
VYLEŤ
VEN! Speciální bojovka

pro malé i velké



Příběh Boženy Laglerové je poutavý
natolik, že jsme se o něm před dvěma lety
rozhodly vytvořit divadelní představení.
Stále nám ale Božena nedá spát, a tak
jsme pro vás připravily program, jak
strávit jedno hezké odpoledne venku s
,,naší'' Boženou. 
Rády bychom, aby vám naše bojovka
posloužila k příjemné procházce, pobavila
vás a v neposlední řadě vám přiblížila tuto
významnou českou dámu a dobu, ve které
Božena žila. 

*Každá cesta by měla mít svůj cíl, proto
ani vás odměna na konci nemine.

Jak to 
bylo 



 

trasa je dlouhá zhruba 7 km, počítejte s časovým
rozpětím asi 2- 3 hodiny ( započítali jsme i
plánované přestávky a čas na aktivity) 

Obecné informace

bojovka je pro všechny účastníky zdarma 

Než vyrazíš:

bojovka je vhodná pro děti od 5-ti let 

než se vydáte na cestu,  doporučujeme si stáhnout
tento dokument a mít jej po ruce- budete ho
potřebovat

křížovku, kterou jste dostali v samostatné příloze, si
předem vytiskněte, anebo si odpovědi zapisujte na
papír a doma vložte do křížovky



otevírací doba hřbitova:

Pokud chcete vzít s sebou
svého zvířecího přítele, mějte
na paměti, že:

na poslední část trasy, místo
odpočinku Boženy, mají
zvířata vstup zakázán

březen- duben od 8 do 18h
květen- září od 8 do 19h 

Manuál

Přítel na telefonu:
V případě jakýchkoliv dotazů nás
neváhejte kontaktovat,
odpovíme co nejrychleji to půjde
fb: @holektiv
ig: @holektiv
mail: mail@holektiv.cz

Zvířecí doprovod:
Pohodlné boty, aby vás nebolely nohy

Nabitý telefon s daty, abyste se
neztratili, slyšeli a viděli legendu

Svíčku, kterou můžete položit na hrob
naší Boženě a uctít tak její památku

Nůžky, které má mít každý správný
dobrodruh u sebe. Když je zapomenete,
nevadí

Lepidlo, protože co když se vám bude
hodit?! Když ho zapomenete, nevadí

Co budete potřebovat:

Nezapomeň:

když použijete
dopravní prostředek
když navštívíte místa,
která tato opatření
vyžadují



A nyní..
Vyleť ven!



Pojďme se přenést do doby Boženy Laglerové, doby, kdy dámy chodily
v rukavičkách a pánové smekali cylindry na pozdrav ,,Guten Tag''.
Doby prvních letounů, velkých společenských změn a malých
osobních vítězství…

Na začátek se podívejte na následující video: 

Průmyslový palác,
Výstaviště

1. stanoviště

Najděte místo z videa a jděte tam.

Začneme zlehka- proto si poslechněte nahrávku: 

Poté proveďte krátkou rozcvičku, prstem určete směr větru...a pokračujte na
stanoviště č. 2 ( podle mapy jistě poznáte, které to je)

2. stanoviště

Poslechněte si nahrávku:

Jděte do Umělecké ulice a její hlas najděte! Nachází se zde budova s
hudbou a zpěvem spojená. Otázka zní: Čí busta je umístněna mezi
vchodovými dveřmi? Odpověď zapište do tajenky (otázka č.1) a poté
pokračujte na stanoviště č. 3

 

https://soundcloud.com/user-439685346/1-nahravka/s-lgnauttTyjQ

https://soundcloud.com/user-439685346/2nahravka/s-aYEjLXd99N3

https://vimeo.com/539515690/ca005aa90b

https://soundcloud.com/user-439685346/1-nahravka/s-lgnauttTyjQ
https://soundcloud.com/user-439685346/2nahravka/s-aYEjLXd99N3
https://vimeo.com/539515690/ca005aa90b


3. stanoviště

Poslechněte si nahrávku:

Odpověď na otázku, jaký obor si Božena zvolila, najdete v
ulici, kde se nachází výrazně růžový dům. Odpověď zapište
do tajenky (otázka č.2) bez české diakritiky a poté
pokračujte na stanoviště č. 4 na adrese Ovenecká 46

4. stanoviště

Poslechněte si nahrávku:

Projděte CELOU Oveneckou ulicí, představte si, že jste Božena
Laglerová s hlavou v oblacích. Najděte v ulici dvě kavárny spjaté s touto
fascinací. Jejich názvy vepište do tajenky (otázka č. 3, 4)

Ve druhém nalezeném podniku neváhejte a obsluze pošeptejte tajné heslo
,,Božena‘‘. Výměnou za drobný peníz vám bude vydáno překvapení. Neváhejte se
tady také občerstvit a odpočinout.

