
OSOBNOSTI  PRVNÍ  REPUBLIKY 
 Sběratelské kartičky : 
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Minikarty : 

Lída Baarová 
František Flos 
Sigmund Freud 
Gustav Frištenský 
Hugo Haas 
Karel Hašler 
Růžena Jesenská 
Emil Filla 
Emil Kolben 
Adolf Loos 

František Plánička 
Hana Podolská 
Rudolf Popler 
R.A. Dvorský 
Josef Sudek 
Bedřich Šupčík 
Václav Talich 
Toyen 
Jiří Trnka 
František Ulrich 

T. G. Masaryk 
20 dílků puzzle 



1918  -  2018 
100 let od vzniku 
Československa

P R V N Í  R E P U B L I K A 
První republika, tedy prvních dvacet let Československa, 

je období nazývané jako „zlatá léta republiky“. 
Většině lidí se vybaví především elegantně oblečení lidé 

s galantním chováním, děti, které si vážily rodičů, 
obchodníci, kteří si vážili zákazníků… 

 
První republika měla samozřejmě také svoji odvrácenou 

tvář, zažila hospodářskou krizi a potýkala se s řadou 
problémů. 

 
Faktem ale je, že v té době se náš malý stát dostal na 

špičku světového hospodářství. 
 

Faktem je i to, že v té době hrála u nás důležitou roli 
kultura. 

 
Faktem je, že tato doba je spojena s celou plejádou 

osobností – umělců, architektů, podnikatelů, politiků 
nebo vědců –  a že tito lidé byli vzorem a měli nesmírný 

respekt. 
 

Faktem je, že to byla doba důvěry ve stát, lidé tehdy 
častěji než dnes říkali „náš stát“ a „naše republika“. 

 
Věci a hodnoty jako by měly větší váhu, lidská práce 

a její výsledky byly ceněny 
a  Češi hrdí na svou vlast nebyli nijak podezřelí….



 
 

Hra Osobnosti První republiky má tři okruhy. 
 
 
 
 

- hráči doplňují chybějící informace. Odměnou za správné 
vyřešení je sběratelská kartička dané prvorepublikové 

celebrity. Karta vždy obsahuje ještě sadu bonusových 
otázek honorovaných v československých korunách. 

 
 
 
 

- hráči odpovídají na otázky, jako bonus můžou sami 
přispívat dalšími zajímavostmi a osobnostmi, 

které nejsou ve hře zařazeny. 
 
 
 
 
 

- každá otázka je jedním dílkem puzzle. Složením vznikne 
portrét prvního československého prezidenta 

a hráč navíc dostává finanční odměnu 1000 Kčs. 
 

V průběhu hry budou mít děti možnost zisku v  dalších 
doprovodných anketách a kvízech. 

 
V závěru hry bude možnost utratit vydělané peníze 
v prvorepublikovém obchodě, který bude otevřen 

v každém dětském oddělení knihovny.

P R A V I D L A   H R Y 

20 velkých karet  osobností

20 minikaret s dvojicemi 
osobnost – slavná instituce

20 otázek týkajících se T. G. Masaryka

 Honorář je 500 Kčs za minikartu, 200 Kčs za zajímavost 
a 300 Kčs za novou osobnost.

Hráči si mohou části  vybírat podle libosti, ale vždy nejvýše tři části každého 
okruhu (tedy max. 9 částí při jedné návštěvě knihovny). 



OSOBNOSTI 
PRVNÍ  REPUBLIKY 
se představují v nové celoroční hře 

pro čtenáře dětských knihoven 
100. jubileum vzniku Československa 

jako zdroj zábavy a informací!

Sběratelské kartičky 
 

Odměna v prvorepublikové měně 
 

Do hry se můžete zapojit v kterékoli dětské pobočce 
 

od září  2018 do června 2019. 


