7. prosinec 2005

ČESKOSLOVENSKO v letech 1945 - 1969
OTÁZKY 1. KOLA
(zakroužkujte dle Vašeho názoru správnou odpověď)
autor : prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
1. otázka : Ministrem zahraničních věcí v první československé vládě Národní
fronty byl :
a) Vladimír Clementis
b) Prokop Drtina
c) Hubert Ripka
d) Jan Masaryk
2. otázka : V parlamentních volbách dne 26. května 1946 bylo v českých zemích
pořadí :
a) KSČ, soc. dem., nár. soc., lidovci
b) KSČ, soc. dem., lidovci, nár. soc.
c) KSČ, lidovci, nár. soc., soc. dem.
d) KSČ, nár. soc., lidovci, soc. dem.
3. otázka : Nejsilnější stranou v parlamentních volbách dne 26. května 1946
na Slovensku byla :
a) Strana slobody
b) Komunistická strana Slovenska
c) Strana práce
d) Demokratická strana
4. otázka : Odsun německého obyvatelstva z ČSR se v letech 1945 - 1947
uskutečnil na základě souhlasu :
a) Organizace spojených národů
b) konference velmocí v Jaltě
c) Společnosti národů
d) konference velmocí v Postupimi
5. otázka : Do čela národně socialistické strany, hlavního soupeře KSČ v českých
zemích, byl roku 1947 opětovně zvolen :
a) Prokop Drtina
b) Hubert Ripka
c) Petr Zenkl
d) Karel Baxa
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6. otázka : Nejvlivnějšími kulturními nekomunistickými periodiky byly v letech
1945 - 1948 :
a) Kritický měsíčník a Tvorba
b) Kvart a Rovnost
c) Obzory a Svobodné noviny
d) Přítomnost a Dnešek
7. otázka : Za bezprostřední příčinu vládní krize v únoru 1948 se považuje :
a) odmítnutí Marshallova plánu
b) pokus o tzv. krabičkový atentát na tři nekomunistické ministry
c) komunistická agitace proti Demokratické straně
d) spor o přemístění důstojníků Sboru národní bezpečnosti v Praze
8. otázka : Edvard Beneš odstoupil z prezidentského úřadu na znamení
nesouhlasu :
a) s únorovým převratem
b) se složením vlády Národní fronty
c) s Ústavou 9. května
d) s vyšetřováním okolností smrti Jana Masaryka
9. otázka : Ostrý kurs proti tzv. reakci prosadila KSČ v květnu 1949 na svém :
a) VII. sjezdu
b) VIII. sjezdu
c) IX. sjezdu
d) X. sjezdu
10. otázka : V procesu s Miladou Horákovou byl odsouzen k trestu smrti
a 27. června 1950 popraven významný publicista :
a) Edvard Valenta
b) Záviš Kalandra
c) Ferdinand Peroutka
d) Ivo Ducháček
11. otázka : V roce 1950 vystoupil Ladislav Štoll s referátem Třicet let bojů
za socialistickou poezii, v němž ostře kritizoval tvorbu :
a) Vítězslava Nezvala
b) Františka Halase
c) S. K. Neumanna
d) Jiřího Wolkra
12. otázka : Komunistický aparát internoval v roce 1949 pražského arcibiskupa
a pozdějšího kardinála :
a) Františka Kordače
b) Josefa Berana
c) Františka Tomáška
d) Štěpána Trochtu
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13. otázka : V roce 1951 se stal ředitelem českého vysílání Rádia Svobodná
Evropa :
a) Ferdinand Peroutka
b) Pavel Tigrid
c) Ivo Ducháček
d) Erazim Kohák
14. otázka : V roce 1952 byla založena Československá akademie věd. V jejím čele
stanul :
a) Otto Wichterle
b) Rudolf Zahradník
c) Zdeněk Nejedlý
d) František Šorm
15. otázka : Vstup ČSR do Varšavské smlouvy roku 1955 byl oficiálně zdůvodněn :
a) vstupem Německé spolkové republiky do NATO
b) vyhlášením neutrality Rakouska
c) vznikem NATO
d) jadernými pokusy Francie
16. otázka : Kritika kultu osobnosti a J. V. Stalina na XX. sjezdu sovětských
komunistů roku 1956 se v ČSR nejvýrazněji projevila :
