Plán akcí

Hudební speciál 2021
KONTAKTY:
Telefon: 488 577 661
Adresa: Na Výšinách 451/9, Liberec 5

Email: liberec@tyflocentrum-lb.cz
Web: http://tyflocentrum-lb.cz

CO NABÍZÍME:
• Průvodcovskou a předčitatelskou službu:
průvodkyně Květa Heligarová – Nováková (736 130 590, pps@tyflocentrum-lb.cz)
• Zajímavé aktivity v rámci sociálně aktivizačních služeb:
koordinátorka a sociální pracovnice Mgr. Ivana Valecká (797 695 503,
ivana.valecka@tyflocentrum-lb.cz)
• Výuku a poradenství ohledně elektronických kompenzačních pomůcek:
lektorka Ing. Jana Smolná (731 913 585, jana.smolna@tyflocentrum-lb.cz)
• Základní sociální poradenství a metodická činnost: sociální pracovnice
Mgr. Jana Benešová, Ph.D. (jana.benesova@tyflcoentrum-lb.cz)
• K zapůjčení tandemová kola, zvukové knihy, možnost digitalizace textů a další.

Úvodník
Vážení uživatelé služeb TyfloCentra,
po letních prázdninách jsme pro Vás opět připraveni a zahajujeme zbrusu novým
OKEM na měsíc září. Z minulého vydání víte, že jsme se do TyfloCentra rozhodli získat
piano. Jelikož dárcovská kampaň na zisk piana v těchto dnech zahajuje, inspirovali jsme
se hudební linkou i pro téma aktuálního vydání časopisu.
V hudebním OKU naleznete zajímavosti, kvízy, soutěž o ceny a medailonek
věnovaný příznačně naší externí lektorce výuky na piano, paní Lucii Remerové.
Chybět nebude ani originální recept.
Epidemiologická situace se v Česku aktuálně jeví jako stabilní, vládní opatření se spíše
rozvolňují. Pro provoz TyfloCentra tak momentálně neplatí žádná speciální
omezení. Na externích akcích typu bowling, exkurze apod. jen prosím pamatujte na
pravidla prokázání bezinfekčnosti u provozovatelů. Program aktivit přinášíme rozmanitý
a věříme, že si přijdete na své. Novinkou v naší nabídce je zvuková střelba, jež probíhá
na pobočce TC Semily.
Těšíme se na shledání s Vámi v babím létě.
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Aktuální informace k fungování TyfloCentra
Během září probíhají aktivity TyfloCentra nadále jak prezenčně, tak na dálku –
podrobnosti najdete v programu aktivit.
▪ Průvodcovskou a předčitatelskou službu lze využívat bez omezení.
Objednání služby prosím proveďte nejlépe 3 pracovní dny dopředu.
▪ Služby sociální rehabilitace probíhají u lektorky Jany Smolné a lektora Lukáše
Feifera po předchozí individuální domluvě, a to osobně v prostorách TC, nebo
podle potřeby vzdáleně.
▪ Aktivity v rámci služby SAS probíhají online, telefonicky a prezenčně. Více
v programu.
Zvukové knihy si můžete přijít vypůjčit či vyměnit v otvíracích dnech pobočky, tedy PO,
ST, ČT v čase od 9:00 do 12:00.

V pondělí 30. 8. 2021 je z důvodu konání akce Jízda poslepu
liberecká pobočka TC výjimečně zcela uzavřena. Děkujeme za
pochopení.
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Program TC na září 2021
V případě, že máte zájem účastnit se vybrané aktivity, nahlaste prosím svou účast
paní Ivaně Valecké na telefonním čísle 797 695 503. Na tomto čísle také probíhá
odhlašování, pokud jste stálým účastníkem některé z aktivit. Děkujeme za
spolupráci.
Pozn.: Aktivita Piano poslepu odstartuje později během podzimu. Spuštění
němčiny online Vám včas ohlásíme. Na září tedy tyto aktivity v programu nejsou.

1. 9.

středa

10:00

Bowling
Sraz v 9:50 v restauraci Rajská zahrada v Centru Babylon.
Prosíme o přihlášení u paní Valecké nejpozději do pondělí
30. 8. 2021. Aktivita je skupinová a nemůže proběhnout
s nízkým počtem účastníků. Děkujeme.
Upozorňujeme, že účast na externích aktivitách se řídí
platnými vládními opatřeními. Povinností pro každého
účastníka je prokázat se v případě potřeby negativním testem
na covid-19 z testovacího centra, potvrzením o prodělaném
onemocnění covid-19, nebo potvrzením o ukončeném
očkování.

