) Vladimír Renčín
c) Oldřich Jelen
d) Jiří Winter Neprakta
e) Pavel Reisenauer
f) Zdeněk Burian
g) Zdeněk Mézl
h) Adolf Born
i) Kája Saudek

11) poznej známé stavby a sochy
a) Chrám Sagrada Família se nachází v Barceloně
b) AZ TOWER Výšková budova v Brně, ulice Pražákova, nejvyšší budova v ČR
c) Sousoší Stalinův pomník ( Praha – Letná)
d) Věznice Plzeň – Bory
e) Hirošimský památník míru (Atomový dóm či Genbaku)
f) Rozhledna Salaš - u obce Salaš u Uherského Hradiště
g) Pomník Marie Terezie v parku Marie Terezie v Praze
h) Jan Skácel – socha na vrchu Špilberk v Brně
i) Socha Krista Krále - socha Ježíše Krista, Polsko, město Świebodzin, největší socha Ježíše na světě
j) Spirálová rozhledna v Kobylí na Kobylím vrchu, Břeclavsko
k) Národní knihovna Praha - Chobotnice, návrh Jana Kaplického (nerealizovaná stavba)
l) Socha Čumil v centru Bratislavy (Slovenská republika)

12) kolik se této soutěže zúčastní soutěžících? 15