a) na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů
b) v oživení národně socialistické strany
c) v aktivitě katolické církve
d) v aktualizaci slovenského nacionalismu
17. otázka : Podnikání drobných živnostníků v ČSR skončilo :
a) roku 1958 na základě zákona o druhé pětiletce
b) roku 1960 s novou územní reorganizací státu
c) roku 1960 v souvislosti s přijetím socialistické ústavy
d) na základě rozhodnutí Rady vzájemné hospodářské pomoci roku 1956
18. otázka : V letech 1949 - 1968 existovala jednotná zastřešující mládežnická
organizace, která se jmenovala :
a) Socialistický svaz mládeže
b) Pionýrská organizace
c) Československý svaz mládeže
d) Junák
19. otázka : V roce 1950 byli ve vykonstruovaném procesu odsouzeni a od poloviny
padesátých let postupně propouštěni na svobodu členové
reprezentačního mužstva :
a) v basketbalu
b) v kopané
c) v ledním hokeji
d) v házené
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20. otázka : V roce 1958 vyvolal senzaci a následně též politickou kampaň román :
a) Žert Milana Kundery
b) Romeo, Julie a tma Jana Otčenáška
c) Němá barikáda Jana Drdy
d) Zbabělci Josefa Škvoreckého
21. otázka : Nejlepším fotbalistou Evropy roku 1962 byl vyhlášen a Zlatý míč získal :
a) Josef Masopust
b) Josef Bican
c) Andrej Kvašňák
d) Rudolf Kučera
22. otázka : V roce 1963 se v Liblicích uskutečnila vědecká konference, považovaná
za průlom v duchovním klimatu ČSSR a věnovaná dílu spisovatele :
a) Karla Čapka
b) Egona Hostovského
c) Franze Kafky
d) Jaroslava Haška
23. otázka : Antonín Novotný si vysloužil nepřízeň Leonida Brežněva, protože :
a) podpořil roku 1967 Izrael proti Egyptu
b) nesouhlasil v roce 1964 s odvoláním Nikity Chruščova
c) nesouhlasil s invazí sovětských vojsk do Maďarska roku 1956
d) neprovedl rehabilitaci nevinně odsouzených
24. otázka : V letech 1964 - 1966 vycházel nesocialisticky orientovaný kulturní
časopis, do něhož přispíval i Václav Havel. Jmenoval se :
a) Tvář
b) Literární noviny
c) Impuls
d) Dějiny a současnost
25. otázka : V polovině šedesátých let se začala v ČSSR prosazovat rocková
(bigbeatová) hudba. Tehdy nejoblíbenější skupina se jmenovala :
a) Rangers
b) Olympic
c) Rebels
d) Flamengo
26. otázka : V roce 1967 sklidila ČSSR velký úspěch na světové výstavě EXPO :
a) v Osace
b) v Tokiu
c) v Bruselu
d) v Montrealu
27. otázka : Mezi úspěšné československé spisovatele šedesátých let nepatří :
a) Ladislav Mňačko
b) Bohumil Hrabal
c) Karel Teige
d) Vladimír Páral
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28. otázka : Pilířem úspěšného divadla Semafor byla v šedesátých letech dvojice :
a) Waldemar Matuška - Darek Vostřel
b) Jiří Suchý - Jiří Šlitr
c) Miloš Kopecký - Miroslav Horníček
d) Josef Dvořák - Jitka Molavcová
29. otázka : V roce 1967 se uskutečnil IV. sjezd Svazu československých
spisovatelů, na němž přednesli také projevy, vzbudivší nelibost
komunistických funkcionářů :
a) Milan Kundera a Ludvík Vaculík
b) Ivan Skála a Jan Otčenášek
c) Zdeněk Kalista a Jan Werich
d) Jan Pilař a Josef Palivec
30. otázka : Mezi režiséry tzv. nové československé filmové vlny šedesátých let
nepatří :
a) Jiří Menzel
b) Otakar Vávra
c) Miloš Forman
d) Věra Chytilová
31. otázka : Bezprostředním podnětem, který na podzim 1967 urychlil reformní
procesy v československé společnosti, byl :
a) cenzurní zásah proti časopisu Dějiny a současnost
