
Minipivovar Beznoska
Klíčovská 805/11

Praha 9

Andělský Pivovar
Lidická 337/30

Praha 5

Pivovar Boršov 
Betlémská 286/5

Praha 1

Břevnovský klášterní pivovar 
sv. Vojtěcha 
Markétská 1/28

Praha 6

Pivovar Bubeneč
Bubenečská 321/33

Praha 6

Pivovar Cobolis
Burešova 1661/2

Praha 8

Pivovar Dva Kohouti
Sokolovská 81/55

Praha 8

Klášterní pivovar Strahov 
Strahovské nádvoří 301/10

Praha 1

Loď Pivovar
Štefánikův most / Dvořákovo nábřeží, 

Kotviště číslo 19

Praha 1

Vinohradský pivovar
Korunní 2506/106

Praha 10

Malešický mikropivovar
Malešická 126/50

Praha 10

Jihoměstský pivovar
Podjavorinské 1602/11

Praha 11

Pivovar Ossegg
Římská 2135/45

Praha 2

Pivovar H2
Hornoměcholupská 750/115

Praha 15

Pivovar Victor
Husitská 72

Praha 3

Pivovar Moucha
Údolní 212/1

Praha 4

Pivovar Marina
Jankovcova 1059

Praha 7

Pivovar Ladronka
Tomanova 1028/1

Praha 6

Libocký Pivovar 
Evropská 134/209

Praha 6

Pivovar Spojovna
U Kunratického lesa 1801

Praha 4

Pivovar u Bulovky
Bulovka 373/17

Praha 8

Staropramen
Nádražní 48/92

Praha 5

Pivovar Šedivák
Lodžská 765/15

Praha 8



Pivovar Trilobit
U Libeňského pivovaru 1499/4

Praha 8

Pivovar Kolčavka
Nad Kolčavkou 907/8

Praha 9

Sousedský pivovar Bašta
Táborská 389/49

Praha 4

Pivovar Kunratice
Vídeňská 405

Praha – Kunratice

Pivovar Hostivar 
Lochotínská 656

Praha 15

Vinice Salabka
zast. Na Pazdrece

u vinařství Salabka

Vinice Grébovka
zast. Nádraží Vršovice

u viničního altánu

Vinice Máchalka
zast. Kelerka

u vrat na vinici 
z parkoviště bobové dráhy

Svatováclavská vinice
zast. Malostranská

u sochy sv. Barbory

Vinice Albertov
zast. Albertov

u dřevěných vrat na rohu ulice 
Na Slupi a parku Folimanka

Modřanská vinice
zast. Belárie

u vrat k Viničnímu domku 
nebo u horních vrat na rohu ulic 

Barunčina a Nad Vinicí 

Dopravní úkoly
projeďte celou trasu linky (nemusíte 

najednou) – 3 body

použijte během dne linky s pěti po sobě 
jdoucími čísly – 3 body

vyfoťte pět různých autobusů (různé 
modely, pouze městské linky) – 2 body

vyfoťte 5 různých kolejových vozidel 
(pouze městské linky, úpravy/přestavby 

se počítají jako jeden typ) – 2 body

použijte dvě různé linky S – 1 bod

Zvláštní úkol
Dvojice protialkoholních koordinátorů 
pojede v tramvaji číslo deset ze Sídliště 
Ďáblice do Sídliště Řepy prvním spojem 

po poledni. Doneste jim desítku a získáte 
tři body.

Nastoupit můžete kdekoliv na trase 
a musíte jet při předání aspoň jednu 
zastávku. Lahvová desítka může být 

maximálně litrová.

Zvláštní úkol lze plnit jen jednou!

sešli, abychom otrávili studny pivovarů, nasadili zkažené kvasinky 
do varen, rozptýlili spóry plísní do ječmenného sladu, vypustili lišky 
na vinice otrhávat hrozny. 
Vydejte se tedy do ulic Prahy, navštivte co nejvíce varen zkázy, 
proveďte diverzní akci.

Popis hry

Vítězem hry se stává posádka, která získá nejvíc bodů. Body lze získat 
za likvidaci zdrojů alkoholu – navštívení jednotlivých kontrol a splnění 
úkolů. Jeden bod získáte za každý navštívený pivovar. Ale pozor, v každé 
městské části (vždy je uvedena) smíte navštívit jen jeden z nich! Dva 
body získáte za návštěvu každé vinice (zde žádný limit není), 1 až 3 
body za každý z pěti dopravních úkolů a 3 body za splnění zvláštního 
úkolu.

Návštěvu jednotlivých míst označte v odpovědním archu a pro kontrolu 
se na daném místě vyfoťte (stačí jeden z posádky + cedule pivovaru, 
popř. zadaný objekt u vinice). 

Posádky by měly být v cíli (restaurace U Topolů, zastávka Zelená) 
do 16:30. Za překročení limitu se odečítá v prvních pěti minutách bod 
za každou započatou minutu, v dalších deseti minutách tři body za 
minuty a dále pět bodů za minutu.

Pravidla

Posádka se pohybuje vždy 
společně, nerozděluje se.

V průběhu hry lze použít všech-
ny dopravní prostředky MHD, 
jsou zakázány individuální jako 
koloběžky, kola, koně, taxi.

Jsou povoleny libovolné infor-
mační zdroje, papírové i elektro-
nické, mapy, hledání spojení, 
všechno, nejsou povoleni přátelé 
na telefonech. 

Všechny získané body zazname-
návejte do archu.

V cíli buďte včas, nekalkulujte 
s trestnými body.

Pokud odstoupíte ze závodu, 
dejte vědět na 776 059 005 
nebo 737 370 617. Pokud nebu-
dete něčemu rozumět nebo něco 
nebude fungovat, nevolejte.

Pokud se vám zdá, že něco 
možná není povolené, ale nevíte, 
tak je to skoro jistě zakázané.

Dodržujte fair play.

SOUBOJ S MHD

23
. ú

no
ra 

20
19

Pivovar = 1 bod – max. jeden v každé městské části 
Vinice = 2 body
Dopravní úkoly = 1 až 3 body za každý
Zvláštní úkol = 3 body

Suchý únor

Suchý únor je v plném 
proudu, ale hospody nemají 
nouzi o hosty. Dál plní orosené 
půllitry, které se vyprazdňují do 
hrdel žíznivého národa alkoholiků. 
Kalí občanům rozum ve všech společen-
ských vrstvách.
Je tedy potřeba zakročit a proto jsme se dnes 


