16. prosinec 1994

OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
OTÁZKY 1. KOLA
(zakroužkujte dle Vašeho názoru správnou odpověď)
autor : Mgr. Miroslav Stulák
1. otázka :

Jen několik měsíců před vypuknutím 2. světové války skončila
ve Španělsku občanská válka. V jejím průběhu docházelo k masakrům
ze strany obou znepřátelených táborů. Rozhořčenou reakci světové
veřejnosti však vyvolalo především bombardování historického města,
jež bylo na jaře 1937 pod kontrolou republikánské vlády. Slavný
španělský malíř Pablo Picasso tuto tragédii zachytil ve své tvorbě.
O které španělské historické město se jednalo?
a) Guernica
b) Sevilla
c) Cordóba

2. otázka :

Po vypuknutí občanské války ve Španělsku se pučisté v čele
s generálem Frankem obrátili s žádostí o pomoc k nacistickému
Německu. Ta na sebe nenechala dlouho čekat a ještě v roce 1936
bojovala na straně pučistů speciální německá jednotka.
Jak se nazývala?
a) legie Kondor
b) legie Barbarossa
c) legie Guderian

3. otázka :

Dne 23. srpna 1939 byl v Moskvě podepsán mezi představiteli
Sovětského svazu a Německa pakt o neútočení, jenž vyvolal značné
rozpaky v řadách světové demokratické veřejnosti. Kteří političtí
činitelé tuto smlouvu podepsali?
a) J.V. Stalin
+ A. Hitler
b) M.M. Litvinov
+ K. von Neurath
c) V.M. Molotov
+ J. von Ribbentrop

4. otázka :

Na úsvitu dne 1. září 1939 ve 4 hodiny 48 minut zahájila německá
bitevní loď Schleswig-Holstein palbu ze všech děl na pozice polské
armády. Byly to první výstřely 2. světové války. Jak se jmenovala
polská pevnost, která byla prvním terčem německého útoku?
a) Westerplatte
b) Klajpeda
c) Sikorski
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5. otázka :

Po rychlém postupu německých armád do nitra Polska překročila Rudá
armáda dne 17. září 1939 východní hranice Polska, aby vzala
„pod ochranu“ obyvatele západní Ukrajiny a západního Běloruska. Poté
Sověti deportovali z východního Polska přes 900 000 lidí. V dubnu 1940
bylo se souhlasem Stalina postříleno přes 15 000 polských vojáků,
především z řad záložních důstojníků. Jak se jmenuje jedno z míst,
kde k tomuto hromadného masakru došlo?
a) Bihač u Minska
b) Katyň u Smolenska
c) Berija u Kyjeva

6. otázka :

Po úspěchu německých armád v Polsku se pozornost německé
expanzivní politiky zaměřila na Dánsko a Norsko. Německý generální
štáb sledoval touto akcí především zajištění severního křídla. Útok byl
zahájen dne 9. dubna 1940 v ranních hodinách. Zatímco Dánsko bylo
obsazeno prakticky bez boje, Norsko kladlo nacistům nečekaně tvrdý
odpor. Teprve počátkem května 1940 složily své zbraně poslední
norské jednotky. Hitler podřídil Norsko říšskému komisaři a do čela
norské loutkové vlády postavil člověka, jehož jméno se stalo symbolem
zrady a kolaborace s fašistickou okupací. O koho se jednalo?
a) Roald Amundsen
b) Olof Palme
c) Vidkun Quisling

7. otázka :

Generální štáb francouzské armády věřil, že se francouzské jednotky
ubrání případnému německému útoku. Pojistkou měla být obranná
linie, jež byla vybudována na společné francouzsko-německé hranici.
Jakým názvem byl obranný val označen?
a) de Gaullova linie
b) Curzonova linie
c) Maginotova linie

8. otázka :

Přestože byl poměr sil na obou stranách zdánlivě vyrovnaný, podařilo
se německé armádě překvapivě brzy zlomit odpor francouzských
jednotek a donutit Francii k podepsání potupného míru dne 22. června
1940. Území Francie bylo poté rozděleno na dvě pásma, okupované
a neokupované. Na neokupovaném území jižní a jihovýchodní Francie
byla sestavena loutková proněmecká vláda v čele s maršálem
Pétainem. Kde měla tato vláda své sídlo?
a) Štrasburk
b) Vichy
c) Marseille
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9. otázka :

