
18) Členem které umělecké skupiny byl Petr Nikl?
a) Tvrdohlaví
b) Tvrdošíjní
c) Rafani

19) Co znamenají výrazy: jarmárka - oficína - švabachové noviny - „Ma šér“, 
které použil V. Čtvrtek ve své pohádce Jak Rumcajs zavřel knížepána do věže: 
(úryvek naleznete na www.literatiznasictvrti.cz) 
a) skříň s texty Járy Cimrmana; kancelář; noviny z města jménem Švabach; 
foneticky přepsané francouzské oslovení „ma chère“ (má drahá)
b) zkomolenina a zdrobnělina slova almara (tzn. skříň); dílna či pracovna; 
noviny tištěné písmem nazývaným švabach; foneticky napsané francouzské 
oslovení „ma chère“ (má drahá)
c) krabice z jarmarku; kancelář; noviny tištěné písmem nazývaným švabach; 
kněžnina přezdívka

20) Která historická osobnost je vypravěčem či vypravěčkou knihy Z. Mahlera 
Sbohem, můj krásný plameni o W. A. Mozartovi? Nápovědou je, že je 
tato osobnost často spojována s Mozartovým pobytem v Praze, protože jej 
pozvala, aby bydlel v jejich rodinném venkovském sídle. (úryvek naleznete na 
www.literatiznasictvrti.cz) 
a) hrabě František Antonín Nostic
b) skladatel a pedagog František Xaver Dušek

c) operní pěvkyně Josefína Dušková, manželka F. X. Duška 

JMÉNO:

KONAKT 
(  E-MAILOVÁ ADRESA NEBO TELEFONNÍ ČÍSLO  ):

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁM PIŠTE EMAILEM NA ADRESU:
INFO@LITERATIZNASICTVRTI.CZ 

NEBO VOLETJE NA TELEFON 725 537 142
WWW.LITERATIZNASICTVRTI.CZ

VĚDOMOSTNÍ TEST

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ZŘETELNĚ ZAKROUŽKUJTE. NA 
POSLEDNÍ STRANĚ VYPLŇTE JMÉNO A KONTAKT. TŘI 
VÍTĚZOVÉ VĚDOMOSTNÍHO TESTU BUDOU VYLOSOVÁNÍ
ZE SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ V RÁMCI FINISÁŽE VÝSTAVY 
V GALERII CHODNÍK NA NÁMĚSTÍ SVOBODY 26. 6. 
OD 18 HODIN. 

NADSTANDARDNÍ OTÁZKY ULOŽENÉ POD QR KÓDEM 
JE MOŽNÉ NAJÍT NA TĚCHTO ADRESÁCH: Wuchterlova 18
/ Národní obrany 15 / Říčanova 5 / Patočkova 103 / U Ladronky 
23 / Otázku získáte načtením QR kódu. 

1) Co byl literární salon?
a) místnost v domě určená pro četbu
b) místnost v domě určená po setkávání literátů
c) označení pravidelných společenských setkání, kde se vedly debaty o aktuálním 
dění a kultuře

2) Kdo je autorem románu Magdaléna a o čem pojednává?
a) Felix Téver; o šťastné lásce u břehů Tibery
b) J. S. Machar; kritizuje měšťáckou morálku a upozorňuje na špatné postavení žen 
ve společnosti
c) Jaroslav Durych; popisuje život Máří Magdalény
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3) Které významné ocenění získala Hana Bořkovcová za knihu Zakázané holky, 
která pojednává o přátelství dvou dívek a pronásledování 
Židů za druhé světové války: 
a) Premio Andersen – Il Mondo dell'Infanzia (Cena Andersen – svět dětí)
b) Zlatou stuhu Ibby (International Board on Books for Young People) a díky tomu 
i zápis na mezinárodní listinu cti Ibby
c) cenu zvanou Magnesia Litera

