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ANTHROPOID
Formulář pro účast ve hře – 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 popisy zastávek s bližšími informacemi o příběhu parašutistů a hrdinů, kteří
jim pomáhali, stejně jako odkazy na další zajímavé informace. 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.

•

Půjdete-li na trasu s tímto vytištěným formulářem, máte dvě možnosti.
(A) Užijte jej jako vlastní pomůcku. Sami pak doma u počítače zaneste údaje do systému na
uvedených webových stránkách. Tento způsob doporučujeme, budete mít výhody uvedené výše.
(B) Nebo, nemáte-li přístup k internetu, odevzdejte vyplněný formulář na infocentru
v přízemí Úřadu městské části Praha 2 na nám. Míru.
V obou případech nejpozději do 31. srpna 2022, kdy je uzávěrka soutěže pro tuto trasu.
Pozn.: Hrát lze však i poté. Rovněž zúčastnit se velké soutěže v rámci Roku Dvojky (min. 222 bodů do konce
října).

•

Trasu s 9 zastávkami (délka 7,2 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 s průběhem
operace. 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 hesla k tématu
Heydrichiáda.

•

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

náměstí Míru - Anna Letenská.
Rozhodnutí a výcvik
Italská – manželé Bergauerovi a Sobkovi.
Seskok
U Kanálky – rodina Brychových.
Do Plzně a do Prahy
Záhřebská – manželé Bradáčovi.
Období před atentátem
Studničkova – Ústav soudního lékařství
a kriminalistiky. Atentát
Lumírova – Bautzovi, Dubovi a Bradáčovi.
První chvíle po atentátu
Benátská – Vladimír Krajina.
Pomsta za atentát
Gorazdova – Vladimír Petřek. Úkryt
Resslova – chrám sv. Cyrila a Metoděje.
Boj v kryptě

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. Náměstí Míru – Anna Letenská. Rozhodnutí a výcvik
náměstí Míru 1450/7, Anny Letenské 34/7
1A) Jak se jmenovala odbojová skupina, jíž je věnována pamětní deska v ulici Anny Letenské?
Pamětní deska na domě čp. 34/7 v ulici Anny Letenské je věnována 26 obětem z řad členů jedné odbojové skupiny.

1

Obrana národa

2

Obec sokolská v odboji
(Jindra)

3

Petiční výbor Věrni
zůstaneme

1B) Jaké je křestní jméno velitele čs. zpravodajské služby v Londýně Moravce, který měl rozhodující slovo
v otázce vyslání parašutistů do protektorátu?
Plk. gšt. Moravec (později brigádní generál) těsně před okupací unikl
z protektorátu se skupinou zpravodajců do Anglie a po zformování
exilové vlády Edvarda Beneše stanul v čele vojenského zpravodajství,
které řídil v letech 1940 až 1945. Zemřel v roce 1966 v USA a jeho
ostatky byly v dubnu 2022 slavnostně převezeny do rodné Čáslavi.
 Vepište odpověď (text)
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2. Manželé Bergauerovi a Sobkovi. Seskok
Italská ulice
2A) Ve kterém roce byly instalovány pamětní desky v Italské?
Na obou pamětních deskách v Italské najdete informaci, při jaké příležitosti byly instalovány. V témže roce jich bylo
v Praze 2 odhaleno více.
 Vepište odpověď (číslo)

2B) Které z následujících slov není krycí jméno výsadku?
Výsadky měly svá krycí jména. Obvykle to byla cizí slova srozumitelná i v Británii.

1

Out Distance

2

Bioscop

3

Thermal

3. Rodina Brychových. Do Plzně a do Prahy
ulice U Kanálky
3A) Kdo z uvedených na pamětních kamenech byl nejmladší?
Oběti z rodiny Brychových uvedené na pamětních kamenech byly ve věku nejvýše 28 let.

1

Marie

2

Božena

3

Josef

3B) Jan Zelenka Hajský byl členem významného spolku, který byl Heydrichem rozpuštěn. Jak se spolek
jmenoval?
Jan Zelenka Hajský byl čelným představitelem spolku v krušnohorské oblasti. Po zabrání Sudet přesídlil do Prahy a po
rozpuštění spolku Heydrichem v říjnu 1941 byl velmi aktivní v odboji.
Zjistíte i vyluštěním šifry:

19, 15, 11, 15, 12

(11=k)

 Vepište odpověď (text)

4. Manželé Bradáčovi. Období před atentátem
Záhřebská ulice
4A) Jaká tramvajová zastávka je před domem Záhřebská 6?
V těchto končinách je obratiště tramvají, tzv. "vratný trojúhelník".
.

