Cesta trvá jeden a půl dne, a proto jsou na ní zastávky,
kde si vyměníš unaveného koně za čerstvého.
Všimni si, jak se měnila pošta během posledních čtyř
staletí. Čím dál víc lidí umělo číst a psát.
Poštovních služeb už proto nevyužívali jen úředníci
a panovníci, ale i obyčejní lidé, kteří chtěli třeba jen
poslat pozdrav či nějaký balíček. I pošťáci se změnili.
Začali nosit stejnokroje a používali nové vynálezy,

Zřizovatelem Poštovního muzea je Česká pošta, s. p.

aby dodání zásilek zrychlili.

Cestuj časem i krajinou
a doruč listinu
od Ferdinanda I. z Vídně
prezidentu T. G. Masarykovi do Prahy!

!
u
r
h
j
a
Hr
Vydalo Poštovní muzeum Praha 2018
Koncepce a text Denisa Sedláková
Ilustrace Milan Starý
Grafická úprava Beata Šafková
Odborná spolupráce Martin Jahoda a zaměstnanci muzea

www.postovnimuzeum.cz
www.facebook.com/Postovnimuzeum

2

3
4

1

10
5

9

11

12
8
6

.
..
.
.
.

7

Pravidla hry
Hází se obyčejnou kostkou a hraje s figurkami
z Člověče nezlob se.
Každý hráč má jednu figurku.
Start je na políčku Vídeň, cíl na poli Praha.
Hráči postupují po vyznačených polích
na červených s čísly plní úkoly.
Pokud se více hráčů setká na stejném poli,
nevyhazují se.
Vítězí, kdo je první v cíli.

1

Kůň není ještě připraven na cestu, musíš po svých. Cesta je pomalá,
dvě kola postupuj vždy jen o jedno políčko.

2

Konečně máš silného koně, ale sám jsi hladový. Ještě že je u cesty
hostinec, kde oba naberete sílu! Užij si odpočinku a dvě kola nehraj.

3

Kovář má pocestné rád. Pomůže i poradí, jak si zkrátit cestu. Pokud
nepotřebuješ okovat koně, házej ještě jednou.

4

Zpomal! Vidíš brzdový kámen? Patřil mezi první dopravní značky
a upozorňoval kočáry na prudká klesání. Jedno kolo nehraj.

5

Poštovní rychlíky začaly jezdit od roku 1823 mezi Vídní a Prahou ve dne
i v noci. Házej ještě jednou!

6

Tvůj kůň ztratil podkovu, ale v nejbližší kovárně není kovář, musíš
k jinému. Vrať se na políčko 3.

7

Stojíš u jedné z prvních poštovních schránek, které byly u nás
rozmisťovány od roku 1817. Jdi na políčko s další poštovní schránkou.

8

Na prvních poštovních známkách vydaných v Rakousku byl zobrazen
rakouský státní znak – dvouhlavý orel. Vidíš na cestě další takový znak?
Postup na políčko před ním.

9

Přesedni z koně na kolo a rychle do vlaku! Ve vlakových poštách,
zavedených v Rakousku roku 1850, se třídilo za jízdy. Postupuj po slepé
koleji ke schránce a zpátky.

10

Pošli zprávu telegrafem! Morseovy elektrické telegrafy umožňovaly
rychlý přenos zpráv. Nový vynález musíš vyzkoušet, jedno kolo nehraj!

11

Použij novinku – telefon a zavolej do Prahy, že už se blížíš. Jen jestli
se dovoláš! Na první telefonní ústřednu v Praze bylo totiž roku 1882
napojeno jen 11 účastníků. Zkus poslat zprávu jinak, jdi na poličko 10.

12

Roku 1887 byla v Praze zřízena potrubní pošta. Jejím potrubím svištěly
listovní zásilky ve speciálních pouzdrech. Postup rovnou o dvě pole
dopředu.

