Soutěžní otázky
1. Kdy byl Jiří z Poděbrad korunován českým králem? Stalo se tak v katedrále sv. Víta na
Pražském hradě.
• 2. března 1458
• 7. května 1458
• 22. března 1471
• 7. dubna 1455
2. Král Jiří, nazývaný také jako husitský král, nastolil vládu směřující k smírnému soužití katolíků
a kališníků, což bylo trnem v oku tehdejší církvi. Který papež vyhlásil proti Jiřímu z Poděbrad
křížovou výpravu?
• Pavel II.
• Pius II.
• Mikuláš V.
• Sixtus IV.
3.

Hynek, prvorozený syn Jiřího a Johany z Rožmitálu, byl nadaný básník. Proslul také jako
skvělý překladatel. Které známé dílo přeložil do češtiny jako první?
• Starý zákon
• Petrarcovy sonety
• Nový zákon
• Dekameron

4. V 1. polovině 15. století, po husitských válkách, je česká země rozdělena na katolíky a
kališníky, kteří hájí učení mistra Jana Husa. Kališníci, církví často označovaní za kacíře,
dosáhnou nevídaného úspěchu a donutí církev ke společnému jednání na všeobecném
koncilu v Basileji. V kterém to bylo roce?
• 1425
• 1445
• 1433
• 1437
5. V kterém roce se chystala svatba krále Ladislava Pohrobka a francouzské princezny
Magdaleny??
• 1424
• 1431
• 1457
• 1465
6. Jiří z Poděbrad vyslal za své vlády po Evropě dvě mírová poselství. První, které vedl Albrecht
Kostka z Postupic, mělo za úkol zajistit spojence pro myšlenku mírové organizace sjednocující
křesťanskou Evropu. Kdy toto poselstvo vyjelo na svou cestu?
• 16. května 1464
• 20. března 1470
• 5. dubna 1459
• 13. prosince 1465

7. Druhé mírové poselstvo v čele se švagrem Jiřího velmožem Lvem z Rožmitálu navštívilo mimo
jiné i nejvýznamnější poutní místo tehdejší Evropy. Které to bylo?
• Avignon
• Lurdy
• Santiago de Compostela
• Velehrad
8. Kolik článků obsahoval statut mírové smlouvy, kterou navrhoval král Jiří?
• 12
• 23
• 33
• 57
9. V které městě bylo zamýšlené první sídlo Evropské mírové organizace?
• Basilej
• Řím
• Strassburg
• Praha
10. Který panovník nastoupil na český trůn po smrti Jiřího z Poděbrad?
• Matyáš Korvín
• Fridrich III.
• Kazimír IV.
• Vladislav II. Jagellonský
11. Která velmoc vznikla na konci 15. století spojením kastilského a aragonského království?
• Portugalsko
• Osmanská říše
• Španělsko
• Království Granada
12. Které z dětí Jiřího z Poděbrad patří mezi předky současných belgických a britských
panovníků?
• Hynek; prvorozený syn Johany
• Boček; prvorozený syn Kunhuty
• Zdenka; jedna z dvojčat, při jejichž porodu Kunhuta zemřela
• Viktorín; druhorozený syn Kunhuty
13. V kterém roce byly Poděbrady povýšeny na město?
• 1212
• 1450
• 1348
• 1472

14. Ve kterém roce bylo hlavní poděbradské náměstí pojmenováno po králi Jiřím a na čí návrh?
• 1874, návrh tehdejšího starosty města Josefa Obereignera
• 1892, návrh lékárníka a zakladatele Polabského muzea Jana Hellicha
• 1896, návrh sochaře Bohuslava Schnircha, autora jezdecké sochy krále Jiřího
• 1905; návrh knížete Hohenlohe, zakladatele lázní
15. V kterém roce se odehrála bitva u Vilémova, ve které Jiří z Poděbrad porazil uherského krále
Matyáše Korvína? Smírné gesto Jiříka vůči Matyášovi po bitvě vyjadřuje jezdecká socha na
Jiřího náměstí.
• 1459
• 1471
• 1461
• 1469
16. Co bylo příčinou náhlého úmrtí Ladislava Pohrobka?
• Akutní leukémie
• Zranění v souboji
• Otrava jídlem
• Úkladná vražda
17. Kdy byl na náměstí slavnostně odhalen pomník s jezdeckou sochou krále Jiřího?
• 18. prosince 1881
• 13. září 1906
• 23. dubna 1908
• 15. srpna 1896
18. Jak se dnes jmenuje hotel z roku 1912 postavený v secesním stylu, který se původně
jmenoval U krále Jiřího?
• Hotel G-REX
• Hotel Libenský
• Hotel Bílá růže
• Hotel Bellevue
19. V kterém poděbradském kostele je umístěn oltářní obraz Spasitele a klečícího krále Jiřího?
• Havířský kostelík
• Katolický kostel Povýšení sv. Kříže
• Kostel Československé církve husitské
• Evangelický kostel
20. První manželka Jiřího z Poděbrad, Kunhuta ze Šternberka, v Poděbradech založila dvě
důležité instituce. Které to byly?
• Špitál a školu
• Sirotčinec a chudobinec
• Lazebnictví a veřejné toalety
• Klášter a šatlavu

21. Kde se nachází vitráž s motivem krále Jiřího z Poděbrad autora Rudolfa Emila Gajdoše?
• V prostorách zámku
• V hale poděbradského nádraží
• V kostele Československé církve husitské
• V obřadní síni poděbradské radnice
22. Na Labi pod zámkem kotví výletní loď nesoucí jméno krále Jiřího. Jedná se o nejběžnější typ
říční turistické lodi. Ta poděbradská je ale něčím unikátní. Víte čím?
• Jediná má sezení na střeše
• Má povolení projíždět všemi plavebními komorami v celé ČR
• Má svou vlastní kuchyni
• Je poháněna kolesem
23. Ve kterém roce byl založen ochotnický spolek, který dnes nese jméno krále Jiřího?
• 1861
• 1881
• 1937
• 1848
24. Který architekt je autorem projektu poděbradského nádraží?
• Jan Kaplický
• Vojtěch Krch
• Jan Kotěra
• Josef Fanta
25. Která z uvedených osobností nestudovala na Koleji krále Jiřího, jež v letech 1946–1953 sídlila
na poděbradském zámku?
• Mario Klemens, dirigent
• Václav Havel, bývalý prezident České republiky
• Karel Gott, zpěvák
• Miloš Forman, režisér
26. Proč současné poděbradské divadlo nese název Divadlo Na Kovárně?
• Hrají se zde úderné hry
• Bylo postaveno v místě bývalých stájí a kovárny
• Bylo slavnostně otevřeno premiérou pohádky O statečném kováři
• Jméno nese po zakladateli poděbradského ochotnického spolku Evženu Kovářovi

