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Josef Lada
Formulář pro účast ve hře (off-line) – trasa se zastávkami a soutěžními otázkami.

Vyplňte své údaje
Jméno a příjmení:

………………………………………………………………….……………………………

e-mailová adresa:

………………………………….…………………………………………….………….….

Datum zahájení hry:

………………………………….… ukončení hry:……………………………………..

Upozornění:
•

Hra navazuje na Putování Prahou 2 za kněžnou Ludmilou. On-line verze hry je k dispozici na
putovani.praha2.cz. Doporučujeme ji využít. Naleznete zde i popisy zastávek, úryvky z knih Josef
Lada „Kronika mého života“ a Alena Ladová „Můj táta Josef Lada“. Zkontrolujete si hned správnost
svých odpovědí, přečtete si k nim vysvětlující komentář a dozvíte se jak jste úspěšní v porovnání
s ostatními účastníky. Je třeba se registrovat.

•

Trasu s 9 zastávkami (délka 2,4 km) můžete projít i postupně, po částech, ve více dnech. Pořadí
zastávek je pouze doporučené, můžete zvolit vlastní. Registrujete se na 1 osobu, ale můžete jít i ve
skupině, třeba rodiče s dětmi.

•

Na jednotlivých zastávkách budete plnit úkoly ve formě odpovědí na otázky. Pro odpověď na otázky
typu A se stačí pozorně rozhlédnout. Otázky typu B příp. C jsou vědomostní a souvisejí s tématem
život a tvorba Josefa Lady. Za správnou odpověď získáte body (za každou 5 bodů).

•

Využijte informace z Encyklopedie Prahy 2 (encyklopedie.praha2.cz). Přečtěte si heslo Josef Lada a
navštivte uvedené odkazy, zejména joseflada.cz.

•

Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 28. února 2022 na infocentru v přízemí v Úřadu
městské části Praha 2 na nám. Míru.

•

Do slosování o věcné ceny budou zařazeni soutěžící, kteří získají alespoň 80 z celkových 100 bodů za
správné odpovědi na otázky. Nezapomeňte vyplnit Vaši e-mailovou adresu.
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ZASTÁVKY
1. Joaneum - první neradostné bydlení v Praze
2. Exkurs do dospělosti - biograf s Haškem
3. Veselá učňovská léta (1) – byt v Ječné
4. Veselá učňovská léta (2) – Karlovo náměstí
5. Druhý exkurs do dospělosti - tragedie za druhé
světové války
6. Začátky kreslířské dráhy a práce na třetině stolu
7. Bydlení v Dittrichově ulici
8. Podskalí a porodní drama s dobrým koncem
9. Zanikající staré Podskalí v době Josefa Lady

OTÁZKY
Zaškrtněte nebo zakroužkujte políčko s číslem u odpovědi, kterou považujete za správnou

1. Joaneum - první neradostné bydlení v Praze
Joaneum, Salmovská 1538/8

Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická sídlící dnes v Joaneu má svůj krátký název, který je uveden i na
ceduli u vchodu.

1A) Jaký je krátký název Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické sídlící v Joaneu?
1

Tabok

2

Sopet

3

Jabok

Josef Lada vyrůstal ve velmi skromných poměrech v rodině ševce. Proto po absolvování trojtřídky v Hrusicích v roce
1901 nastoupil do učení za účelem živobytí, jak bylo v chudších rodinách zvykem.

1B) Víte, kolik bylo Josefu Ladovi let, když poprvé nastoupil do učení?
1

12 let

2

13 let

3

14 let

2. Exkurs do dospělosti - biograf s Haškem
Ječná 547/15, Dům U čtrnácti pomocníků

Na domě je pamětní deska upomínající čtrnáct svatých pomocníků i s jejich jmény.
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2A) Který řádek se jmény svatých pomocníků jich obsahuje nejvíce?
1

první

2

druhý

3

třetí

Josef Lada a Jaroslav Hašek byli dobří přátelé. Zažili mnoho veselých historek, které Lada popisuje ve své knize Kronika
mého života. Hašek po návratu z války (1920) začal psát Osudy dobrého vojáka Švejka a Josefa Ladu požádal o
ilustrace.

