Putování Prahou 2, putovani.praha2.cz – Sokol

Sokol
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 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.

•

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 10 zastávkami (délka 5,4 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 hesla k tématu
Sokol.

•

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.

Sokol Pražský a první sokolovna

2.

Josef Mánes a Sokol

3.

Vinohradská sokolovna a Miroslav Tyrš

4.

Alois Eliáš a Sokol

5.

TGM a Sokol

6.

Jindřich Fügner

7.

Bratři Evaldovi

8.

Vyšehradská sokolovna

9.

Sokolský odboj

10. Ženský Sokol

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. Sokol Pražský a první sokolovna
Sokolská 1437/43
1A) Na pamětní desce v Sokolské ulici je uvedena řada informací. Jak dlouho v sokolovně bydlel M. Tyrš?
Budova Sokola Pražského má hlavní vchod z Žitné, ale na fasádě ze Sokolské ulice najdeme řadu zajímavostí.

1

dva roky

2

dvanáct let

3

dvacet let

1B) Ve kterém roce došlo k zavedení názvu Sokol?
Při svém založení byl spolek pojmenován Tělocviční jednota pražská. Sokola v letu jako symbol síly, rychlosti a
čestného boje ctili již zakladatelé jednoty. Do oficiálního názvu se však dostal později.

1

1862

2

1864

3

1872

2. Josef Mánes a Sokol
Mánesova ulice
2A) Kolik domů s nárožím do křižovatky ulic Mánesova a Italská je ozdobeno věžičkou?
Na křižovatce Mánesovy s Italskou pohlédněte vzhůru. Uvidíte zajímavě zdobené fasády a architektonické prvky.

1

dva

2

tři

3

všechny čtyři
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2B) Jaký nápis najdeme na stuze vyobrazené na Mánesově sokolském praporu? (na konci je vykřičník)
Sokolové věděli, že v jednoduchosti je síla. I proto se ustálilo několik úderných sokolských hesel.
 Vepište text

3. Vinohradská sokolovna a Miroslav Tyrš
Polská 2400/1a
3A) Kolik vysokých sloupů má přední strana budovy sokolovny? (menší u vchodu nezapočítávejte)
Sloupořadí údajně odkazuje na období antiky. Konkrétně na ideje řecké Kalogathie vyznávající harmonii zdravého těla
a krásného ducha. Těmito myšlenkami se sokolové inspirovali.

1

8 sloupů

2

9 sloupů

3

10 sloupů

3B) Ve kterém roce vytvořil Ladislav Šaloun model původní sochy Miroslava Tyrše, jejíž bronzová kopie je
umístěna ve vestibulu vinohradské sokolovny?
Vinohradští sokolové usilovali o vlastní tělocvičnu dlouhé roky. Vybrali návrh, zahájili stavbu, ale přišla válka a objekt
zabrali Němci. Dostali ji zpět v roce 1946 a není divu, že do ní umístili i kopii Šalounovy sochy Miroslava Tyrše, stejnou,
jakou má Tyršův dům. Vtiskli tak budově důstojné označení jejího poslání.
Můžete i vypočítat dle zadání:
(Rok založení Sokola Královské Vinohrady) + (dožitý věk M. Tyrše) – (číslo Všesokolského sletu v roce 2000)
 Vepište rok

4. Alois Eliáš a Sokol
Francouzská 436/36
4A) U kterého vchodu najdeme obojí číselné označení nárožního rodného domu gen. Aloise Eliáše?
Nárožní domy mají jedno číslo popisné (červená tabulka), ale u vchodu z každé ulice různé číslo orientační (modrá
cedulka). Někdy je značení úplné, jindy nějaká tabulka chybí.

1

z ulice Jana Masaryka

2

z ulice Francouzská

3

z obou ulic

4B) Jak se jmenoval divizní generál, vojenský velitel Sokola a Eliášův spolupracovník z Obrany národa,
popravený již v září 1941? Hugo … (příjmení)
Zjistíte i vyluštěním šifry. Pamětní deska: 6-6, 3-6, 4-3, 6-15, 1-7
 Vepište jméno
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5. TGM a Sokol
Vila Osvěta – Jana Masaryka 165/22
5A) Reliéf které osobnosti najdeme nad vchodem do budovy přes ulici naproti vile Osvěta?
Nad vchodem do budovy Jana Masaryka čp. 400/21 je ozdobný prvek, kterému se říká fronton. V něm najdeme reliéf
s podobiznou muže.
 Vepište jméno (celé)

5B) VIII. Všesokolský slet v roce 1926 se poprvé konal v novém místě, víte kde?
Všesokolské slety jsou nedílnou součástí aktivit Sokola. Za zárodek budoucích sletů je považováno veřejné cvičení
konané 19. května 1867 na Rohanském ostrově, kde se poprvé cvičilo na hudbu. I. všesokolský slet se uskutečnil v
červnu 1882 na Střeleckém ostrově jako Jubilejní slavnost. Druhý se konal 1891 v Královské oboře a dalších pět na
Letné. VIII. Všesokolský slet se v roce 1926 konal již jinde.
Zjistíte i vyluštěním šifry: _LAVIA, _EMPO, _UGBY, _K SPARTA, _C KOBRA, _LYMP, _K SMÍCHOV
 Vepište název (jedno slovo)

6. Jindřich Fügner
Fügnerovo náměstí
6A) Kolik tabulek s názvem Fügnerovo náměstí zde najdeme?
Náměstí vzniklo v roce 1893 a bylo od počátku pojmenováno Fügnerovo. Vzhled tabulek s názvem se v průběhu let
měnil. Podle aktuálně platných pravidel je respektován tradiční vzhled s bílým písmem na červeném pozadí.

