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Zakroužkujte dle vašeho názoru správnou odpověď:
1. otázka: Protektorát Čechy a Morava byl zřízen:
a) na základě jednání prezidenta druhé republiky dr. Emila Háchy s vůdcem
a říšským kancléřem Adolfem Hitlerem v Berlíně v noci ze 14. na 15.
března 1939
b) na základě výnosu vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera vydaného
v Praze 16. března 1939
c) na základě nařízení šéfa vojenské okupační správy a velitele 3. armádního
sboru generála pěchoty Blaskowitze po dohodě s vůdcem a říšským
kancléřem Adolfem Hitlerem dne 15. března 1939
d) na základě nařízení říšského protektora Konstantina von Neuratha ze dne
18. března 1939
2. otázka: Po rozpuštění všech politických stran v protektorátu Čechy a Morava
vznikla z popudu státního prezidenta Emila Háchy 21. března 1939 nová
politická organizace kladoucí si za cíl politicky reprezentovat celý
národ. Tato organizace se jmenovala:
a) Národní sjednocení
b) Národní jednota
c) Národní souručenství
d) Vlajka
3. otázka: Slovenský stát (od 21. července 1939 Slovenská republika) byl uznán
v průběhu své existence de facto nebo de iure řadou států, včetně států
nepřátelsky orientovaných vůči nacistickému Německu. Z tehdejších
mocností Slovenský stát ale nikdy nebyl uznán:
a) Francií
b) Velkou Británií
c) Svazem sovětských socialistických republik (SSSR)
d) Spojenými státy americkými (USA)
4. otázka: Druhým řádným říšským protektorem v Čechách a na Moravě se stal:
a) Reinhard Heydrich
b) Kurt Daluege
c) Wilhelm Frick
d) Karl Hermann Frank
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5. otázka: Mezi odbojovými organizacemi v protektorátu Čechy a Morava vynikla
především organizace složená z někdejších československých
důstojníků, založená v roce 1939. Organizace částečně působila i na
Slovensku a měla kontakty i v odtrženém pohraničí, především na
Opavském Slezsku. Tato organizace se nazývala:
a) Politické ústředí (PÚ)
b) Petiční výbor „Věrni zůstaneme“ (PVVZ)
c) Obrana národa (ON)
d) Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD)
6. otázka: Osoby považované slovenským luďáckým režimem za nebezpečné
pro stát a jeho režim mohly být internovány bez soudního rozhodnutí
v internačním táboře, a to na neomezenou dobu. Tento internační tábor
se nacházel:
a) v Leopoldově
b) v Ilavě
c) v Seredi
d) v Novákách
7. otázka: Představitelem radikálního národně-socialistického a proněmeckého
proudu na Slovensku za druhé světové války byl:
a) Jozef Tiso
b) Karol Sidor
c) Vojtech Tuka
d) Pavol Čarnogurský
8. otázka: Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich provedl mimo jiné i
reformu protektorátní správy a rekonstrukci vlády protektorátu, která
měla být jen sborem úředníků plnících příkazy Berlína. Předsedou
nové zmenšené protektorátní vlády se 19. ledna 1942 stal:
a) generál Alois Eliáš
b) prof. Jaroslav Krejčí
c) plk. Emanuel Moravec
d) Richard Bienert
9. otázka: Kdo byl prvním velitelem odbojové organizace Obrana národa?
a) Bedřich Homola
b) Josef Mašín
c) František Bláha
d) Josef Bílý
10. otázka: Jedním z vedoucích funkcionářů kolaborantské organizace Kuratorium
pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, původem z Benešova,
byl:
a) František Teuner
b) Jan Rys-Rozsévač
c) Zdenko Vaněk
d) Oskar Nešpor
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11. otázka: Norimberské rasové protižidovské zákony byly v protektorátu Čechy
a Morava zavedeny:
a) současně se zřízením protektorátu Čechy a Morava
b) nařízením říšského protektora Konstantina von Neuratha o židovském
majetku ze dne 21. června 1939
c) nařízením vlády protektorátu Čechy a Morava o právním postavení židů ze
dne 4. července 1939
d) nařízením zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha ze dne
29. září 1941 o rozšíření platnosti říšského zákona ze dne 15. září 1935