2B) Uhodnete, kolik černobílých ilustrací nakreslil Lada do prvního vydání Švejka?
1

asi 100

2

téměř 300

3

přes 500

3. Veselá učňovská léta (1) – byt v Ječné
Ječná, v blízkosti Karlova náměstí

Dům U Kamenného stolu na rohu Ječné a Karlova náměstí je pravděpodobně místem (nebo blízko místa), kde Josef
Lada zahájil své učení na knihaře. Dům, na jehož místě již stojí nová stavba, je zajímavý tím, že zde žila a zemřela
významná česká spisovatelka 19. století.

3A) Kterou českou spisovatelku připomíná pamětní deska na domě U Kamenného stolu?
1

Karolinu Světlou

2

Elišku Krásnohorskou

3

Boženu Němcovou

Josef Lada se snažil o působivou kresbu a zachycení života na českém venkově, kde vyrůstal. Netajil se tím, že jej velmi
inspirovalo dílo jiného slavného českého malíře a ilustrátora, který též zachycoval výjevy z venkova. Byl o 35 let starší a
žil na sklonku života na Vinohradech v dnešní Bělehradské ulici.

3B) Víte, který malíř a ilustrátor v mládí Josefa Ladu nejvíce inspiroval?
1

Josef Mánes

2

Mikoláš Aleš

3

Jiří Trnka

4. Veselá učňovská léta (2) – Karlovo náměstí
Karlovo náměstí 557/30

Prostor nad vchodem do domu Karlovo náměstí 557/30 zdobí reliéfy i s motivy dvou hlav nad sebou.

4A) Jaké dvě hlavy jsou součástí reliéfů nad vchodem do domu?
1

obě lidské

2

obě zvířecí

3

lidská a zvířecí

Josef Lada již jako učeň ve volných chvilkách kreslil. Jeho první čtyři kresby dokonce otiskl jeden z časopisů.

4B) Víte, jak se jmenoval časopis, který otiskl první Ladovy kresby?
1

Máj

2

Humoristické listy

3

Karikatury

5. Druhý exkurs do dospělosti - tragedie za druhé
světové války
Kostel sv. Ignáce
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Nad vstupním prostorem se sloupovím (portikus) před vchodem do kostela najdeme sochy, které se tematicky vztahují
ke kostelu.

5A) Kolik soch se nachází nad vstupním prostorem do kostela?
1

8

2

9

3

10

Josef Lada měl s manželkou Hanou dvě dcery. Starší Alenu a mladší Evu, která tragicky zemřela při náletu v únoru
1945.

5B) Víte, o kolik let byla Ladova dcera Eva mladší než Alena?
1

o 3 roky

2

o 5 let

3

o 1 rok

Josef Lada měl ve svých dcerách zdroj inspirace a mohl si ověřovat dětské reakce na svoji tvorbu. Také jim rád vyprávěl
pohádky, které později sepsal ve svých knížkách o kocouru Mikešovi, O chytré kmotře lišce a Bubáci a hastrmani.

5C) Která knižní postava nepatřila mezi přátele Pepíka Ševců a kocoura Mikeše?
1

čuník Pašík

2

kozel Bobeš

3

kozel Kokeš

6. Začátky kreslířské dráhy a práce na třetině stolu
Karlovo náměstí 10, Charles Square Center, dříve dům U Šálků

V místech někdejšího domu U Šálků byla od jeho zbourání v roce 1938 přes šedesát let proluka. Na ní byla vystavěna
dnešní budova Charles Square Center (Galerie Atrium) z kovu a skla.