Od poloviny roku 1940 se činnost všech tří složek německé armády
soustředila na přípravu invaze do Velké Británie. Hlavní podmínkou
úspěšného vylodění německých jednotek však bylo ovládnutí
vzdušného prostoru nad Lamanšským průlivem. Kdo byl vrchním
velitelem německého letectva?
a) Rudolf Hess
b) Hermann Göring
c) Heinrich Himmler

10. otázka : Přes mnohá upozornění nebyla sovětská armáda na útok ze strany
Německa dostatečně připravena. Moment překvapení umožnil
německým jednotkám proniknout hluboko do nitra sovětské země.
Samotný Stalin nebyl v prvních dnech války schopen veřejného
vystoupení. Teprve po osmi dnech dal o sobě vědět, když 30. června
1941 byl vytvořen orgán, jenž zahájil koordinovanou obranu země.
Jak se nazýval?
a) Státní výbor obrany
b) Politbyro
c) Výbor státní bezpečnosti
11. otázka : Počátkem roku 1941 se Adolf Hitler rozhodl posílit svého fašistického
spojence Benita Mussoliniho v Severní Africe. Ještě na jaře 1941 zahájil
expediční sbor německého Wehrmachtu (= Afrikakorps) úspěšnou
ofenzivu proti britským jednotkám. Kdo velel této jednotce?
a) Erwin Rommel
b) Wilhelm Keitel
c) Heinz Guderian
12. otázka : Počáteční průběh války v Evropě, porážka Francie a Holandska,
umožnily Japonsku rozvinout smělé plány směřující k ovládnutí
rozsáhlého území jihovýchodní Asie. Kdo byl v té době japonským
císařem?
a) Akihito
b) Jukio Kasaja
c) Hirohito
13. otázka : Porážka německých armád u Stalingradu na přelomu let 1942 - 1943
znamenala obrat ve vývoji 2. světové války na východní frontě
a současně vytvořila předpoklady k zahájení mohutné ofenzivy Rudé
armády. Německým jednotkám u Stalingradu velel Hitlerův oblíbenec
maršál Paulus. Jaký byl jeho další osud?
a) podařilo se mu uniknout z obklíčení a vrátit se do Německa
b) byl zajat a ze sovětských lágrů byl propuštěn až v 50. letech
c) po prohrané bitvě spáchal sebevraždu
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14. otázka : Dne 6. června 1944 byla po pečlivě utajované přípravě otevřena dlouho
očekávaná druhá fronta vyloděním spojeneckých vojsk v Normandii.
Jak velké síly měl přibližně k dispozici vrchní velitel spojeneckých
vojsk americký generál Eisenhower?
a) 39 divizí + 5 000 lodí + 11 000 letadel
b) 78 divizí + 10 000 lodí + 22 000 letadel
c) 117 divizí + 15 000 lodí + 33 000 letadel
15. otázka : Několik dní před koncem 2. světové války (probíhaly ještě boje
s Japonskem) se uskutečnila tzv. Postupimská konference, jejímž
hlavním úkolem bylo vyřešit poválečné uspořádání a dohodnout postup
při vypracování mírových smluv. Kdo vedl delegace tří vítězných
velmocí při slavnostním zahájení konference?
a) J.V. Stalin + F.D. Roosevelt + W. Churchill
b) J.V. Stalin + H. Truman
+ C. Attlee
c) J.V. Stalin + H. Truman
+ W. Churchill
16. otázka : Poté, co Slovenský sněm vyhlásil dne 14. března 1939 samostatný
Slovenský stát, odcestoval prezident Česko-Slovenské republiky Emil
Hácha do Berlína, aby zjistil stanovisko Hitlera. Kromě dcery Milady,
doprovázel prezidenta i ministr zahraničí. Kdo jím tehdy byl?
a) Kamil Krofta
b) František Chvalkovský
c) Bohuslav Chňoupek
17. otázka : Ihned po příchodu německé armády do Čech a na Moravu zahájili
nacisté režim fašistického teroru, jehož součástí byla i tzv. akce Gitter.
O jakou akci se vlastně jednalo?
a) bylo zatčeno na 5 000 osob, především z řad levicově orientované
inteligence
b) na 5 000 mladých lidí bylo posláno na nucené práce do německých
zbrojařských firem
c) byl vyhlášen zákaz činnosti všech českých divadel
18. otázka : Na sklonku dubna 1939 se stal předsedou protektorátní vlády. Ve své
funkci se snažil pomáhat domácímu odboji a byl ve spojení s naší
londýnskou emigrací. V roce 1941 byl však nacisty odhalen, zatčen
a o rok později popraven. O kterého českého politika-vojáka se jedná?
a) Prokop Drtina
b) František Moravec
c) Alois Eliáš
19. otázka : Která česká filmová hvězda 30. a 40. let byla milenkou říšského ministra
propagandy Josefa Goebbelse?
a) Lída Baarová
b) Vlasta Fabiánová
c) Adina Mandlová
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20. otázka : Při studentských demonstracích u příležitosti 21. výročí vzniku ČSR byl
těžce zraněn student medicíny Jan Opletal, jenž o několik dní později na
následky zranění zemřel. V den pohřbu, 17. listopadu 1939, okupanti
nemilosrdně zakročili proti pražským vysokoškolákům. Devět
studentských předáků bylo zastřeleno a přes 1 200 studentů odvlečeno
do koncentračního tábora. O který koncentrační tábor se jednalo?
a) Osvětim
b) Sachsenhausen
c) Ravensbrück
21. otázka : Který český politik se stal symbolem zrady a kolaborace s nacistickým
Německem? V květnových dnech roku 1945 byl v Praze nalezen mrtev,
zřejmě spáchal sebevraždu?
a) Emanuel Moravec
b) Jan Malypetr
c) Rudolf Beran
22. otázka : V říjnu 1939 byl zvolen slovenským prezidentem kněz Jozef Tiso.
Kdo však byl jmenován předsedou slovenské vlády? Byl jím až do roku
1944 a po válce byl stejně jako Tiso popraven :
a) Alexander Mach
b) Vojtech Tuka
c) Ladislav Novomeský
23. otázka : Na sklonku roku 1941 bylo nad územím protektorátu vysazeno několik
výsadků čs. vojáků, vyslaných z Anglie. Jejich hlavním úkolem bylo
především navázat přetrhaný kontakt s domácím odbojem a provádět
sabotáže. Významný úkol připadl Janu Kubišovi a Jozefu Gabčíkovi,
kteří dostali rozkaz zlikvidovat zastupujícího říšského protektora
Reinharda Hendricha. Jaký krycí název měl jejich výsadek?
a) Antropoid
b) Tin
c) Silver A
24. otázka : Dne 27. května 1942 provedli stateční čs. vojáci atentát na Reinharda
Heydricha. Ten za několik dní svému zranění podlehl. Ve kterých
místech Prahy byl atentát proveden?
a) Praha - Resslova ulice
b) Praha - Holešovičky
c) Panenské Břežany
25. otázka : Po provedení atentátu na Reinharda Heydricha se podařilo
parašutistům uniknout. Nacisté nasadili při pátrání obrovské síly, avšak
bez výsledku. Teprve když se na gestapu přihlásil parašutista Karel
Čurda, bylo rozhodnuto. Krutá vyšetřování a mučení českých vlastenců
přivedla nacisty až k úkrytu parašutistů. Jaký byl další osud zrádce
Karla Čurdy?
a) za udání dostal odměnu, po válce byl zatčen a popraven
b) v nacistickém vězení spáchal sebevraždu
c) po válce beze stopy zmizel