b) zákaz vystupování Evy Olmerové
c) zásah proti I. československému beatovému festivalu v Praze
d) zásah Veřejné bezpečnosti proti demonstrujícím studentům
ze strahovských kolejí v Praze
32. otázka : K odvolání Antonína Novotného z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ
v lednu 1968 přispělo společné úsilí :
a) Sovětského svazu a Polska
b) Slováků a českých reformních komunistů
c) českých a slovenských spisovatelů
d) českých a slovenských studentů
33. otázka : Prezidentem ČSSR byl dne 30. března 1968 zvolen generál Ludvík
Svoboda. Jeho nejvážnějším konkurentem v předvolebním klání byl :
a) Čestmír Císař
b) Zdeněk Mlynář
c) Alexander Dubček
d) Jan Werich
34. otázka : Autorem textu výzvy 2000 slov byl spisovatel :
a) Milan Kundera
b) Ludvík Vaculík
c) Josef Škvorecký
d) Ladislav Fuks
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35. otázka : Invaze vojsk pěti států do Československa dne 21. srpna 1968
se zúčastnily :
a) SSSR, NDR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko
b) SSSR, NDR, Maďarsko, Polsko, Bulharsko
c) SSSR, NDR, Rumunsko, Polsko, Bulharsko
d) SSSR, Rumunsko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko
36. otázka : Tzv. moskevský protokol, uzavřený dne 26. srpna 1968, odmítl
podepsat :
a) Ludvík Svoboda
b) František Kriegel
c) Josef Smrkovský
d) Alexander Dubček
37. otázka : Nejvážnějším protestem proti nastupující normalizaci byla
na podzim 1968 :
a) manifestace u příležitosti 28. září
b) manifestace proti oslavám Říjnové revoluce
c) listopadová stávka vysokoškolských a části středoškolských studentů
d) manifestace u příležitosti vyhlášení federace
38. otázka : Pojem normalizace se poprvé objevil :
a) v listopadové rezoluci 17. 11. 1968
b) v moskevském protokolu 26.08. 1968
c) v Akčním programu KSČ v dubnu 1968
d) v rezoluci XIV. (vysočanského) sjezdu KSČ 22.08. 1968
39. otázka : V roce 1968 sovětské vedení umně využilo rozporů mezi Čechy
a slovenskou stranou, která dávala přednost :
a) demokratizaci
b) industrializaci
c) internacionalizaci
d) federalizaci
40. otázka : K výměně Alexandra Dubčeka Gustávem Husákem ve funkci prvního
tajemníka ÚV KSČ došlo dne 17. dubna 1969 v důsledku :
a) sebeupálení Jana Palacha
b) odvolání Josefa Smrkovského
c) manifestací po porážce sovětské „sborné“ na mistrovství světa v ledním
hokeji ve Švédsku
d) připravovaného armádního puče
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONUSOVÁ OTÁZKA (3 body) : HOST SOUTĚŽE
„V necelých dvaceti letech jsem získal na olympijských hrách roku 1948 stříbrnou medaili. O rok později
jsem se stal s národním mužstvem mistrem světa. V roce 1950 jsem byl zatčen, ve vykonstruovaném
procesu obviněn ze špionáže, velezrady a rozvracení republiky a odsouzen k odnětí svobody na 14 let.
V roce 1955 jsem byl omilostněn, ale do reprezentace a nejvyšší soutěže jsem se nesměl vrátit. V letech
1966 a 1967 jsem vedl finskou hokejovou reprezentaci. V letech 1998 - 2002 jsem byl poslancem
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Jak se jmenuji ? .......................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------poznámka : správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů - 43)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. KOLA
1d
2d
3d
4d
5c
6c
7d
8c
9c
10 b
11 b
12 b
13 a
14 c
15 a
16 a
17 c

