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Milada Horáková 
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:  

• On-line verze hry je k dispozici na putovani.praha2.cz. Doporučujeme ji využít.  

Výhody: Naleznete zde i popisy zastávek s informacemi o Miladě Horákové a odkazy na další 

zajímavé informace k lokalitě. Budete moci využít nápovědu. Zkontrolujete si hned správnost svých 

odpovědí, přečtete si k nim vysvětlující komentář. Dozvíte se, kolik bodů jste získali a jak jste 

úspěšní v porovnání s ostatními účastníky. Je třeba se registrovat. 

• Trasu s 9 zastávkami (délka 6 km) můžete projít i postupně, po částech, ve více dnech. 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 jsou vědomostní a souvisejí se životem Milady 

Horákové. Za každou správnou odpověď získáte 5 bodů (při využití nápovědy v on-line hře o 2 body 

méně).  

• Využijte informace z Encyklopedie Prahy 2 (encyklopedie.praha2.cz). Přečtěte si heslo Milada 

Horáková, případně on-line publikaci Milada Horáková a Královské Vinohrady.  

• Vyplněný formulář odevzdejte nejpozději do 31. května 2022 na infocentru v přízemí Úřadu 

městské části Praha 2 na nám. Míru. Avšak zvažte, zda přeci jen nechcete údaje z formuláře sami 

zanést do systému na uvedených webových stránkách. Budete mít výhody uvedené výše.  

• Do slosování o věcné ceny budou zařazeni soutěžící, kteří získají alespoň 70 z celkových 90 bodů za 

správné odpovědi na otázky. Nezapomeňte vyplnit Vaši e-mailovou adresu. 
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ZASTÁVKY 

1. Rumunská 18/22 – Rodný dům  

2. Náměstí Míru – Středobod mládí 

3. Anny Letenské 7 – Věrni zůstaneme – 

Protinacistický odboj 

4. Slezská 68 – Zkouška dospělosti  

5. Korunní 60 – Z Králové Horákovou 

6. U Havlíčkových Sadů 9 – Klidný domov  

7. Boženy Němcové – Zavražděna komunisty 

8. Zahrada Ztracenka – Pomník obětem totalit  

9. Vyšehradský hřbitov – Symbolický hrob  

 

OTÁZKY 

U kvízových otázek zaškrtněte nebo zakroužkujte políčko s číslem u odpovědi, kterou považujete za správnou. 

U ostatních otázek, kde není výběr z možností, vepište do políčka správný text (slovo) nebo číslo.  

1. Rumunská 18/22 – Rodný dům 

 

1A) U kterého vchodu najdeme cedulku s číslem popisným? 

Rohový dům má vchod z obou ulic. Z každé je označen jiným číslem orientačním. Z Rumunské je to 22, z Bělehradské 

100. Popisné číslo (čp.) má však dům jen jedno: 18.  

1 Z Rumunské 2 Z Bělehradské 3 U obou vchodů 

 

1B) S využitím pamětní desky zkuste uhodnout jméno Miladiny starší sestry.  

Z textu na pamětní desce lze pomocí šifry vyčíst jméno Miladiny sestry. Šifra: 1-4, 3-2, 3-3, 5-12, 9-2 

  Vepište jméno 

2. Náměstí Míru, Kostel sv. Ludmily – Středobod mládí  

 

2A) Kolik schodů vede k hlavnímu vchodu do kostela sv. Ludmily? 

Po tomto schodišti nesli rodiče malou Miladu ke křtu. 

1 15 2 17 3 19 

 

https://putovani.praha2.cz/lokace/464-vesela-ucnovska-leta-1-byt-v-jecne
https://putovani.praha2.cz/lokace/464-vesela-ucnovska-leta-1-byt-v-jecne
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2B) Po které osobnosti bylo náměstí v době, kdy bylo středobodem života malé Milady Králové, 

pojmenováno? Napište pouze příjmení. 

Hlavní náměstí Královských Vinohrad neslo až do roku 1926 jméno významné české osobnosti. Její jméno nesly a 

nesou další místa a instituce v zemi. Například Česká lékařská společnost, univerzita v Ústí nad Labem aj. 

  Vepište příjmení 

3. Anny Letenské 7 – Věrni zůstaneme  

– Protinacistický odboj 

3A) Jaký ozdobný prvek podpírá arkýře budovy s pamětní deskou? 

Pamětní deska je umístěna na fasádě pod arkýřem vlevo od vchodu do domu. Dům patřil Anně Pollertové, člence 

Petičního výboru Věrni zůstaneme (PVVZ). 

1 2 sloupy 2 4 postavy 3 žádný 

 

3B) Vypočtěte rok podle zadání 

Zadání: Rok = počet odbojářů z PVVZ, kteří přišli za války o život (pamětní deska) + revoluční rok v Evropě v 19. století + 

číslo popisné domu před vámi – číslo orientační domu před vámi 

  Vepište rok 

4. Slezská 68 – Zkouška dospělosti 

 

4A) Jaké zaměření má organizace, která zde dnes sídlí? 

Z názvu na ceduli je zřejmé, o jakou organizaci jde. 

1 sociální péče 2 gymnázium 3 umělecká škola 

 

4B) V jakém roce ukončila Milada právnické studium? 

