
CUBA SI, CUBA NO 

Dost filosofování. Než se do té Kuby pustíme, tak mám pro Vás takový malý testík vhodný 
pro ty, kteří ještě váháte a nevíte, zda-li je Castrova Kuba tím pravým místem na dovolenou 
či na cestu .  

Za každou odpověď ANO si připište body . Za odpoveď NE si nic nepište. 

Pokud Vám na konci vyjde součet bodů v kladných hodnotách, tak neváhejte a jeďte. Pokud 
Vám vyjde pod mínus 50 , tak určitě zůstaňte doma a nechte si o Kubě pouze vykládat. 

 

OTÁZKA ODPOVĚĎ BODY RADA 
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Vyhráli jste v loterii . Máte na 

vybranou 5 denní výlet do Curichu 

či do Káhiry . Dáte přednost 

Curichu? 

ANO -30 XXX 

Jste rasista? ANO -30 XXX 

Zdá se Vám Váš život nudný ? ANO +50 XXX 

Máte zrovna za sebou rozvod či 

rozchod a zdá se vám, že se už 

nikdy nezamilujete? 

ANO +100 ukončete test a jeďte 

Jste barvoslepý? ANO -50 XXX 



 

 
Cuba NO 

Máte sympatie ke komunismu? ANO +100 

ukončete test a jeďte na delší 

cestu, raději se ani 

nevracejte 

Jste astmatik?  ANO -30  XXX 

    

 

 
Cuba NO! 

 



Chcete zhubnout? ANO +50 XXX 

Chcete nabýt pár kil? ANO +50 
ukončete test a rezervujte 

hotel all inclusive 

Chcete zapomenout na vaši 

manželku / manžela? 
ANO +50 XXX 

 

 
Cuba SI 

Jste fotograf? ANO +100 XXX 

Sedíte na penězích, jste drštgrešle? ANO -100 

ukončete test a vypnite 

počítač, ať nemáte vysoký 

účet za energii. 

Máte rád všechno pod kontrolou? ANO -100 XXX 

Milujete tanec, sex, doutník a rum? ANO +200 ukončete test a jeďte 

Máte narvanou peněženku a nevíte, 

co s penězma? 
ANO +50 

po testu, pošlete 100 Euro na 

project 

MADAN www.Madan.cz na 

stavbu školy pro divky v 

Afghanistánu 

Jste členem spolku zvířat? ANO -50 XXX 

Máte plné zuby reklam na každém 

kroku? 
ANO +30 XXX 

Jíte rádi maso? ANO -50 XXX 

Myslíte si, že se za peníte dá vše 

koupit? 
ANO -50 XXX 

Milujete šrot? ANO +50 XXX 

Jste žárlivá, žárlivý? ANO -100 

ať test dopadne jakkoliv, v 

žádném případě nejezděte s 

partnerem 

Nemůžete být ani den bez Coca 

Coly či hamburgru? 
ANO -50 XXX 

Milujete život? ANO +100 XXX 

http://www.madan.cz/


 

 
Cuba SI 

Ti, kterým vyšlo skóre v mínusu, tak nikam nejezděte, počkejte si až Castro padne a pak se 
tam můžete v pohodě podívat. Teď vám bude stačit si přečíst pokračování mého povídání 
Cuba si, Cuba no.  

A ti, kterým vyšlo skóre v plusu, tak plánujte, ale rychle, neboť až Castro padne, tak to pro 
vás nebude až tak atraktivní. Pokud djezd rychle nezvládnete, tak vám take bude stačit si 
přečíst pokračování mého povídání Cuba si, Cuba no.  
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