1. 9.

středa

15:00

Angličtina - online
Výuka angličtiny probíhá online přes stálý odkaz na Google
Meet. Lektorem je pan Petr Tkáč. Stálý příspěvek na aktivitu
je 30 Kč.
Pozn.: Další termíny anglického jazyka online nejsou
známy v době uzávěrky tohoto čísla. Budou upřesněny
na začátku září 2021 přihlášeným účastníkům.

2. 9.

čtvrtek 14:00

Jóga – prezenčně
Cvičení pod vedením odborné lektorky paní Jany Salačové
probíhá v prostorách TC. Zájemcům je možné přenášet lekci
také online přes odkaz na Google Meet.

6. 9.

pondělí 10:00

Klubové posezení
V případě příznivého počasí možnost venkovního posezení.
Prosíme o nahlášení Vašeho zájmu o účast do pátku
3. 9. 2021.
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8. 9.

středa

10:00

Zvuková střelba
Nová aktivita, která proběhne v Semilech na pobočce
TyfloCentra od 10:00 do 12:00. Odjezd z Liberce vlakem
v 8:30. Sraz ve vestibulu vlakového nádraží v 8:10. Zvuková
střelba je speciální disciplína, která umožňuje střelbu na terč
zrakově
znevýhodněnému
střelci
pomocí
zvukové
signalizace. Příspěvek na aktivitu je 50,- Kč. Svou účast
prosím hlaste do pondělí 6. 9. 2021.

9. 9.

čtvrtek 14:00

Jóga – prezenčně
Cvičení pod vedením odborné lektorky paní Jany Salačové
probíhá v prostorách TC. Zájemcům je možné přenášet lekci
také online přes odkaz na Google Meet.

13. 9.

pondělí 10:00

Klubové posezení
V případě příznivého počasí možnost venkovního posezení.
Prosíme o nahlášení Vašeho zájmu o účast do pátku
10. 9. 2021.

13. 9.

pondělí 11:00

Pečeme švestkový koláč
V rámci klubového setkání si tentokrát zpříjemníme čas
výrobou a samozřejmě konzumací tradičního sladkého
moučníku. Příspěvek na aktivitu 20,- Kč.

15. 9.

středa

9:30

Exkurze do sklářské dílny
Exkurze do Sklářské dílny v Těpeřích u Železného Brodu.
Dílnu provozuje pan Karel Sobotka, který se výrobou
skleněných foukaných figurek zabývá už 40 let. Možnost
vyfoukat si na místě vlastní figurku za poplatek 60,- Kč.
Odjezd vlakem z Liberce v 8:03. Sraz ve vestibulu vlakového
nádraží v 7:45. O přihlášení prosíme do pátku 10. 9. 2021.

16. 9.

čtvrtek 14:00

Jóga – prezenčně
Cvičení pod vedením odborné lektorky paní Jany Salačové
probíhá v prostorách TC. Zájemcům je možné přenášet lekci
také online přes odkaz na Google Meet.

20. 9.

pondělí 10:00

Klubové posezení
V případě příznivého počasí možnost venkovního posezení.
Prosíme o nahlášení Vašeho zájmu o účast do pátku
3. 9. 2021.
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20. 9.

pondělí 11:00

Pečeme cuketový slaný koláč
V rámci klubového setkání si tentokrát zpříjemníme čas
výrobou a samozřejmě konzumací vynikajícího slaného
moučníku. Příspěvek na aktivitu 20,- Kč.

21. 9.

úterý

14:00

Pod víčky - online
Aktivita zaměřená na relaxaci a meditační techniky probíhá
online přes stálý odkaz na Google Meet. Lektorkou je paní
Lucie Fialková. Účast potvrďte do pátku 17. 9. 2021.

22. 9.

středa

10:00

Bowling
Sraz v 9:50 v restauraci Rajská zahrada v Centru Babylon.
Prosíme o přihlášení u paní Valecké nejpozději do pátku
17. 9. 2021. Aktivita je skupinová a nemůže proběhnout
s nízkým počtem účastníků. Děkujeme.
Upozorňujeme, že účast na externích aktivitách se řídí
platnými vládními opatřeními. Povinností pro každého
účastníka je prokázat se v případě potřeby negativním testem
na covid-19 z testovacího centra, potvrzením o prodělaném
onemocnění covid-19, nebo potvrzením o ukončeném
očkování.