na ochranu německé cti a krve na území protektorátu Čechy a Morava
12. otázka: Základem poválečné spolupráce mezi Československem a SSSR
(ovšem také základem politické i vojenské závislosti Československa
na SSSR) se stala československo-sovětská spojenecká smlouva
uzavřená ještě během války. Tato smlouva byla podepsána:
a) 18. 7. 1941 v Londýně
b) 12.12. 1943 v Moskvě
c) 8. 5. 1944 v Londýně
d) 29. 3. 1945 v Moskvě
13. otázka: Po vypuknutí Slovenského národního povstání a obsazení západního
Slovenska včetně Bratislavy německou armádou došlo 5. září 1944
i k ustanovení nové slovenské vlády v Bratislavě, která se stala
poslední vládou válečné Slovenské republiky vůbec. Předsedou této
vlády se stal:
a) Ferdinand Ďurčanský
b) Alexander Mach
c) Štefan Tiso
d) Vojtech Tuka
14. otázka: Vrcholným orgánem odbojového hnutí v českých zemích v závěru války
se stala Česká národní rada (ČNR). V jejím čele stanul:
a) Albert Pražák
b) Josef Smrkovský
c) Richard Bienert
d) generál Karel Kuttelvašer
15. otázka: Ve kterém městě bylo zahájeno Květnové povstání českého lidu?
a) v Železném Brodě
b) ve Vsetíně
c) v Semilech
d) v Přerově
16. otázka: Ke kterému paktu přistoupila Slovenská republika?
a) k Paktu tří mocností
b) k Paktu proti Kominterně
c) k Paktu tří mocností a k Paktu proti Kominterně
d) k Ocelovému paktu, k Paktu tří mocností a k Paktu proti Kominterně
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17. otázka: Kdo nebyl mezi popravenými studentskými funkcionáři při nacistickém
zásahu proti vysokým školám v listopadu 1939?
a) Kuneš Sonntag
b) Marek Frauwirth
c) Václav Šafránek
d) Josef Matoušek
18. otázka: Ve kterém filmu hrála svou poslední roli herečka Anna Letenská,
později popravená za pomoc atentátníkům na Reinharda Heydricha?
a) Babička
b) Městečko na dlani
c) Přijdu hned
d) Rukavička
19. otázka: Kdy vzniklo židovské ghetto v Terezíně?
a) v březnu 1940
b) v lednu 1941
c) v listopadu 1941
d) v prosinci 1942
20. otázka: V září 1941 podlehl těžkým zraněním poté, co byl sražen automobilem,
významný básník židovského původu. Kdo to byl?
a) Zdeněk Ohrenstein
b) Jiří Orten
c) Erich Auerbach
d) Ota Winter
21. otázka: Kterou funkci zastával v londýnské exilové vládě od roku 1941 agrární
politik Ladislav Feierabend?
a) ministr financí
b) ministr spravedlnosti
c) ministr hospodářské obnovy
d) ministr zemědělství
22. otázka: Pod pseudonymem Pavel Svatý působil jako komentátor českého
vysílání londýnského rozhlasu:
a) Pavel Tigrid
b) Prokop Drtina
c) Hubert Ripka
d) František Hála
23. otázka: Nejpozoruhodnější ediční vydání Slovenské učené společnosti a první
vícesvazkové encyklopedické zpracování jednotlivých oblastí
slovenského života se jmenovalo:
a) Encyklopédia Slovenska
b) Slovensko
c) Hlinkov slovník
d) Slovenská vlastiveda
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24. otázka: Kdo byl režisérem známých protektorátních filmů Jan Cimbura nebo
Noční motýl?
a) Otakar Vávra
b) Martin Frič
c) František Čáp
d) Miroslav Cikán
25. otázka: Při zatýkání členů I. ilegálního vedení KSČ v únoru 1941 unikl jeden
z jeho členů. Byl to:
a) Bedřich Václavek
b) Otto Synek
c) Jan Zika
d) Eduard Urx
26. otázka: Kteří dva ministři slovenské vlády zůstali v čele svých resortů po celou
dobu existence Slovenské republiky?
a) Alexander Mach + Gejza Medrický
b) Gejza Medrický + Mikuláš Pružinský
c) Mikuláš Pružinský + Július Stano
d) Alexander Mach + Július Stano
27. otázka: Kterou vojenskou hodnost měl Ján Golian před vyhlášením povstání
29. srpna 1944?
a) podplukovník
b) plukovník
c) brigádní generál
d) generálplukovník
28. otázka: Státní rada Slovenské republiky byla:
a) nevoleným státním orgánem s poradními právy vůči prezidentovi a vládě
b) nevoleným státním orgánem složeným z mimovládních představitelů, který
měl podle ústavy právo předkládat návrhy zákonů
