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Paprsek kvíz
• Nejlepší týmy nejlepších borců se utkají ve vědomostní soutěži

• Jsou připraveny 4 kola na různá témata

• V každém kole je 5 otázek

• Po každém kole proběhne vyhodnocení



1. kolo „Paprsek“



1. kolo „Paprsek“
Otázka č. 1

V jaké nadmořské výšce je chata 
Paprsek?



1. kolo „Paprsek“
Otázka č. 2

V jakém roce byla chata Paprsek 
otevřena?



1. kolo „Paprsek“
Otázka č. 3

Jak se jmenuje rozhledna, která 
je vidět z okna chaty Paprsek?



1. kolo „Paprsek“
Otázka č. 4

Jak se nazývá pěticestí 0,5 km 
severovýchodně od chaty 
Paprsek?



1. kolo „Paprsek“
Otázka č. 5

Kolik tepelných čerpadel vytápí 
budovu, v které se nacházíme?
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1. kolo „Paprsek“ - vyhodnocení
Otázka č. 1: 1022 m n. m.

Otázka č. 2: 1932 

Otázka č. 3: Dalimilova rozhledna

Otázka č. 4: Palaš 

Otázka č. 5: 3



2. kolo „LOB“



2. kolo „LOB“
Otázka č. 1

V jakém roce se narodil český 
reprezentant v lyžařském 
orientačním běhu Vojtěch 
Matuš?



2. kolo „LOB“
Otázka č. 2

Jakou barvou se značí lyžařské 
stopy na mapě pro lyžařský 
orientační běh?



2. kolo „LOB“
Otázka č. 3

Co nebo kdo je fikačka?



2. kolo „LOB“
Otázka č. 4

Za který klub startuje na závodech 
v lyžařském orientačním běhu 
český reprezentant Petr Horvát?



2. kolo „LOB“
Otázka č. 5

Budou na mapě na závodech v 
lyžařském orientačním běhu 
popisy?





2. kolo „LOB“ - vyhodnocení
Otázka č. 1: 1996

Otázka č. 2:  zelenou barvou

Otázka č. 3: zkratka 

Otázka č. 4: SSU – SK Severka Šumperk

Otázka č. 5:  ne



3. kolo „pohádky“



3. kolo „pohádky“
Otázka č. 1

Jaká je nejznámější hláška čerta 
v pohádce Princezna ze mlejna?



3. kolo „pohádky“
Otázka č. 2

Jak se jmenovaly 3 princezny v 
pohádce Byl jednou jeden král?



3. kolo „pohádky“
Otázka č. 3

Jak se jmenuje sob z pohádky 
Ledové království?



3. kolo „pohádky“
Otázka č. 4

Co se zvětšilo princezně v 
pohádce Tři veteráni?



3. kolo „pohádky“
Otázka č. 5

Jak se jmenovala princezna se 
zlatou hvězdou?
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3. kolo „pohádky“ - vyhodnocení
Otázka č. 1: „Já jsem malej, ale šikovnej.“

Otázka č. 2: Zpěvanka, Maruška, Drahomíra

Otázka č. 3:  Sven

Otázka č. 4:  nos

Otázka č. 5: Lada



4. kolo „materiál“



4. kolo „materiál“
Otázka č. 1

Na teplotu pod nulou se 
používají modré nebo červené 
stoupací vosky?



4. kolo „materiál“
Otázka č. 2

Jaký rozměr má závodní lampion?



4. kolo „materiál“
Otázka č. 3

Napište alespoň 5 značek 
běžeckých lyží.

V případě 7 značek bude počítán bonusový bod.



4. kolo „materiál“
Otázka č. 4

Na co jezdí rolba – na benzin 
nebo na naftu?



4. kolo „materiál“
Otázka č. 5

Co přesně znamená zkratka SIAC?





4. kolo „materiál“ - vyhodnocení
Otázka č. 1: modré 

Otázka č. 2: 30 x 30 cm

Otázka č. 3: např. Atomic, Rosignol, Fischer, Salomon, Madshus, Sporten, 
Artis, Kästle, Peltonen, Blizzard, Inovik, Kneissel

Otázka č. 4: nafta

Otázka č. 5: SPORTIdent Active Card
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