33

26. otázka : Již v polovině roku 1941 byla v Moskvě zřízena čs. vojenská mise,
jež měla za úkol především spolupracovat se sovětskými vojenskými
orgány. Kdo stál v čele mise?
a) pplk. Ludvík Svoboda
b) plk. Heliodor Píka
c) ppor. Otakar Jaroš
27. otázka : V průběhu letecké bitvy o Anglii se vyznamenali i čs. piloti,
kteří působili v rámci britských a polských perutí. Styčným orgánem
mezi ministerstvem obrany čs. londýnské vlády a britským
ministerstvem letectví byl Inspektorát čs. letectva. Kdo mu velel?
a) pplk. Karel Klapálek
b) pplk. Karel Janoušek
c) gen. Sergej Ingr
28. otázka : Po invazi spojeneckých armád do Francie v červnu 1944 vyvstala
možnost, aby čs. jednotka zasáhla do bojů na západní frontě. Britské
velení však odmítlo nasadit čs. vojáky do hlavních vojenských operací.
Jakým úkolem byly čs. jednotky na západní frontě nakonec pověřeny?
a) obléhání pevnosti Dunkerque
b) ochrana komunikací v severní Normandii
c) střežení zajateckých táborů v Normandii
29. otázka : Na sklonku srpna 1944 vypuklo v Banské Bystrici Slovenské národní
povstání, které zasáhlo značnou část slovenského území. Vojenským
velitelem SNP byl jmenován pplk. Ján Golian. Počátkem října 1944 byl
však vystřídán generálem, jenž byl na Slovensko vyslán čs. vládou
v Londýně. O koho se jednalo?
a) gen. Vavro Šrobár
b) gen. Rudolf Viest
c) gen. Ján Nálepka
30. otázka : Dne 5. května 1945 vypuklo v Praze povstání proti nacistickým
okupantům. Vedení povstání se ujala Česká národní rada, jež se začala
formovat již několik týdnů před vypuknutím povstání. Kdo byl jmenován
předsedou České národní rady?
a) Albert Pražák (vysokoškolský profesor)
b) Josef Smrkovský (člen V. ilegálního ÚV KSČ)
c) Rudolf Bienert (politik)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------poznámka : správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů - 30)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. KOLA
1a
2a
3c
4a
5b
6c
7c
8b
9b
10 a
11 a
12 c
13 b

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

14 a
15 c
16 b
17 a

=
=
=
=

18 c
19 a
20 b
21 a
22 b
23 a
24 b
25 a

=
=
=
=
=
=
=
=

26 b
27 b
28 a
29 b
30 a

=
=
=
=
=

Guernica
legie Kondor
V.M. Molotov + J. von Ribbentrop
Westerplatte
Katyň u Smolenska
Vidkun Quisling
Maginotova linie
Vichy
Hermann Göring
Státní výbor obrany
Erwin Rommel
Hirohito
byl zajat a ze sovětských lágrů byl propuštěn
až v 50. letech
39 divizí + 5 000 lodí + 11 000 letadel
J.V. Stalin + H. Truman + W. Churchill
František Chvalkovský
bylo zatčeno na 5 000 osob, především z řad
levicově orientované inteligence
Alois Eliáš
Lída Baarová
Sachsenhausen
Emanuel Moravec
Vojtech Tuka
Antropoid
Praha - Holešovičky
za udání dostal odměnu, po válce byl zatčen
a popraven
gen. Heliodor Píka
pplk. Karel Janoušek
obléhání pevnosti Dunkerque
gen. Rudolf Viest
Albert Pražák (vysokoškolský profesor)
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OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
OTÁZKY 2. KOLA
(odpovězte na otázku)
autor : Mgr. Miroslav Stulák
1. otázka :

Na sklonku října 1942 zahájily britské jednotky pod velením
gen. Bernarda Montgomeryho mohutnou ofenzivu proti německoitalským jednotkám v severní Africe. V několikadenní bitvě se podařilo
britským jednotkám donutit nepřítele k ústupu. Toto vítězství
znamenalo obrat v průběhu války v severní Africe. O kterou přelomovou
bitvu se jednalo?
…………………………………………………………………………………..

2. otázka :

V průběhu 2. světové války se nacistům nikdy nepodařilo získat
kontrolu nad celým územím Jugoslávie. Během roku 1942 se vytvořila
jugoslávská osvobozenecké armáda v čele s legendárním velitelem,
jehož se nacisté marně snažili zlikvidovat. Kdo byl oním legendárním
velitelem?
………………………………………………………………………………….

