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89 bodů, povinná

3

Svatá Johanka z jatek
Kavkazský křídový kruh
Kulatolebí a špičatolebí

51 bodů

4

Narodil se jako první z deseti dětí v 
rodině písmáka Antonína Zemana st.
Vystudoval gymnázium v Jičíně 
(1853–1858) a Krakově, kde byl u 
svého strýce. Po získání maturity 
studoval práva v Praze a v Krakově. 
Během studia ještě učil na českém 
dívčím ústavu češtinu a dějepis. 
Pracoval též krátce v redakcích 
novin, přispíval např. do Národních 
listů, Květů. V roce 1866 univerzitu 
v Krakově dokončil a získal titul 
doktora práv.
Následně působil jako advokátní 
pomocník v Kolíně (1869) a v Praze 
(1870–1873, přátelil se s Janem 
Nerudou). V letech 1874–1875 
působil v Rusku v Petrohradu jako 
soukromý vychovatel. Od r. 1877 
působil jako advokát v Semilech 
a začal se angažovat také politicky. 
V letech 1889 až 1895 byl zemským 
poslancem za Národní (staročeskou) 
stranu, byť v mládí „souzněl 
s mladočechy“.
Od r. 1913 žil v Praze-Krči 
a pokračoval ve své literární tvorbě. 
V roce 1918 se stal členem 
Revolučního národního 
shromáždění. V Praze nakonec 
i zemřel ve vysokém věku 88 let.

15 bodů

1 87 bodů

6 99 bodů

***** byl slivenecký občan, který v této ulici bydlel. 
Pracoval v komisi výstavby Místního národního 
výboru. Ulice se původně jmenovala U Jezírka, 
přejmenována byla v roce 1977 po připojení Slivence 
k Praze.

8 41 bodů

MS 2005 – Česká republika
Tomáš Vokoun • Milan Hnilička • Adam Svoboda • Jiří 
Šlégr • Tomáš Kaberle • Pavel Kubina • Jaroslav 
Špaček • Marek Židlický • Jiří Fischer • František 
Kaberle • Jan Hejda • Jaromír Jágr • Petr Čajánek • 
Martin Ručinský • Radek Dvořák • Václav Prospal • 
Martin Straka • Aleš Hemský • David Výborný • Jan 
Hlaváč • Petr Sýkora • Josef Vašíček • Václav Varaďa • 
Radim Vrbata • Petr Průcha



5 94 bodů 7 34 bodů

9 66 bodů

"Pravou, Štěpánku, pravou!"

10 88 bodů

23. 12.

9 11 bodů

Patřil k okruhu satirických novinářů. 
Spolu s Mikolášem Alšem vydával satir-
ický časopis Šotek (1880 – 1881). 
Obdobných časopisů založil několik: 
Volné slovo, Hlas předměstí, Věstník 
Jednoty řemesel, Slovenský kalendář. 
Mnohdy psát veřejně nesměl a nacházel 
útočiště v stolní společnosti Maháb-
hárata.



11

Po meči a po přeslici čítala rodina 
poštovního tajemníka ***** pět členů: 
pana *****, paní poštovní tajemníkovou 
*****, povoláním manželku, a děti 
Vaška, Růženku a Libora.
Byla to rodina veskrze pořádná a tichá,  
což potvrzoval nesčetněkrát sám pan 
domácí, když tvrdil, že kvůli takové 
partaji, jakou jsou tihle *****, by se 
nemusela rušit žádná ochrana 
nájemníků. Také paní domácí chválila 
zvláště děti *****, už prý odmalička, 
kdy ještě neuměly pořádně říci táta-
máma, dovedly slušně pozdravit – 
rukulíbám. Ovšem mimo domácí lidi a 
mlékařku odnaproti o ***** v ulici 
nikdo nevěděl. Teprve příchodem 
Aminy do rodiny začala se známost, ba 
možno říci sláva rodu ***** šířiti 
rychlostí velké vody.

91 bodů, povinná

16

Na kontrolním plakátu je deset odtrhá-
vacích lístečků s příslušnou bodovou 
hodnotou. Kdo přijde až jako jedenáctý 
nebo později, nedostane nic.

100 až 0 bodů

13 85 bodů, povinná

12 25 bodů

15 33 bodů



17

Náměstí má přibližně trojúhelníkový tvar s parko-
vou úpravou. Jeho severozápadní a severní stranu 
tvoří koryto potoka Botiče, východní stranu sou-
vislá nuselská zástavba, v níž zde dominuje Hotel 
Union, jižní a jihozápadní stranu pak dvoukolejná 
železniční trať vedoucí sem z pražského hlavního 
nádraží a nádraží Praha-Vršovice na Smíchovské 
nádraží. Kdysi se zde býval chráněný železniční 
přejezd se závorami, který umožňoval průjezd 
vozidel směrem k Vyšehradu do Čiklovy ulice, ten 
byl později zrušen. Chodci zde mají k dispozici 
podchod pro pěší.