23. 9.

čtvrtek 14:00

Jóga – prezenčně
Cvičení pod vedením odborné lektorky paní Jany Salačové
probíhá v prostorách TC. Zájemcům je možné přenášet lekci
také online přes odkaz na Google Meet.

24. 9.

pátek

9:00

Anglická konverzace - prezenčně
Anglická konverzace probíhá v prostorách TyfloCentra
Liberec. Lektorkou je paní Michaela Grulyová. Stálý
příspěvek na aktivitu je 30,- Kč.

24. 9.

pátek

10:00

Otevřená kavárna - online
Kavárna je otevřeným prostorem pro Vaše zážitky, zkušenosti
a zájmy. Od září diskutujeme na předem přihlášená témata
od účastníků. O nahlášení účasti či tématu prosíme
nejpozději do pátku 17. 9. 2021.
V případě zájmu účastníků může aktivita proběhnout také
fyzicky v prostorách TC Liberec.
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24. 9.

pátek

13:30

Rodičovský klub - online
Aktivita, která dává prostor sdílení zkušeností z oblasti
rodičovství. O nahlášení účasti prosíme nejpozději do pondělí
20. 9. 2021.
V případě zájmu účastníků může aktivita proběhnout také
fyzicky v prostorách TC Liberec.

27. 9.

pondělí 10:00

Klubové posezení
V případě příznivého počasí možnost venkovního posezení.
Prosíme o nahlášení Vašeho zájmu o účast do pátku
24. 9. 2021.

Upozorňujeme, že v úterý 28. 9. 2021 je z důvodu státního
svátku pobočka uzavřena a aktivity neprobíhají.
29. 9.

středa

10:00

Vyjížďka na koních
Odjezd z Liberce vlakem v 8:33 směr Hejnice. Sraz ve
vestibulu vlakového nádraží v 8:10. Příspěvek na aktivitu
100,- Kč. O přihlášení prosíme do pátku 24. 9. 2021.

30. 9.

čtvrtek 14:00

Jóga – prezenčně
Cvičení pod vedením odborné lektorky paní Jany Salačové
probíhá v prostorách TC. Zájemcům je možné přenášet lekci
také online přes odkaz na Google Meet.

Hudební zajímavosti
Zaujaly nás některé zajímavosti ze světa hudby, o které se s Vámi chceme podělit.
Možná pro Vás nebudou novinkou, tak či tak stojí za to si připomenout, v čem a jak
ovlivňuje hudba naše životy.
▪ Žádný z členů The Beatles neuměl noty.
▪ Náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme.
▪ Je dokázáno, že květiny při ‚poslechu hudby‘ lépe rostou.
▪ Elvis Presley nenapsal ani jednu ze svých písní.
▪ Leo Fender, vynálezce slavných modelů kytar telecaster a stratocaster, neuměl hrát
na kytaru.
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▪ Profesionální hudebníci se v průměru dožívají zhruba stejného věku jako obyvatelé
Zimbabwe. Toho nejnižšího.
▪ Nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivarius, které se v roce 2011
prodaly za 15,9 milionů dolarů.
▪ Známá vánoční koleda „Jingle Bells“ (Rolničky) byla původně napsána jako píseň
pro Díkůvzdání.
▪ Hlasitá hudba nás podvědomě nutí víc pít.
▪ Chirurgové operují přesněji, když během svého výkonu na sále poslouchají hudbu.
Jaká je Vaše zkušenost s hudbou? Umí Vám zlepšit náladu? A jaká píseň Vám na
povzbuzení dobré nálady spolehlivě funguje? Klidně nám napište nebo zavolejte.
Použitý zdroj: https://g.cz/17-hudebnich-faktu-o-kterych-jste-asi-nemeli-ani-paru/