4) Co bylo pražské jaro, kdy se odehrálo a čím bylo ukončeno?
a) dočasné uvolnění politických poměrů za protektorátu; atentátem na 
R. Heydricha
b) dočasné uvolnění politických poměrů v ČSSR v roce 1968, 
vojenskou okupací země vojsky Varšavské smlouvy
c) předznamenání pozdější listopadové revoluce v roce 1989

5) Jak byste nazvali spojení slov „výmluvné ticho“, „vody bez zrcadlení“ aj. 
a kdo z „našich“ literátů tento typ básnického přívlastku často používal?
a) synekdocha; Karel Hynek Mácha
b) oxymóron; František Halas
c) epiteton; J. S. Machar 

6) Z které Havlovy hry pochází výraz ptydepe a co označuje?  
a) nesrozumitelný umělý úřední jazyk
b) speciální techniku psaní na stroji
c) autor tím nahrazuje vulgární výrazy

7) Kdo založil Opus bonum, které funguje dodnes, a čím se po svém založení 
zabývalo?
a) Ladislav Fuks; gregoriánským chorálem
b) Anastáz Opasek; organizací kulturních a duchovních setkávání a vydáváním 
exilové literatury 
c) J.S. Machar; rozšiřováním vzdělanosti mezi vojáky (např. organizací přednášek)

8) Kde vyšly mj. práce filosofa Jana Patočky?
a) v samizdatové edici Kvart, kterou v roce 1975 založil Jan Vladislav
b) v samizdatové edici Petlice, kterou v roce 1972 založil Ludvík Vaculík
c) v exilovém nakladatelství Josefa Škvoreckého a Zdeny Salivarové '68 Publishers

9) O čem pojednává zfilmovaný román Zdivočelá země  a kdo jej napsal?
a) o procesu s Rudolfem Slánským; Václav Havel
b) o 60. letech a éře hippies; Petr Šabach
c) o poválečném osidlování pohraničí; Jiří Stránský

10) Co je to travestie a u koho ji najdeme?
a) jde o formu kabaretu, již užíval Jiří Suchý
b) forma autorského divadla, které se věnoval Ivan Vyskočil
c) dílo zpracovávající vážné téma komickým či zlehčujícím způsobem; u Ladislava 
Fukse

11) Komu byla věnována stylizovaná biografie Scherzo capriccioso a kdo je jejím 
autorem?
a) Wolfgangu Amadeu Mozartovi; Zdeněk Mahler
b) Richardu Wagnerovi; J. S. Machar
c) Antonínu Dvořákovi; Josef Škvorecký

12) Co je to text-appeal?
a) koláž vzniklá s použitím textů 
b) přitažlivá kniha
c) slovo označující jevištní formu složenou z textů, scénických výstupů a písní

13) Které dílo E. E. Kische se stalo předlohou prvního českého zvukového filmu?
a) román Pasák holek
b) reportáž Případ šéfa generálního štábu Redla 
c) povídka Nanebevstoupení Tonky Šibenice

14) Která „divadla malých forem“ spoluzakládal Ivan Vyskočil?
a) Rokoko, Ypsilon, Nedivadlo
b) Divadlo Husa na provázku
c) Divadlo Na zábradlí, Nedivadlo

15) Kdo založil VONS a co to je?
a) Ludvík Svoboda; Výbor pro obnovu normální situace
b) Karel Gott; Výbor pro obrodu národních slavíků
c) Václav Havel; Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

16) Který z „našich literátů“ byl na rodičovské dovolené a jakou knihu o tom napsal?
a) Petr Nikl; Hnízda her
b) Petr Šabach; Putování mořského koně
c) Hana Bořkovcová; Cesta kolem světa za osmdesát let

17) Kdy a v jakém divadle se poprvé hrála a dodnes s přestávkami hraje parodie na 
Erbenovu sbírku Kytice?
a) v roce 1972; v Semaforu
b) v roce 1896; v Národním divadle
c) v roce 2000; v Nedivadle
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