3. otázka :

Jak se jmenoval nechvalně proslulý nacistický lékař, který působil ve
vyhlazovacím táboře Osvětim a měl na svědomí životy 400 000 lidí?
Po válce zmizel a dožil v Jižní Americe, pravděpodobně v Brazílii.
………………………………………………………………………………….

4. otázka :

Dne 6. června 1944 byla zahájena dlouho očekávaná invaze
spojeneckých jednotek do Evropy vyloděním v Normandii. Jaký byl
krycí název vojenské operace?
…………………………………………………………………………………..

5. otázka :

Jak se jmenovala družka Adolfa Hitlera, která společně s ním spáchala
dne 30. dubna 1945 sebevraždu v bunkru říšského kancléřství?
…………………………………………………………………………………..
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6. otázka :

Již v polovině 30. let se podařilo čs. zpravodajcům získat německého
důstojníka, který měl přístup k velmi tajným dokumentům nacistického
Německa. Dostal krycí označení A54 a často vystupoval
pod smyšlenými jmény, např. René, dr. Holm, Voral, dr. Steiner atd.
Jaké bylo jeho pravé jméno?
…………………………………………………………………………………...

7. otázka :

Dne 18. března 1939 jmenoval Adolf Hitler říšským protektorem
v Čechách a na Moravě německého diplomata Konstantina von
Neuratha. Jeho zástupcem ve funkci státního sekretáře jmenoval Hitler
člověka, který se po pozdějším atentátu na Reinharda Heydricha stal
skutečným držitelem moci v protektorátu. O kterou neblaze proslulou
osobnost se jednalo?
…………………………...………………………………………………………

8. otázka :

Osvobozování Kyjeva v roce 1943 se po boku Rudé armády zúčastnili
i čs. vojáci. Po vítězství vyznamenaly sovětské orgány titulem Hrdiny
Sovětského svazu poručíka Antonína Sochora a podporučíka Richarda
Tesaříka. Tímto prestižním řádem byl však tehdy vyznamenán ještě
jeden čs. voják. Poté, co po Únoru 1948 emigroval, byl z naší z historie
„vymazán“. Jak se jmenoval?
…………………………………………………………………………………..

9. otázka :

Dne 6. října 1944 pronikl 1. čs. armádní sbor na území Československa.
Jak se jmenovala první obec na našem území, která byla osvobozena
čs. jednotkami?
…………………………………………………………………………………
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 2. KOLA
1. otázka = El Alamein
2. otázka = Josip Broz-Tito
3. otázka = MUDr. Josef Mengele
4. otázka = operace Overlord
5. otázka = Eva Braunová
6. otázka = Paul Thümmel
7. otázka = Karl Hermann Frank
8. otázka = Josef Buršík
9. otázka = Vyšný Komárnik
10. otázka = 1. fotografie