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

18 c
19 c
20 d
21 a
22 c
23 b
24 a
25 b
26 d
27 c
28 b
29 a
30 b
31 d

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

32 b
33 a
34 b
35 b
36 b
37 c

=
=
=
=
=
=

38 b =
39 d =
40 c =

Jan Masaryk
KSČ, nár. socialisté, lidovci, soc. demokraté
Demokratická strana
konference velmocí v Postupimi
Petr Zenkl
Obzory a Svobodné noviny
spor o přemístění důstojníků SNB
s Ústavou 9. května
IX. sjezdu
Záviš Kalandra
Františka Halase
Josef Beran
Ferdinand Peroutka
Zdeněk Nejedlý
vstupem Německé spolkové republiky do NATO
na II. sjezdu Svazu čs. spisovatelů
roku 1960 v souvislosti s přijetím socialistické
ústavy
Československý svaz mládeže
v ledním hokeji
Zbabělci Josefa Škvoreckého
Josef Masopust
Franze Kafky
nesouhlasil roku 1964 s odvoláním Nikity Chruščova
Tvář
Olympic
Montrealu
Karel Teige
Jiří Suchý + Jiří Šlitr
Milan Kundera + Ludvík Vaculík
Otakar Vávra
zásah bezpečnosti proti demonstrujícím studentům na
strahovských kolejích v Praze
Slováků a českých reformních komunistů
Čestmír Císař
Ludvík Vaculík
SSSR, NDR, Maďarsko, Polsko, Bulharsko
František Kriegel
listopadová stávka vysokoškolských a části
středoškolských studentů
v moskevském protokolu 26.8. 1968
federalizaci
manifestací po porážce sovětské "sborné"
na mistrovství světa v ledním hokeji

BONUSOVÁ OTÁZKA

=

Augustin Bubník (host soutěže)
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ČESKOSLOVENSKO v letech 1945 - 1969
OTÁZKY 2. KOLA
(napište dle Vašeho názoru správnou odpověď)
autor : prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
1. otázka : Dne 21. května 1946 skončil před Národním soudem vynesením
rozsudku trestu smrti proces s bývalým státním ministrem
v protektorátu Čechy a Morava :
………………………………………………………………………………..……......
2. otázka : V roce 1945 byl podle sovětského vzoru zřízen titul národní umělec.
Jeho prvním nositelem se stal básník (uveďte plné jméno) :
…………………………………………………………………………..…………..
3. otázka : V roce 1947 zakročily armáda a bezpečnost proti vojákům Ukrajinské
povstalecké armády, kterým se podle jména jejich velitele říkalo :
………………………………………………………………………………………
4. otázka : Na delší čas posledním velkým projevem nesouhlasu s komunistickým
převratem roku 1948 byla masová účast široké veřejnosti při pohřbu
(uveďte plné jméno) :
………………………………………………………………………………………
5. otázka : V roce 1950 zemřel na následky krutého vyšetřování páter Josef
Toufar, jehož komunistická bezpečnost obvinila ze zinscenování tzv. :
……………………………………………………………………….………………
6. otázka : Dne 25. dubna 1950 byl z funkce ministra národní obrany odvolán
generál Ludvík Svoboda, jeho nástupcem se stal (uveďte plné jméno) :
…………………………………………………………………………………….…
7. otázka : V letech 1948 a 1952 získal pro ČSR celkem čtyři zlaté olympijské
medaile sportovec (uveďte plné jméno) :
………………………………………………………………………………………
8. otázka : Nejvýznamnější protesty proti komunistickému režimu v ČSR
se v průběhu padesátých let odehrály na jaře 1953 v souvislosti :
………………………………………………………………………………….…
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9. otázka : Tzv. přídělový systém byl v Československu zrušen roku :
………………………………………………………………………….…………
10. otázka : V roce 1956 začal Pavel Tigrid vydávat v emigraci čtvrtletník, který se
stal hlavní politickou a kulturní tribunou československého exilu.
Jak se časopis jmenoval?
…………………………………………………………………………..…………
11. otázka : V prosinci 1957 zemřel slavný ilustrátor a spisovatel literatury
pro děti (uveďte plné jméno) :
………………………………………………………………………………..……
12. otázka : Divadlo Semafor zahájilo v roce 1959 svou činnost premiérou hry
Jiřího Suchého :
………………………………………………………………………….……………
13. otázka : Dne 10. prosince 1959 obdržel poprvé v historii Nobelovu cenu Čech :
(uveďte plné jméno) :
…………………………………………………………………………….…………
14. otázka : V druhé polovině padesátých let navázal Jan Werich na tradici
Osvobozeného divadla. Jeho partnerem ve dvojici intelektuálních
klaunů byl (uveďte plné jméno) :
……………………………………………………………………………………...
15. otázka : Tvůrcem československé ekonomické reformy v polovině
šedesátých let byl (uveďte plné jméno) :
………………………………………………………………………….…………
16. otázka : Dne 18. dubna 1966 obdržel cenu Americké filmové akademie
(tzv. Oskara) film Jána Kadára a Elmara Klose :
…………………………………………………………………………….………
17. otázka : V únoru 1968 vzrušila československou veřejnost aféra
tzv. semínkového generála, který emigroval do USA :
(uveďte jeho příjmení)
……………………………………………………………………………….……
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18. otázka : Jednou z významných postav tzv. pražského jara 1968 byl předseda
Národního shromáždění (uveďte plné jméno) :
…………………………………………………………………………………...…
19. otázka : Dne 29. července 1968 začalo jednání mezi delegacemi
československé a sovětské komunistické strany, která naléhala
na ukončení reformních procesů v ČSSR. Rozhovory se konaly
na vlakovém nádraží :
v ……………………………………………………………………………………
20.otázka : Kromě Jana Palacha se na protest proti začínající normalizaci upálil
roku 1969 na Václavském náměstí v Praze středoškolský student.
Napište jeho jméno a příjmení :
……………………………………………………………………………….…..…
-------------------------------------------------------------------------------------------------poznámka : správná odpověď = 2 body (maximální počet bodů - 40)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 2. KOLA
1. otázka