1

dvě

2

tři

3

čtyři

6B) Jak se jmenovala Fügnerova dcera, kterou si vzal za manželku Miroslav Tyrš?
Fügnerovi měli jediného potomka, dceru. Rodinný přítel Miroslav Tyrš si ji v roce 1872, již po smrti Fügnera, vzal za
manželku.

1

Kateřina

2

Renáta

3

Klementina

7. Bratři Evaldovi
Vratislavova 129/36
7A) Jak se jmenuje restaurace v domě s pamětní deskou věnovanou bratrům Evaldovým?
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Ve Vratislavově ulici pod Vyšehradem najdeme několik restaurací, které mají název pochopitelně odvozený od
historické slávy těchto míst. Jedna z nich je v domě čp. 129/36, na kterém je od roku 2021 pamětní deska.

1

Pod Vyšehradem

2

U Šemíka

3

U Kroka

7B) Na který den v roce připadá Památný den sokolstva?
Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během dlouhé existence spolku obětovali své
životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen do kalendáře významných dnů České
republiky.

1

16. března

2

8. října

3

11. listopadu

8. Vyšehradská sokolovna
Rašínovo nábřeží 65/24
8A) Na které tabulce na sokolovně najdeme předchozí název Rašínova nábřeží?
Dnešní Rašínovo nábřeží vystřídalo v historii hodně názvů. Nejprve se přes 60 let jmenovalo Palackého. Část však
získala v roce 1924 jméno na počest zavražděného Aloise Rašína. Za války jej ztratilo, po válce získalo zpět a v roce
1951 opět změna. Název byl poplatný komunistickému režimu. Najdeme jej někde dodnes?

1

na žádné

2

s číslem popisným

3

s číslem orientačním

8B) Ve kterém roce byla otevřena vyšehradská sokolovna?
Ne vždy se podařilo, aby se sokolové zmohli na vlastní tělocvičnu záhy po založení jednoty. Vyšehradským sokolům se
to podařilo až za více než čtyři dekády (vinohradským ovšem až téměř za šedesát let).
Můžete vypočítat: (Rok založení T. J. Vyšehrad) + (číslo popisné sokolovny) - 22
 Vepište rok

9. Sokolský odboj
Národní památník hrdinů Heydrichiády, Resslova 307/9
9A) Kolikátá v řadě je na chodníku ve Václavské ulici (ve směru od Resslovy) pamětní tabulka se jménem
Jana Milíče Zelenky?
Poté, co parašutisté podlehli německé přesile, byla jejich těla za účelem identifikace vynesena na chodník na rohu
Resslovy a Václavské. Navíc zde bylo i tělo Jana Milíče Zelenky. Od roku 2018 jsou v těchto místech instalovány
pamětní destičky.

1

šestá

2

sedmá

3

osmá
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9B) Činnost Sokola byla sice oficiálně obnovena v roce 1945, ne však na dlouho. Po komunistickém
převratu nejprve proběhly čistky a poté byl Sokol opět definitivně zakázán. Ve kterém roce?
Sokol byl rozpuštěn nejprve nacisty v roce 1941, podruhé pak komunisty. I ti jej vnímali jako organizaci, která režimu
překáží.

1

1948

2

1950

3

1956

10. Ženský Sokol
Pomník Karolíny Světlé – Karlovo náměstí
10A) Ve kterém roce byl na Karlově náměstí postaven pomník Karoliny Světlé?
Pomník vzdávající hold slavné spisovatelce a velké Češce je dílem sochaře Gustava Zouly, žáka J. V. Myslbeka, a Josefa
Fanty. Má podobu stély s polofigurou.
Můžete i vypočítat: Rok úmrtí spisovatelky + XI
 Vepište rok

10B) Jaké bylo rodné příjmení Karoliny Světlé?
Karolina Světlá byl umělecký pseudonym Johany Nepomuceny …, provdané Mužákové.
Vyluštěte šifru:
Tělocvičné nářadí: _1 _ _ _ ; Příjmení sestry K. Světlé: _ 2 _ _ _ _ _ _ _ ;
Křestní jméno manželky J. Fügnera: _ _ 3 _ _ _ _ _ ; Křestní jméno první cvičitelky: _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ ;
Příjmení první cvičitelky: _ _ _ _ _ 5 _ _ ; Ni zisk, ni …! : _ _ _ 6 _ ; Příjmení manžela K. Světlé: _ _ _ 7 _

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

více

1 = sám …

Byla pro Vás hra složitá?
1

2

3

Kolik osob se zúčastnilo této hry?
1

2

3

4

6
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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, 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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