
PRAŽSKÉ VĚŽE 
 

4. ročník 
 

aneb velká, historicko – rozhlížecí hra pro malé i velké, 
Datum: neděle 6. dubna 2014 

 
ZAČÁTEK AKCE: 10.00 Novoměstská radnice    http://www.mapy.cz/s/9kUA 
KONEC AKCE: 17.00  Novoměstská radnice 

 
Spolupracující instituce: 
MČ Praha 1, MČ Praha 2, Novoměstská radnice, Muzeum hlavního města Prahy, Národní 
muzeum, Muzeum Kampa, Muzeum policie, pivovar U Fleků, Klementinum a další subjekty.  
 
Start je tradičně na nádvoří Novoměstské radnice. Na startu každý obdrží herní plán – mapu, 
úkoly a průkaz opravňující ke vstupům na věže. Ke každé věži se váže historicko - 
dobrodružný nebo pozorovací úkol. Hra začíná výstupem na věž Novoměstské radnice, 
soutěžící se pohybují po svých, MHD, na kole, jednotlivě i ve skupinách. 

 
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY: 
Víte že pivovar U Fleků má věž přímo ve znaku? Víte kolik hodin ukazují hodiny na Prašné 
bráně na Langweilově modelu? To je jen malá ukázka zajímavostí, po kterých budete pátrat 
v rámci hry. 

Ochutnáte pivo U Fleků, navštívíte Prašnou bránu, Muzeum Kampa, Malostranskou 
mosteckou věž, Klementinum, Muzeum policie, Vyšehrad, Muzeum hlavního města Prahy, 
Národní památník na Vítkově a spoustu dalších věží, to vše na jednu vstupenku. 

 
Přihlášky:  
http://pytlakovaschovanka.info/prazskeveze/ 
Startovné je 150,- Kč dospělý, děti 75,-, zaplacené převodem do 4.4.2014, na místě pak 
200,-/100,-Kč 
Vstupy jsou na startovní průkaz v ceně startovného!! 
 
Pravidla hry:  
Při prezentaci se účastníci přihlásí do kategorie a) chrti – budeme měřit čas 
                                                                                      b) dobrodruzi – těm jde především o 
prožitek, čas neměříme, dobrodruzi se ani nemusejí vracet zpět na Novoměstskou radnici. 
Na prezentaci hráči obdrží startovní průkaz, slouží jako poukázka ke vstupu do modrých 
kontrol. 
 
Hráči se mohou libovolně sdružovat, rodiny i kamarádi mohou jít pohromadě, soutěžící se 
pohybují po svých, MHD, na kole, jednotlivě i ve skupinách. 
Na startu každý obdrží hrací plán – mapu se zakreslenými kontrolními stanovišti. Červenými 
kolečky jsou označeny kontroly, kde nepotřebujete průkaz ke vstupu, modrými pak místa, 

http://www.mapy.cz/s/9kUA
http://pytlakovaschovanka.info/prazskeveze/


kde budete ke vstupu potřebovat startovní průkaz. Dále každý obdrží popis – upřesnění 
polohy kontroly, ke každé kontrole pak jednoduchý úkol, výsledek se zapíše k úkolu. 
 
Jako první je rozhlížecí kontrola na Novoměstské radnici, další pořadí průchodu kontrolami si 
každý volí libovolně. Průchody si označuje do startovního průkazu, číslo kontroly v mapě = 
číslo kontroly ve startovním průkazu, výsledky úkolů zapisuje k jednotlivým otázkám. 
V prostoru věží je zakázáno běhat, trať každý z přihlášených absolvuje na vlastní riziko, 
provozovatelé ani pořadatelé neodpovídají za případné úrazy. 
Občerstvovací stanice je v pivovaru U Fleků, kde každý obdrží místní nápoj zdarma. 
Cíl - časový limit – uzávěrka cíle v 17 hod. 
 
Hráčské desatero: 
 
1. v prostoru věží nebudu běhat 
2. budu respektovat pokyny personálu věží 
3. vzhůru i dolů kráčím radostně 
4. je to hra, budu si to užívat 
5. budu ohleduplný k turistům 
6. na věžích se pokochám výhledem 
7. v případě loupeže kontroly nepláču, jdu dál 
8. plním zodpovědně zadané úkoly, neopisuji od jiných 
9. v případě žízně se pravidelně občerstvuji 
10. v cíli už se těším na další akci 
 
 
Hodnocení hry: Chrti: správné odpovědi + čas 
                              Dobrodruzi: v cíli si každý zkontroluje své odpovědi, čas se neměří 
Odpovědi budou k dispozici v cíli a též po ukončení hry na www.viprahlo.cz 
Ceny: pro nejlepší hodnotné ceny, např. vstupenky do Království železnic, pro dospělé pivní 
ceny z pivovaru U Fleků, volné vstupné na největší Laser game v Praze… 
Kultura: klavíristé mohou spoluhráčům zahrát na nádvoří na připravený klavír 
Fotosoutěž: nejkrásnější snímky věží včetně účastníků budou odměněny. Foto zasílat na 
viprahlo@volny.cz 
 
Vzhůru do věží… 
 
Kontakt: Milan Horký    tel. 602 632 235 
 

http://www.viprahlo.cz/
mailto:viprahlo@volny.cz