=

K. H. Frankem

2. otázka

=

Josef Hora

3. otázka

=

banderovci

4. otázka

=

Edvarda Beneše

5. otázka

=

číhošťského zázraku

6. otázka

=

Alexej Čepička

7. otázka

=

Emil Zátopek

8. otázka

=

s měnovou reformou

9. otázka

=

1953

10. otázka

=

Svědectví

11. otázka

=

Josef Lada

12. otázka

=

Člověk z půdy

13. otázka

=

Jaroslav Heyrovský

14. otázka

=

Miroslav Horníček

15. otázka

=

Ota Šik

16. otázka

=

Obchod na korze

17. otázka

=

Šejny

18. otázka

=

Josef Smrkovský

19. otázka

=

Čierne nad Tisou

20. otázka

=

Jan Zajíc
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ČESKOSLOVENSKO v letech 1945 - 1969
OTÁZKY 3. KOLA
"A"

(doplňte chybějící výrazy ve větách)
autor : Mgr. Miroslav Stulák
1. věta : Po II. světové válce byla na Slovensku nejvyšším státním orgánem
................................................. slučující zákonodárnou, vládní i výkonnou
moc. Jejím výkonným orgánem byl tzv. ............................................
2. věta : V Praze na Staroměstské náměstí byl dne 6. června 1945 uspořádán
hold Prahy Rudé armádě - osvoboditelce. Řečníky byli primátor Prahy
Václav .................... a předseda vlády Zdeněk .......................... Na Pražském
hradě pak byli vyznamenáni maršálové sovětské armády
I.S. K..........................., O.S. R.......................... a R.J. M ..................................
československými válečnými kříži.
3. věta : Dne 10. září 1947, v době největšího politického boje o tzv. milionářskou daň,
byly poštou doručeny dvěma čelným představitelům národně socialistické
strany, tehdejšímu náměstku předsedy vlády ....................... a ministru
spravedlnosti .............................. (stačí příjmení), balíčky, které po otevření měly
explodovat. Třetí zásilka adresovaná ministru .................. (resort) Janu
Masarykovi byla zadržena ještě na poště v Ostrovní ulici.
4. věta : Dne 7. září 1948 umírá na těžkou sklerózu mozkových cév bývalý
československý prezident Edvard Beneš. Jeho tělesné ostatky byly
uloženy do rodinné hrobky v ........................................... (město).
5. věta : Ještě v roce 1960 bylo komunisty konstatováno, že byl u nás již vybudován
socialismus a byla schválena nová ......................., na jejímž základě došlo i ke
změně názvu státu na .....................................................................................
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6. věta : V létě 1967 se v Praze sešel IV. sjezd československých .........................,
na němž mnozí z účastníků vystoupili s ostrou kritikou tehdejšího vedení
Komunistické strany Československa v čele s ...............................................
(uveďte jméno + příjmení)
7. věta : Liberalizace společenského života v naší zemi začala být trnem
v oku konzervativním silám, především pak v Sovětském svazu
a východním Německu. Velké kritice byla podrobena především výzva
.................... slov, která byla zveřejněna v československém tisku
a postupně ji podepsala celá řada významných čs. osobností včetně
slavných sportovců Emila Zátopka a Věry ..............................
8. věta : V noci z 20. na 21. srpna 1968 napadla Československo vojska
Varšavské smlouvy. Na naše území pronikala z území
............................... + .......................... + ................................ (státy).
9. věta : Zadržení čs. představitelé byli ve vojenských transportérech násilně
převezeni na ruzyňské letiště a odtud deportováni, nejprve na Ukrajinu.
Mezi nimi byli např. první tajemník ÚV KSČ ..................................,
předseda vlády ..................................... (uveďte jméno + příjmení) a další.
10. věta : V prvních dnech dubna 1969 se konalo ve Švédsku mistrovství světa
v ledním hokeji, kdy celý svět s napětím očekával střetnutí našich
a sovětských hokejistů. Po vítězství našich hokejistů 2 : .... a 4 : ......
vyšly statisíce čs. občanů do ulic. V průběhu oslav na Václavském
náměstí došlo ke zničení kanceláří sovětské letecké společnosti Aeroflotu.
Události v Praze a dalších velkých městech vedly ke změně ve vedení
ÚV KSČ. Odvolaný Alexander Dubček byl záhy poté jmenován velvyslancem
v ....................... (stát) a k moci se za přímé podpory Kremlu dostává doktor
práv Gustáv Husák.
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„B“

