
Vědomostní kvíz – Fórum mladých 2017 

U některých otázek je více správných odpovědí 

Správné odpovědi jsou označeny červeně 

1) Karlín se jmenuje  

a) podle českého krále a římského císaře Karla IV. 

b) podle Karlíka, známého výrobce čokolád 

c) podle manželky císaře Františka I., Karoliny Augusty 

 

 

2) Názvy ulic Jirchářská, Koželužská a Kožní v Libni odkazují na: 

a) židovské obyvatelstvo, které se v Libni živilo především kožedělnými pracemi 

b) nedaleké kožní oddělení místní nemocnice Na Bulovce 

c) na materiál sortimentu zboží, které se až do II. světové války prodávalo v místní prodejně na náměstí 

dr. V. Holého   

 

 

3) Kde se nachází nejdelší panelák v České republice? 

a) na sídlišti Ládví ve Frýdlantské ulici 

b) v Bohnicích v Zelenohorské ulici  

c) v Mladé Boleslavi v ulici K továrnám 

 

 

4) Na Praze 8 žila řada známých spisovatelů a básníků, mezi které patří: 

a) Bohumil Hrabal, Karel Hlaváček, Stanislav Kostka Neumann 

b) Bohumil Hrabal, Vladimír Boudník, Egon Bondy 

c) Bohumil Hrabal, Jan Neruda, Vladislav Vančura 

 

 

5) Na území Prahy 8 se nachází druhý nejstarší most v Praze. Jedná se o: 

 

a) most Barikádníků  

b) Libeňský most 

c) Negrelliho viadukt 

 

 

6) Kobyliská střelnice se využívala: 

a) k likvidaci nepoužité munice Československé armády 

b) pro výcvikové potřeby klasické pěchotní zbraně – pušky 



c) k popravám českých vlastenců po atentátu na říšského protektora R. Heydricha 

 

 

7) Označ alespoň 2 národní kulturní památky v Praze 8 
 

a) Invalidovna 
b) Lucerna 

c) Divadlo pod Palmovkou 

d) Kobyliská střelnice 

e) Ďáblický hřbitov 

 

 

8) Jak se jmenuje přívoz spojující Karlín a Holešovice? Kolik má zastávek? 
 

a) Karla, 2 
b) Holka, 3 

c) Přívoz Karlín, 2 

 

 

9) Jaký byl krycí název pro významnou akci, při které byl spáchán atentát na říšského kancléře 
Reinharda Heyndricha? 

 
a) D-day 
b) Silver B.  

c) Operace Anthropoid 

 

 

10) Označ divadla, která nejsou na území Prahy 8: 

 

a) Divadlo Karla Hackera 

b) Národní divadlo 

c) Divadlo ABC 

d) Hudební divadlo v Karlíně 

e) Švandovo divadlo 

 

11) Jak se jmenuje hudební a divadelní festival, který se každoročně koná v psychiatrické léčebně 

v Bohnicích? 

 

a) Febiofest 

b) Majáles 

c) Mezi ploty 

d) Pražské jaro 

e) United Islands 

 



 

 

 

12) Které rozhlasové a televizní stanice se nacházejí v Praze 8? 

 

a) TV Praha 

b) Česká televize 

c) Český rozhlas 

d) TV Prima 

e) Radio KISS 

 

 

13) Kolik má městská část Praha 8 obyvatel? 

 

a) 20 tisíc 

b) 70 tisíc 

c) 103 tisíc 

 

14) Kdo je nejvyšším představitelem městské části?  

 

a) Starosta 

b) Primátor 

c) Tajemník 

 

 

15) Kolik má městská část Praha 8 zastupitelů? 

 

a) 7 

b) 15 

c) 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


