
KVIZ JAROSLAVA HAŠKA
JAROSLAV HAŠEK KVÍZ

Kdy (v kterém roce) a kde (v kterém městě) se narodil
světoznámý český spisovatel Jaroslav Hašek?
Mikor (melyik évben) és hol (mely városban) született a
világhírű cseh író, Jaroslav Hašek?

Kdy (v kterém roce) a kde (v kterém městě) umřel?
Mikor (melyik évben) és hol (mely városban) halt meg?

Jak se jmenoval kamarád Jaroslava Haška, akademický
malíř, kdo ho přivítal do Lipnice nad Sázavou?
Hogy hívták Jaroslav Hašek festő barátját, aki meginvitálta őt
Lipnicébe?

Jarmila Mayerová a Aleksandra Gavrilovna Lvova jsou
dvě ženy. Co je stejný v jejich životách?
Jarmila Mayerová és Alekszandra Gavrilovna Lvova – két
hölgy. Mi a közös az életükben?

Jak se jmenuje pražská pivnice, kterou navštěvují i turisté
po stopách Josefa Švejka?
Hogy hívják azt a prágai sörözőt, ahová a turisták járnak Josef
Švejk nyomát követve?

Ve kterém českém městě sloužil Švejk na vojně?
Melyik csehországi városban szolgált katonaként Švejk?

Který slavný český vědec, literární historik napsal
životopis Jaroslava Haška, pod titulem „Toulavé house.
Zpráva o Jaroslavu Haškovi”?
Ki az a híres cseh tudós, irodalomtörténész, aki „A csavargó
liba” címmel írta meg Jaroslav Hašek életrajzát?

Který slavný maïarský bohemista, profesor literární
historie napsal knihu pod titulem „Svět Haška”?
Ki volt az a híres magyar bohemista, az irodalomtörténet
professzora, aki „Hašek világa” címmel írt könyvet?

Kterým jménem založil politickou stranu J. H. se svými
kamarády?
Milyen néven alapított Hašek barátaival közösen politikai
pártot?

Ve kterém městě (v Polsku) postavili fanoušci pamětní
tabulku Jaroslavu Haškovi?
Melyik lengyelországi városban állítottak a rajongók
emléktáblát Jaroslav Hašeknek?

Ve kterém městě (na Slovensku) postavili fanoušci sochu
Josefa Švejka?
Melyik szlovákiai városban állítottak a rajongók szobrot Josef
Švejknek?

Ve kterém městě (v Maïarsku) postavili pamětní tabulku
Josefa Švejka?
Melyik magyarországi városban állítottak emléktáblát Josef
Švejknek?

Jak se jmenuje Praha–Budapest–Praha mezinárodní
expres?
Mi a neve a Prága–Budapest–Prága útvonalon közlekedő
nemzetközi vonatnak?

Ve kterých městech a v kterých zemich byly uděláné tyto
snímky (dolů)?
Melyik országok melyik városaiban készültek a lenti képek?
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