c) nevoleným státním orgánem, který měl podle ústavy právo předkládat
návrhy zákonů, kontrolovat a v případě potřeby iniciovat trestní stíhání
prezidenta, premiéra, ministrů a poslanců
d) nevoleným státním orgánem, který měl podle ústavy právo vyhlašovat
válku, předkládat návrhy zákonů, kontrolovat a v případě potřeby iniciovat
trestní stíhání prezidenta, premiéra, ministrů a poslanců
29. otázka: Tato veselohra kritizovala kariérismus, korupci a další negativní jevy
společenského života. Zažila cenzurní postihy, zákaz repríz ve
Slovenském národním divadle, zákaz pro učitele hrát ji v ochotnických
představeních. To vše však spíše zvyšovalo popularitu hry a zájem o ni.
O kterou veselohru šlo a kdo byl jejím autorem?
a) Ivan Stodola + Čaj u pána senátora
b) Július Barč-Ivan + Diktátor
c) Július Barč-Ivan + Mastný hrniec
d) Ivan Stodola + Náš pán minister
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30. otázka: Kdo z uvedených osob byl rektorem Slovenské univerzity?
a) Juraj Hronec
b) Vojtech Tuka
c) Daniel Rapant
d) Alexander Mach
31. otázka: Margita Figuli zveřejnila v Slovenských pohledech v roce 1940 novelu
„Olovený vták“. Musela kvůli ní opustit zaměstnání, neboť v uměleckém
textu kritizovala:
a) protižidovská opatření vlády
b) napadení Polska Německem
c) účast slovenských vojáků při napadení Polska
d) budování autoritativního režimu na Slovensku
32. otázka: Dne 29. srpna 1944 na cestě z letiště Tri Duby do Banské Bystrice
zajistila vojenská hlídka generála II. třídy Jozefa Turance. Až do
leteckého eskortování na sovětské území ho internovali mezi partyzány.
Kterou funkci zastával Jozef Turanec v době zatčení?
a) hlavní velitel slovenské armády
b) náčelník Velitelství pozemního vojska v Banské Bystrici
c) zástupce ministra národní obrany
d) velitel Vojenské kanceláře Úřadu prezidenta republiky
33. otázka: Počet členů povstalecké Slovenské národní rady se rozšířil postupně
na 50. Jaký byl poměr mezi členy Komunistické strany a Demokratické
strany?
a) 25 : 25
b) 30 : 20
c) 23 : 23 a 4 členové vojenského velení
d) 24 : 24 a 2 členové vojenského velení
34. otázka: Největší slovenská zbrojovka v Dubnici nad Váhom se dostala
v průběhu války do majetku koncernu Reichswerke Hermann Göring,
neboť původně byla majetkem:
a) Zbrojovky Brno
b) Škody Plzeň
c) ČKD Praha
d) Explosie Semtín
35. otázka: Slovenská republika ve vztahu k USA:
a) nikdy nevyhlásila USA válku
b) vyhlásila válku ústavním způsobem (prezident po předchozím schválení
sněmem)
c) vyhlásila válku neústavním způsobem (prezident bez předchozího
schválení sněmem)
d) vyhlásila válku neústavním způsobem (předseda vlády a ministr
zahraničních věcí Vojtech Tuka s dodatečným podpisem prezidenta
bez předchozího schválení sněmem)
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36. otázka: Po objevení masových hrobů v Katyni se práce vyšetřovací komise
iniciované Německem zúčastnil také slovenský profesor patologie
František Šubík, známý jako básník pod pseudonymem:
a) Andrej Žarnov
b) Rudolf Dilong
c) Ján Silan
d) Ján Smrek
37. otázka: Nejdůležitější a před povstáním rozhodující schůze ilegální Slovenské
národní rady a Vojenského ústředí se uskutečnila 20. 7. 1944 v horské
chatě v katastru obce:
a) Blatnica
b) Čremošné
c) Sklabiňa
d) Bystrička
38. otázka: Slovenské bankovky měly své nominální hodnoty uvedeny:
a) jen ve slovenském jazyku
b) slovensky a německy
c) slovensky, německy a rusínsky
d) slovensky, německy, rusínsky a maďarsky
39. otázka: Předseda slovenské vlády Vojtech Tuka vykonával vedle funkce
premiéra ještě další významnou vládní funkci. Kterou?
a) ministr zahraničí
b) ministr obrany
c) ministr vnitra
d) ministr financí
40. otázka: V prvních letech druhé světové války bylo slovenské území, s výjimkou
bombardování během tzv. Malé války v březnu 1939, uchráněno od
hrůz válečných bojů. Poprvé Slováci pocítili výrazněji utrpení až
