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Dvojka ladí jazz 
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 místech v Praze 2 spojených 

s jazzovou hudbou a odkazy na další zajímavé informace. Budete moci využít nápovědu. 

Zkontrolujete si hned správnost svých odpovědí, přečtěte 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.  

Pozn.: Hrát lze však i poté. Rovněž zúčastnit se velké soutěže v rámci Roku Dvojky (min. 222 bodů do konce 

října).   

• Trasu s 8 zastávkami (délka 5,3 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 tématem trasy. 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).  

• Přestože u této trasu není vyhlášena uzávěrka soutěže, limit pro úspěšné absolvování trasy je 

nastaven na 60 z celkových 80 bodů za správně zodpovězené otázky. Nezapomeňte vyplnit Vaši e-

mailovou adresu. Pozn.: Je pravděpodobné, že výsledky trasy budou vyhodnoceny před dalším ročníkem 

festivalu Mladí ladí jazz, který se koná vždy na konci dubna. Každopádně, získané body se započítávají do 

velké soutěže Roku Dvojky (viz výše).  
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ZASTÁVKY 

1. Novoměstská radnice 

2. Balbínova Poetická Hospůdka 

3. Český rozhlas 

4. Divadlo U Hasičů 

5. Mandragora, hudební vinárna 

6. Bastion Prague 

7. Salmovská literární kavárna 

8. Karlovo náměstí – Mladí ladí jazz 

 

 

 

 

 

 

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.  Novoměstská radnice 

Karlovo náměstí 1, Nové Město 

1A) Jakou výstavu permanentně hostí 2. patro Novoměstské radnice? 

Permanentní expozice v Novoměstské radnici přibližuje svět lidí, jako jsou Ray Charles nebo Stevie Wonder.  

1 Výstava SVU Mánes 2 Neviditelná výstava 3 Výstava smyslů 

 

1B) V roce 1967 byl Rudolf Rokl společně s Karlem Gottem a orchestrem Apollo na půlročním zájezdu. 

Kde? 

Čeští muzikanti dostali v 60. letech výjimečnou příležitost prezentovat se na Západě a úspěšně ji využili. 

1 Las Vegas 2 Madrid 3 Havaj 
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2.  Balbínova Poetická Hospůdka 

Balbínova 6, Vinohrady 

2A) S kým Jaroslav Hašek založil recesistickou Stranu mírného pokroku v mezích zákona? 

Spisovatel a novinář Jaroslav Hašek (1883-1923), byl bystrý a pohotový člověk. Rád poseděl v hospodě a měl velký 

smysl pro humor. Postavil se nejen proslulými Osudy dobrého vojáka Švejka (s ilustracemi přítele Josefa Lady), ale 

v roce 1911 i recesí, kterou bylo založeno fiktivní recesistické politické strany. 

1 s kolegy spisovateli 2 s muzikanty 3 s kumpány 

 

 

2B) Co měl každý stálý host na stěně v hospodě U zlatého litru? 

U zlatého litru si stálých hostů považovali. Měli svá místa nejen u stolu ale i na stěnách. 
 

1 zavěšený půllitr 2 věšák na klíče 3 portrét 
 

3.  Český rozhlas 

Vinohradská 12, Vinohrady 

3A) Jak se jmenuje zrekonstruovaná kavárna Českého rozhlasu? 

Na Vinohradské ulici najdete krásně zrekonstruovanou kavárnu, ve které můžete občas natrefit na natáčení některého 

z rozhlasových pořadů.  

1 Kavárna Rozhlas 2 Radiocafé Vinohradská 12 3 Café na vlnách 

 

3B) Jak zněl signál srpnového vysílání Českého rozhlasu 21. srpna 1968?  

Společenské uvolňování v 60. letech vyústilo v tzv. Pražské jaro, které bylo násilně potlačeno invazí vojsk Varšavské 

smlouvy v srpnu 1968. Opět se bojovalo o rozhlas, který vysílal svobodné informace. 

