Anketu k prov ení znalostí Krkonoš a Podkrkonoší v oblasti zvyk , ná e í, d jin a
samoz ejm kuchyn sestavil Sláva Bou ek. A to již v roce 1996 u p íležitosti oslav 50 výro í
naší innosti na Valšovkách . K osv žení pro ty, kte í již odpovídali a pro dorostlé k pou ení
uvádíme op t.
1)

Z dvojice krkonošských mu edník Han e a Vrbaty pocházel Han z:
a. Jilemnice
b. Vítkovic
c. Horních Šlapanic

2)

Zaklechta ka je“
a. pomlouva ná žena
b. polévka zahušt ná moukou
c. Kar – hostina po poh bu – zapíjení nebožtíka

3)

Lu ní bouda, jak ji známe, byla postavena na míst staré horské chaty jako
zásobárna úseku obranného pásma naší republiky p ed druhou sv tovou
válkou. Ve dvou podzemních podlažích jsou jatka, stáje pro dobytek, mlýn,
pekárna a velké skladovací prostory. Majitel staré (p vodní) boudy zmrzl
v zimní vánici v bezprost ední blízkosti chaty. Majitele p ipomíná:
a. Renner v k íž
b. Fries v náhrobek
c. ervink v k íž

4)

Sou ástí krkonošské št drove erní ve e e byl:
a. hubník
b. rozpi ky
c. Krkonošský to

5)

B žky, respektive b hání na lyžích bylo nejoblíben jší v oblasti Jilemnice –
Vítkovice. Skákání na lyžích m lo své centrum v:
a. Vysoké nad Jizerou
b. Špindler v Mlýn
c. Harrachov

6)

Štec je:
a. št tec
b. nastavovaná kaše
c. štˇouchanec

7)

D
a.
b.
c.

8)

Vopich je v krkonošském ná e í:
a. libe ek
b. sch zka – rande
c. okraj tkaného plátna

jišt m Raisových Zapadlých vlastenc jsou:
Vítkovice
Paseky nad Jizerou
Jesený

9)

Krkonošské Lurdy se zázra nou sochou Panny Marie (nalezenou v místní
jeskyni) a s lé ivým pramenem jsou:
a. Rtyn v Podkrkonoší
b. Bozkov
c. Bolkov

10)

Bramborák je na Krkonoších doma. Sta ila ale pom rn malá vzdálenost vsí
a už se jmenoval jinak. Nikde to ale nebyl bramborák, protože název plodiny
v krkonošském ná e í zní jinak. Nad pravým krkonošským receptem je
názv :
a. 5
b. 8
c. 7

11)

Krkonošské n mé zna ky vznikly v dob , kdy turistické zna ky s eskými
názvy ni ili N mci a n mecká jména na zna kách ni ili eši. Zavedení
n mých zna ek byla jedna z prvních a nejvýznamn jších akcí realizovaných
práv zavedenou celoplošnou organizací Horské služby. N mé zna ky mají i
další p ednost – nem že je zne itelnit navátý sníh, nebo jinovatka. Zna ka R
zna í:
a. Rokytnici nad Jizerou
b. Rezek
c. Rýchory

12)

Špracharanda je:
a. nezvládnutelný nápor v tr
b. suché, rozemleté hruškové k ížaly
c. omá ka ze sušeného ovoce, medu a ko ení

13)

První atentát na Adolfa Hitlera byl organiza n p ipravován d stojníky
n mecké armády v:
a. hotelu erný
b. chat Na pláni
c. v chat Reifträger ( esky Jinonoš) u Vosecké boudy

14)

Ho ák je:
a. ho ký likér
b. pelyn k
c. kozí sýr

15)

V dob záboru pohrani í z stalo v tehdejším Protektorátu echy a Morava
m sto:
a. Hostinné
b. Vrchlabí
c. Jilemnice

16)

Krtou je:
a. kotou
b. krtina
c. sladká smažená placka

17)

Na Krkonoších, hlavn pak v podkrkonoší se ješt dnes ducha í. Vzpome na
román Antala Staška Blouznivci našich hor a ekni, kde se ducha ilo nejvíce:
a. Jesený
b. Sytová
c. Jest ábí v Krkonoších

18)

Hladká Anežka je:
a. poddajná dívka
b. dlouholetá chata ka na Dvora kách
c. krkonošská polévka

19)

Veselý h bitov, kde vedle jména na pomníku je zve ejn na i osobní záliba
nebožtíka (p llitr, sukni ka, kalhoty, peníz, toulavé boty atp.) je v:
a. Ho icích v podkrkonoší
b. Roztokách u Semil
c. Pasekách nad Jizerou

20)

V chudých krkonošských chalupách si lidé p ivyd lávali všelijak. Navlékaly
se korálky a hodn se tkalcovalo. Faktorské st edisko návleká byl
Harrachov (za války Semily) odtud fakto i dodávali do Jablonce (za války
Železného Brodu). Faktorské st edisko krkonošských tkalc bylo Vrchlabí.
Odtud se plátno vozilo do:
a. Trutnova
b. Náchoda
c. erveného Kostelce

21)

Posledním držitelem záme ku v Horním Maršov byl rod:
a. Kinských
b. Czernín
c. Lobkovic

Správné odpov di:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

c
b
a
a
c
b
b
a
b
c - sejkory, hanušky, pliskánky, kramfleky, bandorník, frncálník,
drn
a
c
b
c
c
c

17)
18)
19)
20)
21)

a
c
c
c
b

Sláva na lyžích s vražedným francouzským emenovým vázáním – 196?