6A) Kolik oken má jedna řada moderní budovy při pohledu z Karlova náměstí?
1

46

2

48

3

50

Zpočátku, když bydlel u Burešů, si Lada vydělal kreslením do časopisů sotva na obživu. Až o čtyři roky později získal
placené místo blízké svým zájmům.

6B) Jaké bylo první místo s pravidelnou gáží, které Lada získal?
1

učitel

2

redaktor

3

knihař

7. Bydlení v Dittrichově ulici
Dittrichova 344/6

Dům v Dittrichově ul. 344/6, kde Lada získal své první samostatné bydlení je spjat s lokalitou svým názvem, který lze
nalézt na fasádě.

7A) Jak se nazývá dům v Dittrichově ul. 344/6?
1

Pod Zderazem

2

Podskalský

3

Pod Slovany
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V době, kdy Lada bydlel v Dittrichově ulici se jeho výtvarná i spisovatelská kariéra začala slibně rozvíjet. Začaly mu
vycházet první dětské knížky.

7B) Která byla Ladova první vydaná autorská knížka?
1

Moje abeceda

2

Říkadla

3

Mikeš

8. Podskalí a porodní drama s dobrým koncem
Ladova 2045/1

Na domě Ladova 2045/1 najdete pamětní desku s bustou Josefa Lady. Z jejího textu lze ledacos vyčíst.

8A) Kolik let žil Josef Lada v ulici V Ohradách (dnes Ladova)?
1

30

2

31

3

32

Lada ilustroval dětské knížky jiných autorů (F. Hrubín, J.Š. Kubín, J. Drda) ale psal a ilustroval i knížky vlastní. Inspirací
mu byl rodný kraj a pohádky vyprávěné dcerám Aleně a Evě.

8B) Ze které Ladovy knihy jsou postavy Brčál a Mulisák?
1

Mikeš

2

O chytré kmotře lišce

3

Bubáci a hastrmani

3

medaile za zásluhy

Z pamětní desky lze vyčíst i jaké získal Lada ocenění od státu.

8C) Jaké ocenění získal Josef Lada od České republiky?
1

čestný občan

2

národní umělec

9. Zanikající staré Podskalí v době Josefa Lady
Podskalská celnice, Výtoň

Na pamětní desce umístěné ze strany vchodu do Muzea hl. m. Prahy je stručně shrnuta historie objektu. Vyčteme z ní
i komu patřila v době, kdy Lada bydlel v Podskalí v ulici V Ohradách (dnes Ladova).

9A) Kdy se stala budova Podskalské celnice majetkem Prahy?
1

1905

2

1908

3

1939

Josef Lada nejen kreslil, psal knížky, ale také maloval obrazy a vytvářel návrhy divadelních scén (výpravy).

9B) Ve kterém pohádkovém filmu se uplatnila Ladova výprava původně vytvořená pro divadlo?
1

Čert ví proč

2

Čert na zemi

3

Hrátky s čertem
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ZPĚTNÁ VAZBA – DOTAZNÍK:
Prosíme o Vaši zpětnou vazbu. Pomůže nám v tvorbě dalších tras.
Líbila se Vám hra?
1

2

3

4

5

1 = byla skvělá …., 5 = vůbec se mi nelíbila

4

5

1 = vůbec ne …., 5 = hra byla opravdu těžká

4

více

1 = sám …

30-45

45-60

Byla pro Vás hra složitá?
1

2

3

Kolik osob se zúčastnilo této hry?
1

2

3

Váš věk?
do 18

18-30

60+

Napište nám jakýkoliv další komentář, postřehy, doporučení (stručný text):

Děkujeme za účast ve hře!
Po vyplnění odevzdejte na informačním středisku Úřadu MČ Praha 2 do 28. února 2022.
Výsledky oznámíme do 2 týdnů po ukončení hry.
Sledujte stránky putovani.praha2.cz, připravujeme další trasy.
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