1 Je právě sechs hodin! 2 Jsme s vámi, buďte 
s námi! 

3 Ať žije republika! 

 

4.  Divadlo U Hasičů 

Římská 2135/45, Vinohrady 

4A) Jaké zvíře je vyobrazeno z boku světelného panelu nad vchodem a jaké povolání na obrázku dělá?  

Dříve zdejší divadlo neslo jiný název podle slavných loutek Spejbla a Hurvínka, dnes je zde Divadlo U Hasičů.  

1 veverka hasič 2 slon hasič 3 medvěd herec 
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4B) Jaká byla oficiální terminologie pro povolání hasiče od roku 1953 do roku 1989? 

Dům i divadlo nesou název podle profese, jejíž organizace dům postavila. Nicméně, hasičům se jeden čas oficiálně 

říkalo i jinak. 

1 žhář 2 požárník 3 ohnivec 

 

5.  Mandragora, hudební vinárna 

Korunní 732/16, Vinohrady 

5A) Jak dlouho žil v tomto domě Jaroslav Foglar? 

Jaroslav Foglar se sice narodil v domě v Benátské ulici (v blízkosti Botanické zahrady Na Slupi), ale většinu života žil na 

Vinohradech v tomto domě (odečítejte) 

  Vepište odpověď (číslo) 

 

5B) Co je původně Mandragora? 

Divadlo na předchozí zastávce se jmenovalo podle profese. Také název zdejší vinárny má původně jiný význam. 

1 město v Řecku 2 cizokrajné ovoce 3 lilkovitá rostlina 

 

6.  Bastion Prague 

Horská 2101, Nové Město 

6A)  Jakými římskými číslicemi byl označen Bastion U Božích muk? 

Bastiony byly v systému pražského opevnění evidovány číselně a čísla se psala římskými číslicemi. 

  Vepište odpověď (číslo, římskými číslicemi) 

 

 

6B) Kolikáté výročí slaví v roce 2023 Letní jazzová dílna ve Frýdlantu? 

Karel Velebný byl nejen skvělý hráč, skladatel, kapelník věhlasný specifickým noblesním humorem, ale i skvělý, jazzový 

pedagog.  

1 30 2 40 3 50 
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7.  Salmovská literární kavárna 

Salmovská 2003, Nové Město 

7A) Kolik podlaží nad Salmovskou literární kavárnou má dům v němž kavárna sídlí? 

Dům má převážně bytovou funkci. Byty jsou v několika podlažích nad kavárnou umístěnou v suterénu. 
 

1 3 2 4 3 5 
 

 

7B) Víte, jak se jmenoval festival, který založila Jana Koubková a fungoval téměř třicet let? 

Jana Koubková je nejen skvělou jazzovou zpěvačkou plnou energie, ale také schopnou organizátorkou. 
 

1 Metalíza 2 Jazzolíza 3 Vokalíza 

 

8.  Karlovo náměstí – Mladí ladí jazz 

Karlovo náměstí (jižní část (u VFN), Nové Město 

8A) Víte, kdy se poprvé konal festival Mladí ladí jazz? 

Parta mladých lidí, studentů, kteří milovali jazz a chtěli si ho pro sebe a své kamarády učinit dostupnější, založila 

festival.  

1 2000 2 2005 3 2009 

 

8B) Jaká stanice ČRo je spolupořadatelem největších jazzových oslav v ČR Mladí ladí jazz Open Air? 

Hudba a rozhlas vždy patřili k sobě. Obojí se vyvíjí a rozrůstá. Jedna ze stanic ČRo vysílá celodenní program věnovaný 

Open Air koncertu Mladí ladí jazz. 

1 ČRo Jazz 2 ČRo Vltava 3 ČRo D-dur 
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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, nemáte-li přístup k internetu:  

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

Sledujte stránky putovani.praha2.cz, najdete zde další trasy. 

 

 