Julius Fučík
novinář, literární kritik

2. fotografie

Jan Opletal
medik, zabit při protinacistické demonstraci r. 1939

3. fotografie

Karl Hermann Frank
státní tajemník úřadu říšského protektora

4. fotografie

Reinhard Heydrich
zastupující říšský protektor

5. fotografie

Ivan Stěpanovič Koněv
sovětský generál, hrdina 2. světové války

6. fotografie

Georgij Konstantinovič Žukov
sovětský generál, hrdina 2. světové války

7. fotografie

Winston Churchill
britský premiér za 2. světové války

8. fotografie

Franklin Delano Roosevelt
prezident USA za 2. světové války

9. fotografie

Erwin Rommel
německý generál v době 2. světové války

10. fotografie

Rudolf Hess
Hitlerův zástupce v nacistické straně NSDAP
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OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
OTÁZKY 3. KOLA
(odpovězte na otázku)
autor : Mgr. Miroslav Stulák
1. úryvek : „Má vláda chce prohlásiti co nejslavnostněji, že požadavky pana Hitlera
v jejich nynější podobě jsou naprosto a bezpodmínečně nepřijatelné mojí
vládě. Proti těmto novým a ukrutným požadavkům cítí moje vláda jako svou
povinnost postaviti se k nejzazšímu odporu a my tak učiníme s Boží pomocí.
Národ svatého Václava, Jana Husa a Tomáše Masaryka nebude národem
otroků!“
Kdo pronesl tato slova jako reakci na stupňující se požadavky
nacistického Německa?
…………………………………………………………………………...............……
2. úryvek : Máme před sebou těžkou zkoušku, nejbolestnější ze všech. Máme
před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců boje a utrpení. Ptáte se, co je
naší politikou? Odpovím: vést válku na moři, na zemi a ve vzduchu s
veškerou naší mocí a veškerou silou, kterou nám Bůh může dát; vést válku
proti obludné tyranii, nejtemnějšímu a nejžalostnějšímu seznamu lidských
zločinů v dějinách. To je naše politika. Ptáte se, co je náš cíl? Mohu
odpovědět jediným slovem: Je to vítězství, vítězství za každou cenu, vítězství
navzdory veškeré hrůze, vítězství, jakkoli dlouhá a těžká cesta k němu může
vést; protože bez vítězství nepřežijeme.
Kdo pronesl tato slova po převzetí úřadu premiéra dne 13. května 1940?
…………………………………………………………………………………...........
3. úryvek : Ráno 10. srpna 1921 se vydal se svými staršími syny na své malé jachtě na
plavbu vodami zálivu. Zpozoroval požár, který vypukl na jednom ostrůvku, a
spolu se syny vystoupil na břeh, aby ho uhasil. S ohněm bojoval i se svými
syny několik hodin, nakonec byl požár uhašen. Poté se rozhodl osvěžit se ve
studené vodě. Po koupeli se v mokrých plavkách vydal na cestu zpět domů.
Druhého dne se necítil dobře, z postele vstal jen s obtížemi, levá noha ho
neposlouchala vůbec. Vylekaná Eleonor zavolala lékaře, jenž stanovil
diagnózu : silné nachlazení. Dne 12. srpna už však nemohl vstát vůbec,
bolelo ho celé tělo a k večeru vypověděly službu obě nohy. Byl ochrnut až po
hruď. Dne 25. srpna stanovil další lékař novou diagnózu : obrna. Stal se tak
invalidou a až do své smrti se pohyboval jen s pomocí invalidního vozíku.
O kterou významnou osobnost světové politiky se jedná?
……………………………………………………………………………............……
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4. úryvek : Protože na Hitlerův příkaz odmítla německá armáda kapitulovat, zahájila
vojska Donského frontu 10. ledna 1943 likvidaci obklíčených jednotek.
Stlačila je do úzkého prostoru a 26. ledna je rozdělila na dvě části. Jižní
skupina v čele s velitelem 6. armády maršálem Paulusem byla nucena složit
zbraně 31. ledna a severní skupina 2. února 1943. Sovětská armáda zajala
přes 90 000 zbylých, zcela vyčerpaných nepřátelských vojáků a ukořistila
velké množství zbraní.