Hudební kvíz
V následujícím kvízu si můžete ověřit, jak jste na tom se znalostmi v oblasti hudby
a hudebních nástrojů. Jsme si jistí, že si na Vás nepřijdeme ☺. Řešení naleznete na
konci tohoto čísla.
Otázka č. 1: Hudební nástroje můžeme dělit na:
a) Strunné, dechové a bicí
b) Drnkací, foukací a ťukací
c) Znělé a neznělé
Otázka č. 2: Seřaďte následující nástroje podle výšky tónů. Začněte tím, který
zahraje nejvyšší tóny.
a) Viola, housle, violoncello, kontrabas
b) Housle, viola, violoncello, kontrabas
c) Kontrabas, viola, violoncello, housle
Otázka č. 3: Klavír patří mezi nástroje:
a) Drnkací
b) Bicí
c) Strunné
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Otázka č. 4: Které dva nástroje vytvářejí tóny podobným způsobem?
a) Housle a buben
b) Housle a kytara
c) Flétna a kytara
Otázka č. 5: Dechovým nástrojům, které nejsou vyrobeny ze dřeva, nýbrž jsou
z plechu, se říká:
a) Plecháčky
b) Pěsti
c) Žestě
Otázka č. 6: Známou píseň Zrcadlo nazpíval mimo jiné Petr Muk. Víte ale, kdo ji
v roce 1967 složil a nazpíval jako první?
a) Pavel Bobek
b) Karel Gott
c) Karel Černoch
Otázka č. 7: Co česky znamená název kapely Rolling Stones?
a) Ječící dav
b) Bujarý večírek
c) Valící se kameny
Otázka č. 8: Víte, jaké je občanské jméno zpěvačky, která je známá pod
pseudonymem Petra Janů?
a) Věra Martinová
b) Jana Petrů
c) Hana Zaňáková
Použitý zdroj: https://junior.rozhlas.cz/kviz-vyznate-se-v-hudebnich-nastrojich-8055693

TyfloCentrum se představuje: Lucie Remerová
Paní Lucie Remerová je nejen klientkou TyfloCentra, ale již nějakou dobu také naší
externí spolupracovnicí. Lektorsky zajišťuje aktivitu Piano poslepu, která aktuálně
probíhá vzdáleně přes online nástroj Google Meet.
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1) Nejoblíbenější místo v ČR?
Dovolte mi zmínit dvě, protože nevím, které vybrat. Liberec. Život do 28 let, rodina,
kořeny, přátelství od dětství dosud, spolužáci, kamarádi, aktivity, zaměstnání.
Harrachov. Manžel a syn, nová práce.
2) Kočka, nebo pes?
Vycvičený pes, klidně malinký, ale parťák. Nesouhlasím s obtloustlými gaučáky
v bytech.
3) Moře, nebo hory?
Jsem Rak, takže voda v pohybu. Pramen, prudká čerstvá úzká Jizera u nás v lese a pak
bych to přeskočila až do mírných vln čistého moře.
4) Nejmilejší roční období?
Jaro. Po dlouhé zimě, která u nás na horách trvá zhruba 5-6 měsíců, slibuje teplíčko
a probuzení přírody.
5) Nejoblíbenější jídlo?
Nevím. Kolikrát v restauraci překvapím sama sebe, na co dostanu chuť, a manžel trpí,
když pročítám jídelní lístek.
6) Káva, nebo čaj?
Obojí, zde bych čárkou jedno nevylučovala. Mě potěší káva nebo čaj. Ne černý...
7) Největší koníček?
Být součástí party, která "dělá muziku". Hrát i zpívat. Kdysi kamarád rocker řekl
o sborovém zpívání: „Poslouchat se to nedá, ale když to tvoříš... To bych se z tý krásy
kolikrát poch...!“ Jó, to jsme trénovali Orffovu Carminu Buranu.
8) Nejoblíbenější sport?
Aktivně přes běhy na krátkou trať a skoky do dálky na střední jsem přešla na rekreační
plácanou, tj. volejbal, bembas. A zimu kvůli jednomu miláčkovi zaplnily sjezdovky. Teď
jsem ráda, že chodím, a tak chodím a chodím. V televizi ráda sleduju hokej a výběr
z atletiky, ale jen pro tu chvíli. V jedné cukrárně v Harrachově mají nápis, že „Nejlepší
sport je kafe a dort“, ale...
9) Vaření, nebo mytí nádobí?
Ať to dělá, kdo to umí, já jídlo klidně jen sním. Osobně raději vařím.
10) Film, nebo kniha?
Film o životě. Ne střílečky, westerny aj. Násilí zhlédnu, pokud z něj vyplývá něco
k zamyšlení o životě. Nejradši ze života s humorem. Knihu jsem nikdy nepsala, krátké
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videoscénky jsme s deváťáky při češtině ještě půjčenou kamerkou natáčeli a pak se tím
a o tom bavili. To mě ba...