v červnu 1944. Co se tehdy událo?
a) Bratislava byla bombardována spojeneckým letectvem
b) byly zahájeny transporty slovenských židů do vyhlazovacích táborů
c) do východních oblastí Slovenska vstoupily sovětské jednotky
d) bylo zahájeno Slovenské národní povstání
41. otázka: Na sklonku roku 1943 se příslušníci 1. čs. samostatné brigády
zúčastnili úspěšných bojů o ukrajinské hlavní město Kyjev. Boje o
Kyjev se staly nejúspěšnější operací čs. jednotek na východní frontě za
druhé světové války a tři čs. vojáci tehdy obdrželi prestižní titul Hrdina
SSSR. Jak se jmenovali?
a) Josef Buršík + Antonín Sochor + Ludvík Svoboda
b) Josef Buršík + Richard Tesařík + Bedřich Reicin
c) Richard Tesařík + Ludvík Svoboda + Karel Klapálek
d) Josef Buršík + Antonín Sochor + Richard Tesařík
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42. otázka: 14. března 1945 prezident Jozef Tiso naposledy vyznamenal své
„věrné“. Mezi vyznamenanými byl také Otomar Kubala, který si získal
velkou důvěru nacistických okupačních orgánů. Kterou funkci
zastával?
a) šéf Úřadu propagandy
b) předseda Slovensko-německé společnosti
c) šéf židovského oddělení ministerstva vnitra
d) náčelník hlavního štábu Hlinkovy gardy
43. otázka: V roce 1940 musel opustit „prkna“ Slovenského národního divadla
přední člen činohry SND Martin Gregor. Z jakého důvodu?
a) byl členem komunistické strany
b) byl židovského původu
c) byl zapojen do odboje a odhalen
d) byl obviněn z homosexuality
44. otázka: Jak se nazývala čs. jednotka, která byla v létě 1940 nasazena v rámci
britské pěší divize do bojů proti jednotkám vichisty ovládané Sýrie?
a) 1. čs. samostatný prapor
b) čs. samostatná obrněná brigáda
c) československý pěší prapor 11 - Východní
d) čs. armádní sbor
45. otázka: Jednou z obětí nacistického běsnění po atentátu na Reinharda
Heydricha se stal také reprezentant ČSR a držitel čs. rekordu v běhu
na 800 metrů. Jak se jmenoval?
a) Evžen Rošický
b) Jozef Plachý
c) Emil Zátopek
d) Stanislav Jungwirth
46. otázka: Na základě předchozích úmluv čs. exilové a sovětské vlády z roku 1941
se od přelomu let 1941/1942 začal vytvářet v přiuralském městečku
základ čs. vojenské jednotky na sovětském území. Jak se městečko
nazývalo?
a) Buzuluk
b) Novochopersk
c) Sokolovo
d) Kujbyšev
47. otázka: Vojenským vedením Slovenského národního povstání byl v úvodu
pověřen plk. Ján Golian, v dalším průběhu byl nahrazen generálem
Rudolfem Viestem. Jaký byl jejich osud po potlačení povstání?
a) byli zadrženi Němci a odvlečeni do koncentračního tábora
b) podařilo se jim uniknout na území ovládané sovětskými jednotkami
c) oba zahynuli během ústupu při sněhové bouři na hoře Chabenec
d) po potlačení povstání odešli k partyzánům
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48. otázka: Dne 27. září 1941 přiletěl do protektorátu jako zastupující říšský
protektor Reinhard Heydrich. Ještě týž den:
a) vydal výnos o uzavření všech synagog v protektorátu
b) nechal navýšit mzdy pracujících ve zbrojním průmyslu
c) nařídil změny v dopravě, začalo se jezdit vpravo
d) dal zatknout předsedu protektorátní vlády gen. Aloise Eliáše
49. otázka: V dubnu 1944 se začal formovat 1. čs. armádní sbor na sovětském
území. Kdo byl jmenován jeho prvním velitelem?
a) generál Ludvík Svoboda
b) generál Jan Kratochvíl
c) generál Rudof Viest
d) generál Augustín Malár
50. otázka: Počátkem srpna 1944 poslal ministr obrany Slovenské republiky
Ferdinand Čatloš do SSSR tajně svého kurýra. Co bylo cílem jeho
cesty?
a) předat sovětské straně nabídku prezidenta Jozefa Tisa na uzavření
separátního míru
b) seznámit sovětskou stranu s plánem rozmístění německých jednotek
na území Slovenska
c) předat sovětské straně kompromitující materiály na představitele
Slovenské národní rady, včetně Gustáva Husáka
d) návrh na otevření karpatských průsmyků a přechod slovenské armády
do spojeneckého tábora