37 bodů 21

Píši vám, Karino, a nevím, zda jste živa,
zda nejste nyní tam, kde se už netoužívá,
zda zatím neskončil váš nebezpečný věk.
Jste mrtva? Poproste tedy svůj náhrobek,
aby se nadlehčil. Poproste růže, paní,
aby se zavřely. Poproste rozpadání,
aby vám přečetlo list o mém rozpadu.
Smrt mlčí před verši. A já v nich před vás jdu
tak mlád, tak krutě mlád a ponejprve zralý,
že ve své mladosti podobám se již králi
zašlého království. Vy jste přec věděla,
co křídel chybí nám k rozletu anděla,
jak krví smějeme se a jak krví pláčem.
Nalezl jsem svůj pád. A chci vám říci, na čem.

19 bodů

18 19 20

Tato koláž označuje tři kontroly, každou za 22 
bodů.

22 bodů

22

50.114424, 14.473382

75 bodů

24 67 bodů 23

Praha - Je vnímán jako fenomenální 
cyklista, který si mohl po titulech mistra 
světa vychutnávat mimořádnou přízeň 
veřejnosti, ale také jako muž, jenž 
způsobil smrt tří lidí.
Tak se nyní vzpomíná na *****, mistra 
světa v cyklokrosu z roku 1991, který 
v úterních ranních hodinách zemřel ve 
věku osmačtyřiceti let.
Málokdo by nejspíše mohl vyprávět o 
pádu z vrcholu na dno tak jako on. 
Nejspíše právě proto nechtěl o svém 
životě příliš hovořit.
Na počátku byla tvrdá dřina ve sportu, 
který v Česku patří mezi cyklistickými 
disciplínami k nejuznávanějším, i když je 
trochu zvláštním, zimním odvětvím jízdy 
na kole. Už v sedmnácti letech se ***** 
účastnil juniorského mistrovství světa ve 
Španělsku a skončil na čtvrtém místě, 
hned v dalším roce už ale celou soutěž 
ovládl.
"Byl to obrovský talent, talent od přírody, 
ale stejně tak nesmírně poctivý závodník 
v tréninku," vzpomíná na něj předseda 
cyklokrosové komise Čestmír Kalaš.

53 bodů



PRAVIDLA

Základním pravidlem soutěže je fair play - pravidla 
nejsou sestavována úzkostlivě jako neprůstřelná, 
aby nebyl znehodnocen zážitek ze hry; počítáme 
s maximální poctivostí všech soutěžících.

K přesunům mezi kontrolami lze použít libovolné 
prostředky hromadné dopravy (zejm. tramvaje, 
autobusy, metro, lanovky, přívozy) anebo vlastní 
nohy. Je zakázáno používat libovolné individuální 
(nebo neveřejné) dopravní prostředky, jako taxíky, 
auta, kola, koloběžky, brusle, koně a podobně.

Jako informační zdroje lze použít knihovny, 
kolemjdoucí, informační centra apod. Nejsou 
povoleny elektronické zdroje, Internet apod., 
včetně elektronických informačních kiosků. Je 
povoleno využít veřejně dostupné telefonické 
informace (Pražská informační služba), naopak je 
zakázáno používat přítele na telefonu. V oblasti 
veřejných služeb je zakázáno používat službu 
vyhledání spojení, jak na infolinkách, tak i v info-
centrech nebo samoobslužných kioscích.

Z osobních pomůcek je dovoleno cokoliv na 
papíře, nejsou povoleny žádné druhy elektronick-
ých pomůcek (GPS, počítače všeho druhu, netele-
fonní funkce telefonů apod.). Pokud máte pocit, že 
je použití dané věci sporné, tak je s největší 
pravděpodobností zakázaná.

25 29 bodů

CÍL

Cíl je v kafárně Na kus řeči v Bezručových 
sadech (roh Kladská x Lužická) v 16. 30.

KONTROLY

Na každé kontrole je přímo na zastávce 
PID nebo v její bezprostřední blízkosti 
umístěn plakát na některé z představení 
Malého Vinohradského divadla. Pro 
ověření, že jste na kontrole skutečně byli, 
zapište do záznamového archu, ze 
kterého představení a na které datum 
plakát je. Ve výjimečném případě, že 
plakát na kontrole prostě nebude, doložte 
svou přítomnost jiným vhodným 
způsobem, ideálně fotografií.

BODOVÁNÍ

Každá kontrola je za uvedený počet bodů. 
Tři označené kontroly jsou povinné, 
posádky, které je nebudou mít, se řadí 
(bez ohledu na počet získaných bodů) až 
za ostatní, jinak rozhoduje počet bodů. 
Body posádka získává za úspěšné 
navštívení kontroly a nalezení kontrol-
ního plakátu. Za správné určení polohy 
kontroly (bez jejího navštívení; netýká se 
kontroly s proměnným počtem bodů) 
posádka získává jednu desetinu bodové 
hodnoty. Při překročení časového limitu 
se strhává patnáct bodů za každou 
započatou minutu po limitu. Za 
předčasný příchod žádný bonus není, 
nicméně v případě bodové shody mezi 
dvěma posádkami vyhrává posádka, která 
do cíle dorazila dříve.

Kritéria pro umístění jsou tedy následu-
jící, v tomto pořadí: 1) počet splněných 
povinných kontrol, 2) počet bodů, 3) čas.
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ZÁZNAMOVÝ ARCH

ZÁZNAMOVÝ ARCH - POKRAČOVÁNÍ
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