Soutěž: Hudební křížovka s tajenkou
Připravili jsme pro Vás křížovku s tajenkou, pro kterou možná nebudete potřebovat ani
dělat si poznámky. Stačí dobrá představivost a paměť. Pokud správně vyluštíte
tajenku, můžete soutěžit o ceny. Zašlete nám tajenku buď emailem, na odpovědním
lístku z obálky, v níž Vám chodí OKO, případně nám zavolejte nebo sdělte řešení
osobně. Uzávěrka je 15. 9. 2021.
Těšíme se na Vaše odpovědi.
Zadání křížovky s tajenkou:
Křížovka se skládá ze šesti slov. V každém slovu, které uhádnete, následně využijete
určené písmenko či písmenka, z nichž postupně skládáte tajenku. Tajenka má 11
písmen a skládá se ze tří slov.
Nápověda k prvnímu slovu: Patrně nejrozšířenější a nejoblíbenější strunný hudební
nástroj, který vykouzlí atmosféru u každého táboráku. (Do tajenky využijte třetí a čtvrté
písmeno.)
Nápověda k druhému slovu: Hudební vystoupení, na kterém se hraje a zpívá na pódiu.
Může být vnitřní či venkovní. (Do tajenky využijte třetí a páté písmeno.)
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Nápověda k třetímu slovu: Jiné označení pro bubny či soustavu bubnů. (Do tajenky
využijte třetí písmeno.)
Nápověda ke čtvrtému slovu: Jiné označení pro akordeon. (Do tajenky využijte šesté
a deváté písmeno.)
Nápověda k pátému slovu: Dechový hudební nástroj, který pomáhá mimo jiné u dětí
rozvíjet správné dýchání a posilovat bránici. (Do tajenky využijte druhé, třetí a čtvrté
písmeno.)
Nápověda k šestému slovu: Základní symbol, který se využívá pro zápis hudebních
melodií. (Do tajenky využijte druhé písmeno.)

Výsledky prázdninové soutěže: Cestovatelský kvíz
Soutěžili jste s námi také o prázdninách a my Vám nyní dlužíme správné řešení
cestovatelského kvízu.
a) Která česká hora má stejný název jako označení pro člena rodiny?
Správná odpověď: Praděd
b) Která česká řeka má stejný název jako jedno ze tří tradičních historicko-správních
území České republiky?
Správná odpověď: Morava
c) Tipnete si, která obec v okrese Jablonec nad Nisou má třetí nejdelší název ze
všech obcí ČR? (Nápověda: Skládá se ze čtyř slov a má celkem 31 znaků včetně
mezer.)
Správná odpověď: Albrechtice v Jizerských horách
d) Víte, která obec v Libereckém kraji je obcí s vůbec nejvyššími ročními průměrnými
srážkami v Česku?
Správná odpověď: Bílý Potok (pod Smrkem)
e) V jaké části Liberce stojí památný strom s názvem Podještědská lípa?
Správná odpověď: Dolní Hanychov
Výherkyněmi se tentokrát stávají paní Hana Lopatková a paní Nina Medková.
Symbolicky k minulému Cestovatelskému OKU obdrží naše výherkyně praktické
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termosky a skládací ledvinky využitelné při jakémkoli cestování. Blahopřejeme a držíme
palce do dalšího soutěžení! ☺

Recept: Jablečná palačinka v troubě a naruby – od Lindy Finkové
Abychom zůstali věrni hudební lince tohoto čísla, připravili jsme pro Vás recept od
zpěvačky Lindy Finkové. Už jste někdy zkoušeli obrácenou palačinku?
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Suroviny:
▪ 60 gramů másla
▪ 5 oloupaných jablek pokrájených na plátky (tenčí měsíčky nakrájené ze čtvrtin
jablka)
▪ 4 vejce
▪ 2 lžičky skořicového cukru
▪ 2 polévkové lžíce cukru krupice
▪ 5 lžic mléka
▪ ½ balíčku prášku do pečiva
▪ 2 vrchovaté lžíce hladké mouky
Pomůcky:
Pánev s poklicí umístitelná do trouby, nebo pekáč/zapékací mísa s poklopem
Postup:
Do pánve vložíme máslo, přisypeme skořicový cukr a přidáme jablka pokrájená na
plátky. Dusíme zhruba 15 minut pod pokličkou. Mezitím smícháme 4 žloutky, mléko,
mouku a prášek do pečiva. Ze 4 bílků ušleháme sníh se dvěma lžícemi cukru
a opatrně vmícháme do žloutkového základu. Těsto nalijeme na podušená jablka do
pánve a vložíme do trouby vyhřáté na 170 °C asi na 20 minut. Když těsto zezlátne,
vyjmeme, obřízneme a vyklopíme jablky nahoru...
Věříme, že si pochutnáte! ☺
Zdroj:
https://region.rozhlas.cz/linda-finkova-vyrabela-v-pochoutkach-jidlo-naruby7245011