počet bodů : ______
poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 1. kola = 50)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
1b =
2c
3d
4c
5c
6b
7c
8b
9d
10 a
11 b

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

12 b
13 c
14 a
15 d
16 c
17 a
18 c
19 c
20 b
21 a
22 b
23 d
24 c
25 c
26 b
27 a
28 c

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

29 c
30 b
31 b
32 a
33 d
34 b
35 d

=
=
=
=
=
=
=

36 a
37 b
38 d
39 a
40 a
41 d
42 d

=
=
=
=
=
=
=
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1. kola

na základě výnosu vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera
vydaného v Praze 16. 3. 1939
Národní souručenství
Spojenými státy americkými (USA)
Wilhelm Frick
Obrana národa (ON)
v Ilavě
Vojtech Tuka
prof. Jaroslav Krejčí
Josef Bílý
František Teuner
nařízením říšského protektora Konstantina von Neuratha
o židovském majetku ze dne 21. 6. 1939
12.12. 1943 v Moskvě
Štefan Tiso
Albert Pražák
v Přerově
k Paktu tří mocností a k Paktu proti Kominterně
Kuneš Sonntag
Přijdu hned
v listopadu 1941
Jiří Orten
ministr financí
Prokop Drtina
Slovenská vlastiveda
František Čáp
Jan Zika
Gejza Medrický + Mikuláš Pružinský
podplukovník
nevoleným státním orgánem, který měl podle ústavy právo
předkládat návrhy zákonů, kontrolovat a v případě potřeby
iniciovat trestné stíhání prezidenta, premiéra, ministrů
a poslanců
Július Barč-Ivan + Mastný hrniec
Vojtech Tuka
napadení Polska Německem
hlavní velitel slovenské armády
24 : 24 a 2 členové vojenského velení
Škody Plzeň
vyhlásila válku neústavním způsobem (předseda vlády a ministr
zahraničních věcí Vojtech Tuka s dodatečným podpisem
prezidenta bez předchozího schválení sněmem)
Andrej Žarnov
Čremošné
slovensky, německy, rusínsky a maďarsky
ministr zahraničí
Bratislava byla bombardována spojeneckým letectvem
Josef Buršík + Antonín Sochor + Richard Tesařík
náčelníka hlavního štábu Hlinkovy gardy
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43 b
44 c
45 a
46 a
47 a
48 d
49 b
50 d
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byl židovského původu
československý pěší prapor 11 - Východní
Evžen Rošický
Buzuluk
byli zadrženi Němci a odvlečeni do koncentračního tábora
dal zatknout předsedu protektorátní vlády gen. Aloise Eliáše
generál Jan Kratochvíl
návrh na otevření karpatských průsmyků a přechod slovenské
armády do spojeneckého tábora
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OD VZNIKU PROTEKTORÁTU A SLOVENSKÉHO STÁTU
DO OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
autoři: prof. PhDr. Roman Holec, CSc..
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Mgr. Miroslav Stulák

Na vyznačené místo napište správnou odpověď:
1. otázka: V čele protektorátní vlády nahradil dne 27. dubna 1939 Rudolfa Berana
někdejší generál československých legií, který byl zároveň zapojen
do protinacistického odboje. Poté, co gestapo odhalilo jeho dvojí hru,
byl v roce 1941 zatčen, německým soudem odsouzen k trestu smrti
a v roce 1942 popraven. Napište jeho jméno a příjmení.
......................................................................................................................
2. otázka: V létě 1940 se Adolf Hitler rozhodl otevřeně zasáhnout do politických
poměrů na Slovensku s cílem posílit radikální proněmecké křídlo
a odstranit z vlády ty politiky, kteří se pokoušeli o navázání kontaktů
s britskou vládou. Čelní představitelé slovenského státu včetně
prezidenta Jozefa Tisa byli Hitlerem za tímto účelem pozváni na osobní
jednání, které vedlo k významným personálním změnám ve slovenské
vládě. Jednání se uskutečnilo 28. 7. 1940. Napište název města, kde se
jednání uskutečnilo.
........................................................................................................................
3. otázka: Ve druhé polovině roku 1940 byla dokončena stavba lanovky pro
přepravu osob ve Vysokých Tatrách, zahájená v roce 1936. Veřejný
provoz na druhém (horním) úseku této lanovky byl zahájen až 20.
prosince 1941, ale už 14. října 1942 musel být zastaven pro technické
potíže a obnoven byl až po druhé světové válce. Napište, na kterou
horu tato lanovka vedla.
........................................................................................................................
4. otázka: V roce 1941 přistoupili nacističtí okupanti v protektorátu Čechy
a Morava k zahájení tzv. konečného řešení židovské otázky. Prvním
krokem bylo soustředění všech židů za součinnosti českých
protektorátních úřadů, policie a četnictva do jednoho tranzitního ghetta.
Napište název města, kde bylo toto tranzitní ghetto zřízeno.
.....................................................................................................................