1

Záhřebská, výstupní

2

Zvonařka, nástupní

3

Zvonařka, výstupní
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4B) Jaký byl krycí název akce, při níž měly být bombardovány Škodovy závody v Plzni vyrábějící zbraně
pro německou armádu? (Operace …)
Plzeňské Škodovy závody byly pro Němce významnou zbrojovkou. Proto se je spojenci snažili opakovaně ochromit.
Jeden z pokusů o bombardování byl v dubnu 1942.
Můžete i vyluštit dle zadání:
Obec vypálená nacisty 10. června: xxxx1x;
člen výsadku Out Distance, Adolf…: xxxxx2;
výsadek s J. Švarcem: xx3;
pravoslavný duchovní, biskup …: x4xxxx;
křestní jméno Zelenky Hajského: xx5;
název výsadku s J. Bublíkem a J. Hrubým: 6xxxxxx;
bombu na Heydrichovo auto hodil Jan …: x7xxx;
výsadek s úkolem likvidace Heydricha: xxxx8xxxxx;
obec vypálená nacisty 24. června: xxxxx9
 Vepište odpověď (text)

5. Ústav soudního lékařství a kriminalistiky. Atentát
Studničkova ulice
5A) Kterých reliéfů je na fasádě do Studničkovy více?
Na fasádě průčelí budovy jsou mezi 2. a 3. patrem malé ozdobné reliéfy, na nichž se střídají dva motivy - jeden se
dvěma chlapeckými postavami s hadem. druhý se dvěma sloupy po stranách .

1

se dvěma postavami

2

se dvěma sloupy

3

je jich stejně

5B) Do které nemocnice byl převezen zraněný Heydrich a později zde i zemřel? (dvě slova)
Kubišovi s Gabčíkem se podařilo prchnout z místa činu. Heydricha odvezla kolemjedoucí dodávka do blízké nemocnice.
Zjistíte i vyluštěním šifry:

 Vepište odpověď (text)
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6. Bautzovi a další. První chvíle po atentátu
Lumírova ulice
6A) Jaký název má sousední dům Lumírova 452/9? (nápis nad vchodem)
Domy bývají označeny nejen číslem popisným a orientačním, ale stavitelé jim dali někdy zajímavé názvy, které
najdeme na fasádách.

1

U Záboje

2

U České koruny

3

Dej Bůh štěstí

6B) Kolik let bylo Jindřišce Novákové, nejmladší oběti heydrichiády, popravené za to, že z místa činu
odvezla Kubišovo kolo?
Kubiš využil k útěku kolo, které nechal stát na cestě. Dorazil k Novákům do Libně. Jindřiška, která se vrátila ze školy,
byla vyslána opatrně kolo dovézt.
Můžete i vypočítat dle zadání:

a+a+a=12,
b+b+b=9;
c+c+c=6;
a*b+c=?
 Vepište odpověď (číslo)

7. Vladimír Krajina. Pomsta za atentát
Benátská ulice
7A) Kolik okvětních lístků má květ v logu botanické zahrady?
U vchodu do botanické zahrady PřF UK najdete provozní informace i název a logo, jehož součástí je květ.
 Vepište odpověď (číslo)

7B) Kolik lidí z Ležáků přežilo?
Obec Ležáky na Chrudimsku byla nacisty vypálena 24. června 1942, tedy 14 dní po vypálení Lidic. Obyvatelé byli
povražděni, až na výjimky.
Můžete vypočítat dle zadání:
(počet parašutistů, kteří padli v kostele) – (pořadí měsíce, ve
kterém se uskutečnil atentát)
 Vepište odpověď (číslo)
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8. Vladimír Petřek. Úkryt
Gorazdova ulice
8A) Která tabulka s označením je na domě dvakrát?
Číslo popisné je uvedeno na červené tabulce, číslo orientační na modré. Ale někdy se vyskytne zajímavost.

1

s číslem popisným

2

s číslem orientačním

3

žádná z nich

8B) Jaké bylo občanské jméno biskupa Gorazda??
Biskup Gorazd původně působil jako katolický kněz usilující o reformy. Nakonec se uchýlil do pravoslavné církve a díky
jeho úsilí byla v roce 1929 ustanovena Česká pravoslavná eparchie.

1

Matěj Pavlík

2

Michal Pavlíček

3

Hanuš Vrbka

9. Chrám sv. Cyrila a Metoděje. Boj v kryptě
Resslova ulice
9A) Kolikátý v pořadí je na pomníku parašutistům a duchovním uveden Jan Kubiš?
Pomník parašutistům a duchovním na oknem do krypty kostela obsahuje jména sedmi parašutistů a čtyř duchovních.

1

první

2

druhá

3

třetí

9B) Co parašutisté odpověděli, když byli vyzváni, aby se vzdali? (pište i s vykřičníky)
Parašutisté se v kostele statečně bránili německé přesile. Tři z hlídky na kůru podlehli, zbylí čtyři v kryptě byli vyzváni,
aby se vzdali. Jejich odpověď se stala legendární.

Zjistíte i vyluštěním šifry:

OJLEZ! OJLEZ! DFTJ TF OFWAEBWBKJ!

 Vepište odpověď (text)
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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!
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, nemáte-li přístup k internetu:
2. Odevzdejte vyplněný formulář na informačním středisku Úřadu MČ Praha 2
Je třeba učinit tak do uzávěrky soutěže k této trase, která je 31. srpna 2022.
Výsledky oznámíme zhruba do 3 týdnů po ukončení hry.
Sledujte stránky putovani.praha2.cz, připravujeme další trasy.
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