Která významná bitva 2. světové válka je v textu popsána?
…………………………………………………………………………..............……
5. úryvek : Od jeho zatčení uplynuly téměř dva roky. Proces proti ilegální organizaci
Ramsey, která působila v Japonsku několik let, se konal v září 1943. On a
Hozumi Ozaki byli odsouzeni k smrti, Vukelič, Klausen a Mijagi k doživotnímu
žaláři. A opět se táhly nekonečné dny, z nichž každý mohl být poslední. Tak
uplynulo osm měsíců, osm měsíců života v cele odsouzených na smrt. Dne
7. listopadu 1944 vešel časně ráno do odsouzencovy cely ředitel věznice a
odsouzenci oznámil : „Je mou povinností oznámit Vám, že rozsudek smrti
bude dnes vykonán.“ Byl 7. listopad 1944, tj. výročí Velké říjnové socialistické
revoluce.
O kterého významného sovětského agenta z doby 2. světové války
se jedná?
………………………………………………………………………………........…..
6. úryvek : Na smrt bledí profesoři, lékaři a zdravotní sestry horečně pobíhali, vědomi si
toho, že po jeho smrti může následovat i jejich skon. Agónie byla strašlivá.
Byl to děsivý pohled. V dalším okamžiku se pak tělo naposledy vzepjalo
k poslednímu dechu. Bylo 21.50 hodin dne 5. března 1953.
V úryvku jsou popisovány poslední okamžiky života neblaze proslulé
osobnosti. Které?
…………………………………………………………………………………...........
7. úryvek : K náletu dala popud Churchillova a Rooseveltova snaha dokázat na Jaltské
konferenci Stalinovi, že se spojenci snaží podporovat sovětskou ofenzivu na
východní frontě. Útok byl proveden ve dvou vlnách, a to podle britské taktiky
„dvojího úderu“, druhý nálet byl proveden v situaci, když se ve městě
soustřeďovaly záchranné a pomocné čety. V noci ze 13. na 14. února 1945
bylo na město svrženo přibližně 650 000 zápalných pum. Ohnivá smršť
zaplavila 20 km2, totálně zničila 2 000 hektarů plochy a zahynulo okolo
135 000 osob, převážně žen, dětí a starších lidí.
Bombardování kterého německého města je v úryvku popsáno?
…………………………………………………………………………………..........
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8. úryvek : Na pohled takové nic. V karpatském podhůří jsou podobných výšin desítky a
stovky. V pásmu útoku našeho 1. čs. armádního sboru měla ovšem tato
výšina nesmírný význam. Rozhodovala o možnostech dalšího postupu. Kdo
byl pánem kóty 534, ovládal údolí pod ní a cesty k městu Svidník. Od
rozbřesku 11. září 1944 se rozpoutaly krvavé boje. Tolik se kolem této výšiny
událo, že nikdo z přímých útočníků na ten pahorek nikdy nezapomene.
O kterou významnou bitvu 1. čs. armádního sboru se jednalo?
…………………………………………………………………………..........………
9. úryvek : Dne 26. srpna 1944 zorganizoval defilé, jemuž přihlížel v ulicích Paříže milión
lidí, ačkoliv fronta probíhala pouze 15 kilometrů odtud. Eisenhower ani
nechtěl o takovém riziku slyšet, a přece šel pěšky - sám, v čele svých
jednotek, od Vítězného oblouku až po náměstí Svornosti. Generál ukázal, že
nyní povládne ve své zemi on.
Kdo byl tímto odvážným mužem?
……………………………………………………………………………........……...
10. úryvek : K překročení předem stanovené linie potřeboval ovšem souhlas svých
nadřízených. Obrátil se proto 5. května 1945 odpoledne na velitele 12.
skupiny armád generála Omara N. Bradleyho s dotazem, zda je linie Karlovy
Vary - Plzeň - České Budějovice skutečně závazná. „Nemůžeš mne pustit do
Prahy? Ti vlastenci v Praze naši pomoc potřebují. Nemáme času nazbyt!“
Kdo pronesl tato slova záhy poté, co v Praze vypuklo 5. května 1945
povstání?
…………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------poznámka : správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů - 10)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 3. KOLA
1. otázka :