Rok zjistíte vyluštěním šifry: A  CH  B  F  

  Vepište rok 

5. Korunní 60 – Z Králové Horákovou 

 

5A) Jaké číslo je uvedeno nad vstupem do domu, pod plastikou kalicha a bible? 

Vyplatí se po fasádě domu dobře rozhlédnout. Je zde řada ozdobných prvků, symbolů, název i rok. 

https://putovani.praha2.cz/lokace/464-vesela-ucnovska-leta-1-byt-v-jecne
https://putovani.praha2.cz/lokace/464-vesela-ucnovska-leta-1-byt-v-jecne
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  Vepište číslo 

 

5B) Jaké jméno dali své dceři Milada a Bohuslav Horákovi? 

Jméno je zašifrováno v textu: VODOLEM, SEDY SVATOPLUKA ČECHA, VIROHRADY, ENGLICKÁ  

  Vepište jméno 

 

6. U Havlíčkových sadů 9 – Klidný domov 

 

6A) Na sousedním domě najdeme název města, kterého?  

Jde o sousední dům U Havlíčkových sadů 7, se zelenou fasádou. 

1 Londýn 2 New York 3 Vídeň 

 

6B) Ve stejné ulici žil také prvorepublikový generál, který se stal obětí komunistické perzekuce. Jak se 

jmenoval? 

Byl po vzniku republiky i přednostou vojenské kanceláře prezidenta republiky a ministrem národní obrany. 

1 Karel Kutlvašr 2 Heliodor Píka 3 Otakar Husák 

7.  Ulice Boženy Němcové – Zavražděna komunisty  

 

7A) Sousedící domy mezi Lublaňskou a Legerovou ulicí mají podobnou fasádu.  

Která z nich je zdobená více? 

Domy v ulici Boženy Němcové jsou vidět zdaleka. Jsou různého stáří a tomu odpovídá i jejich vzhled, který jistě 

posoudíte sami. Dobře si prohlédněte fasády domů, zejména vpravo, mezi Legerovou a Lublaňskou. 

1 roh s Legerovou 2 roh s Lublaňskou 3 oba stejně 

 

7B) Jak se jednoslovně nazývá lokalita na okraji Nového Města,  

v níž se nachází blízký kostel z tzv. kříže kostelů Karla IV.? (na 

obrázku nepojmenovaný)  

Karel IV. založil Nové Město pražské a nechal vybudovat kostely,  

jejichž umístění symbolizuje požehnání Novému Městu.  

Některé dlouhé oficiální názvy se často účelově zkracují. 
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  Vepište slovo 

 

8. Zahrada Ztracenka – Pomník obětem totalitních režimů 

 

8A) Kolik je laviček na ploše u pomníku?  

Pomník obětem totalitních režimů je umístěn uprostřed kruhové plošiny. Za účelem rozjímání nebo jen k odpočinku se 

můžete posadit na některou z laviček. 

1 2 2 3 3 4 

 

8B) Který časopis Milada Horáková v roce 1947 založila? 

Šifra je ukryta v textu na desce u památníku.  

P _ _ _ _ x _ _ Á,  S _ _ _ _ x _M,  P x _ _ _ _ Y,  K _ _ _ _ _ x _ Y,   

T _ x _ _ _ _ _ _ CH,  M _ _ x _ Y   

  Vepište název 

 

9. Vyšehradský hřbitov – Symbolický hrob 

 

 

9A) Jaká slova jsou na posledním řádku citátu na nedalekém symbolickém hrobě k památce kněží, 

řeholníků a řeholnic?  (z druhé strany baziliky) 

Vydáte-li se od symbolického hroby Milady Horákově kolem zadní části baziliky směrem k oplocení u Štulcovy ulice, 

najdete další symbolický hrob, který je věnován památce kněží, řeholníků a řeholnic, obětí nacismu a komunismu.  

1 na věky 2 život věčný 3 bude žít 

 

9B) Jakým slovem se odborně nazývá symbolický hrob?  

Symbolický hrob má v lidské civilizaci místo již z období antiky.  

1 Katafalk 2 Kenotaf 3 Gravir 

 

 

 

https://putovani.praha2.cz/lokace/469-podskali-porodni-drama-s-dobrym-koncem
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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 

Byla pro Vás hra složitá?  

1 2 3 4 5 1 = vůbec ne …., 5 = hra byla opravdu těžká 

Kolik osob se zúčastnilo této hry? 

1 2 3 4 více 1 = sám …  

Váš věk? 

do 18 18-30 30-45 45-60 60+  

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

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za účast ve hře!  

Nyní máte dvě možnosti:  

Doporučujeme: 

1. Vložte sami údaje z formuláře do systému na webových stránkách putovani.praha2.cz.  

Je třeba se registrovat, avšak získáte řadu výhod uvedených na první stránce tohoto dokumentu.  

Nebo  

2. Odevzdejte vyplněný formulář na informačním středisku Úřadu MČ Praha 2  

Obojí je třeba učinit do uzávěrky soutěže, která je 31. května 2022.  

Výsledky oznámíme do 2 týdnů po ukončení hry. 

Sledujte stránky putovani.praha2.cz, připravujeme další trasy. 