Ještě chvíli zůstaňte na stejném místě, čeká tu na vás další úkol. Nejdříve si ale
poslechněte nahrávku:

Na velkém letounu, který vidíte před vámi, najděte jeho
číselné označení a do tajenky vepište slovem třetí číslici.
(otázka č.5) a poté pokračujte na stanoviště č. 5- Letenská
pláň

https://soundcloud.com/user-439685346/3nahravka/s-Gb4hij3d2Lb

https://soundcloud.com/user-439685346/4nahravka/s-m8PR35dDknb

https://soundcloud.com/user-439685346/5nahravka/s-Rj3MhaxzdJf

https://soundcloud.com/user-439685346/3nahravka/s-Gb4hij3d2Lb
https://soundcloud.com/user-439685346/4nahravka/s-m8PR35dDknb
https://soundcloud.com/user-439685346/5nahravka/s-Rj3MhaxzdJf


5. stanoviště

Poslechněte si nahrávku:

Správný pilot musí před vzletem řádně zmapovat terén.
Učiňte tak i vy, najděte tu pro vás nejlepší leteckou plochu
a vykružte tolik precizních osmiček, kolik jen uletíte! Až
úkol dokončíte, pokračujte na stanoviště č. 6- Pražský
metronom

6. stanoviště

Poslechněte si nahrávku:

Rozhlédněte se kolem na celé město. Najděte nejvyšší viditelný bod
Prahy a vepište ho do tajenky. (otázka č. 6)

Ještě chvíli zůstaňte na stejném místě a poslechněte si další nahrávku:

Teprve poté se vydejte na stanoviště č. 7. Z mapy určitě poznáte, kde se stanoviště
nachází.

https://soundcloud.com/user-439685346/6nahravka/s-wiOfwUCa58n

https://soundcloud.com/user-439685346/7nahravka/s-KwGTVTV2UWB

https://soundcloud.com/user-439685346/8nahravka/s-hcRnM8GTCzd 

https://soundcloud.com/user-439685346/6nahravka/s-wiOfwUCa58n
https://soundcloud.com/user-439685346/7nahravka/s-KwGTVTV2UWB
https://soundcloud.com/user-439685346/8nahravka/s-hcRnM8GTCzd


7. stanoviště

Poslechněte si nahrávku:

Jak vysoko by musela Božena vzletět, aby přeletěla dnešní
budovu Národní technické knihovny? Nápovědu hledejte
na budově NTK a nezapomeňte- musí ji přeletět! Odpověď
vepište slovy do tajenky. (otázka č. 7) A poté pokračujte na
další stanoviště- přesnou adresu najdete opět v mapě.

8. stanoviště

Poslechněte si nahrávku:

Kolik sloupů podpírá dům, ve kterém žila Božena Laglerová? Číslo
vepište slovem do tajenky. (otázka č. 8)

Ještě chvíli zůstaňte na stejném místě a poslechněte si další nahrávku:

A nyní se vydejte na poslední stanoviště č. 9. Z mapy určitě poznáte, kde se
poslední zastavení nachází. 
Pokud jste doma zapomněli svíčku a rádi byste vzdali naší Boženě hold a
poděkovali jí za dnešní procházku, můžete se pokusit zakoupit svíčku zde:

KvětinyOnline, Jugoslávských partyzánů 33, Praha 6
 - PO-PÁ- 8:30-17:30, SO- 9-12, NE- zavřeno
Kytičky a dárečky u Verunky, Jugoslávských partyzánů 26, Praha 6
 - PO-PÁ- 10-18, SO- 9-12, NE- zavřeno
Domácí potřeby na Podbabské, Jugoslávských partyzánů 18, Praha 6
 - PO-PÁ- 8:30-18, SO-NE- zavřeno

https://soundcloud.com/user-439685346/9nahravka/s-dxRQBSkB72k

https://soundcloud.com/user-439685346/10nahravka/s-pdnt1xjTJAA

https://soundcloud.com/user-439685346/11nahravka/s-JihWgYrlndP

https://soundcloud.com/user-439685346/9nahravka/s-dxRQBSkB72k
https://soundcloud.com/user-439685346/10nahravka/s-pdnt1xjTJAA
https://soundcloud.com/user-439685346/11nahravka/s-JihWgYrlndP


K získání svého pilotního průkazu prosím vyplňte heslo z tajenky velkými
písmeny, bez mezer a diakritiky z do přiloženého webového odkazu! 

Máme pro Vás ještě jednu speciální odměnu- pošlete nám na
mail@holektiv.cz heslo z tajenky a získáte od nás slevu na vstupenku na
představení Božena na nejbližší možný termín. 

A teď.......

9. stanoviště

Poslechněte si nahrávku:

rychle do 
oblak!

https://soundcloud.com/user-439685346/12rozlouceni/s-keNMwVIAfX7

https://posilej.cz/zasilka/qjj3uZLh#link

mailto:mail@holektiv.cz
https://soundcloud.com/user-439685346/12rozlouceni/s-keNMwVIAfX7
https://posilej.cz/zasilka/qjj3uZLh#link
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