Jan Masaryk

2. otázka :

Winston Churchill

3. otázka :

Franklin Delano Roosevelt

4. otázka :

bitva u Stalingradu

5. otázka :

dr. Richard Sorge

6. otázka :

Josif Vissarionovič Stalin

7. otázka :

Dražďany

8. otázka :

bitva u Dukly (bitva o Dukelský průsmyk)

9. otázka :

Charles de Gaulle

10. otázka : generál George Patton
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI „doplňkového“ 4. KOLA
1. fotografie =

Jan Kubiš
parašutista - provedl atentát na R. Heydricha

2. fotografie =

Jozef Gabčík
parašutista - provedl atentát na R. Heydricha

3. fotografie =

Josef Valčík
parašutista - účastník atentátu na R. Heydricha

4. fotografie =

Adolf Opálka
parašutista - účastník atentátu na R. Heydricha

5. fotografie =

Karel Janoušek
inspektor čs. letectva ve V. Británii za 2. sv. války

6. fotografie =

Josef František
stíhací pilot za 2. sv. války

7. fotografie =

Otakar Jaroš
voják za 2. sv. války, Hrdina SSSR in memoriam

8. fotografie =

Antonín Sochor
voják za 2. sv. války, Hrdina SSSR

9. fotografie =

Emil Hácha
prezident Česko-Slovenska 1938-1939,
protektorátní prezident

10. fotografie =

Emanuel Moravec
válečný zločinec, kolaborant
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