Oslavenci v září
V měsíci září slaví své narozeniny pan Pavel Červa, paní Veronika Kaprálková
a slečna Kateřina Smolná. Všem oslavencům upřímně blahopřejeme a přejeme
především pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.

Padlo nám do OKA: Expozice hudebních nástrojů
Neuvěřitelně pestrou výstavu hudebních nástrojů, včetně mnoha regionálních kuriozit,
ale také zahraničních tradičních nástrojů, představuje expozice v Ostružné
v Jeseníkách na Moravě. Kromě Antarktidy jsou zde hudebně zastoupeny všechny
kontinenty.
Seznámit se můžete například s vibrafonem – nástrojem podobným xylofonu, jehož
základem jsou ovšem kameny. Ze zahraničních jsou zde třeba čínské dvoustranné
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housle erhu nebo indický
https://www.expoziceh.cz/ .

sitár.

Více

informací

najdete

na

stránkách:

Zajímavou rozhlasovou reportáž si můžete poslechnout zde.

Závěrem: Kampaň na nové piano pokračuje
Podařilo se nám vytvořit dárcovský projekt na stránkách www.hithit.com, jenž bude
spuštěn od září 2021 (přesný odkaz naleznete níže v textu). Jeho prostřednictvím
vybíráme finanční prostředky na pořízení piana pro využití v prostorách TyfloCentra.
Částka, kterou vybíráme, je stanovena na 30.000,- Kč a nejmenší možný příspěvek je
100,- Kč.
Pokud Vás kampaň zaujme, budeme rádi, když o projektu povíte těm správným
lidem, nebo budete sdílet zmíněný odkaz.
ODKAZ:
https://www.hithit.com/cs/project/10210/posunte-piano-poslepu-o-stupinek-vys
Spot pro kampaňové video vznikl ve spolupráci s naší klientkou a spolupracovnicí, paní
Lucií Remerovou, která ve videu hraje i provází mluveným slovem. Děkujeme a jsme
zvědaví, zda se nám v naší první dárcovské kampani podaří obstát.

Vydařené babí léto přejeme!
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Řešení hudebního kvízu
Otázka č. 1: Hudební nástroje můžeme dělit na:
a) Strunné, dechové a bicí
b) Drnkací, foukací a ťukací
c) Znělé a neznělé
Otázka č. 2: Seřaďte následující nástroje podle výšky tónů. Začněte tím, který
zahraje nejvyšší tóny.
a) Viola, housle, violoncello, kontrabas
b) Housle, viola, violoncello, kontrabas
c) Kontrabas, viola, violoncello, housle
Otázka č. 3: Klavír patří mezi nástroje:
a) Drnkací
b) Bicí
c) Strunné
Otázka č. 4: Které dva nástroje vytvářejí tóny podobným způsobem?
a) Housle a buben
b) Housle a kytara
c) Flétna a kytara
Otázka č. 5: Dechovým nástrojům, které nejsou vyrobeny ze dřeva, nýbrž jsou
z plechu, se říká:
a) Plecháčky
b) Pěsti
c) Žestě
Otázka č. 6: Známou píseň Zrcadlo nazpíval mimo jiné Petr Muk. Víte ale, kdo ji
v roce 1967 složil a nazpíval jako první?
a) Pavel Bobek
b) Karel Gott
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c) Karel Černoch
Otázka č. 7: Co česky znamená název kapely Rolling Stones?
a) Ječící dav
b) Bujarý večírek
c) Valící se kameny
Otázka č. 8: Víte, jaké je občanské jméno zpěvačky, která je známá pod
pseudonymem Petra Janů?
a) Věra Martinová
b) Jana Petrů
c) Hana Zaňáková
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