(seřaďte osobnosti podle roku úmrtí)
Antonín

Zápotocký

1945 .........................................

Jan

Masaryk

1946 .........................................

Milada

Horáková

1947 .........................................

Jan

Palach

1948 .........................................

Vladimír

Clementis

1950 .........................................

Karel

Čurda

1952 .........................................

Vladimír

Janko (generál)

1957 .........................................

Emil

Hácha

1962 .........................................

Jozef

Tiso

1968 .........................................

Vlasta

Burian

1969 .........................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„C“

(jednotlivé osobnosti a pojmy spojte tak, aby spolu souvisely)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ing. Bohumil Modrý
Milada Horáková
Klement Gottwald
Jaroslav Drobný
Václav Neckář
Antonín Zápotocký
Josef Laufer
gen. Heliodor Píka
Lidové milice - únor 1948
Arthur London
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A)
B)
C)
D
E)
F)
G)
H)
I)

Budovatelský program
Karel Vaš
Doznání (kniha)
měnová reforma
Josef Pavel
1947 - MS v Praze
Wimbledon
sportovní rozhlasový reportér
CH) národně-socialistická strana
Skřivánci na niti (film)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 3. KOLA
"A"

1. věta
:
Slovenská národní rada + sbor pověřenců
2. věta
:
Vacek + Fierlinger + Koněv + Rybalko + Malinovskij
3. věta
:
Zenklovi + Drtinovi + zahraničí
4. věta
:
Sezimově Ústí
5. věta
:
ústava + Československá socialistická republika
6. věta
:
spisovatelů + Antonínem Novotným
7. věta
:
2000 slov + Čáslavské
8. věta
:
NDR + Polska + Maďarska
9. věta
:
Alexandr Dubček + Oldřich Černík
10. věta
:
2 : 0 + 4 : 3 + Turecku
------------------------------------------------------------------------------------------------

"B"

1945
1946
1947
1948
1950
1952
1957
1962
1968
1969

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Emil Hácha
Karel Čurda
Jozef Tiso
Jan Masaryk
Milada Horáková
Vladimír Clementis
Antonín Zápotocký
Vlasta Burian
Vladimír Janko
Jan Palach

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"C"

1+F
Ing. Bohumil Modrý
=
1947 - MS v Praze
2 + CH
Milada Horáková
=
národně socialistická strana
3+A
Klement Gottwald
=
Budovatelský program
4+G
Jaroslav Drobný
=
Wimbledon
5+I
Václav Neckář
=
Skřivánci na niti (film)
6+D
Antonín Zápotocký
=
měnová reforma
7+H
Josef Laufer
=
sportovní rozhlas. reportér
8+B
gen. Heliodor Píka
=
Karel Vaš
9+E
Josef Pavel
=
lidové milice
10 + C
Arthur London
=
Doznání
---------------------------------------------------------------------------------------------------

"D"

1 = Bohumil Laušman
4 = Viliam Široký
7 = Vladimír Clementis
10 = Július Torma
13 = Jan Werich

2 = Josef Smrkovský 3 = Antonín Novotný
5 = Rudolf Barák
6 = Zdeněk Fierlinger
8 = Jan Palach
9 = Antonín Zápotocký
11 = Věra Čáslavská 12 = Josef Masopust
14 = Martin Frič
15 = Dana Medřická
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