8. dubna 2015

strana č. 12

5. otázka: V letech 1939-1941 vznikla v protektorátu Čechy a Morava řada malých
kolaborantských organizací kritizujících protektorátní vládu za údajnou
neupřímnost ve vztahu k Německu a usilujících nejen o co nejužší
spolupráci s okupanty, ale i o zavedení české verze nacionálního
socialismu podle nacistického vzoru. Napište název jedné
z nejznámějších a největších z těchto organizací. Organizace vydávala
vlastní časopis téhož jména, předsedou této organizace byl český
antisemita Jan Rys-Rozsévač. Protektorátní organizace navazovala
na činnost hnutí, jež se etablovalo již v meziválečném Československu.
.......................................................................................................................
6. otázka: Po vypuknutí Slovenského národního povstání vyslala československá
exilová vláda v Londýně do Banské Bystrice jako svého zmocněnce
a vládního delegáta ministra Františka Němce. Společně s ním přiletěl
do Banské Bystrice 7. října 1944 jako jeho zástupce i vysoký důstojník,
který převzal velení povstalecké armády. Uveďte jeho příjmení.
....................................................................................................................
7. otázka: V roce 1940 vyšla básnická sbírka „Vějíř Boženy Němcové“, vyznačující
se silnou vlasteneckou tematikou. Kdo byl autorem?
.........................................................................................................................
8. otázka: Kdo režíroval známý protektorátní film „Přednosta stanice“ s Vlastou
Burianem v hlavní roli?
.........................................................................................................................
9. otázka: Kdo byl velitelem parašutistického výsadku s krycím názvem
Out distance?
.......................................................................................................................
10. otázka: Jak se jmenoval slovenský důstojník (přeběhl k sovětské armádě), který
se zúčastnil bojů na Ukrajině a v roce 1943 padl u města Ovruč?
Posmrtně mu byl v květnu 1945 udělen titul Hrdiny Sovětského svazu.
................................................................................................................
11. otázka: Jak se jmenovalo slovenské město, které vešlo do povědomí jako místo
těžkých bojů v počátcích vypuknutí Slovenského národního povstání
a 5. září 1944 bylo vypáleno německou armádou? (pozn.: po druhé
světové válce bylo přejmenováno)
.........................................................................................................................
12. otázka: Tzv. „Malá vojna“ mezi Slovenskem a Maďarskem byla spojena
s leteckým náletem na jedno město. Které to bylo?
..........................................................................................................................
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13. otázka: Jak se jmenoval slovenský židovský vězeň koncentračního tábora
v Osvětimi, kterému se odtud podařilo utéci a podat zprávu
o poměrech, které v tomto vyhlazovacím táboře panovaly?
(pozn.: zemřel v roce 2006 v Kanadě)
.........................................................................................................................
14. otázka: Kdo byl zdrojem veškeré moci a práva podle preambule slovenské
ústavy?
..........................................................................................................................
15. otázka: Jak se jmenovala největší průmyslová akciová společnost na
Slovensku?
..........................................................................................................................
16. otázka: Jak se jmenoval politik, který byl jako jediný členem prvních tří
ilegálních vedení Komunistické strany Slovenska?
..........................................................................................................................
17. otázka: Řadu míst na Slovensku osvobozovaly vedle jednotek Rudé armády
ještě jednotky jiného státu. Který stát to byl?
..........................................................................................................................
18. otázka: Jak se jmenoval první slovenský celovečerní dokumentární film z roku
1942?
..........................................................................................................................
19. otázka: Byl nejvyšším československým armádním důstojníkem, který padl
v průběhu bojů druhé světové války. V rámci karpatsko-dukelské
operace zahynul 6. října 1944 po výbuchu miny v hodnosti brigádního
generála. Jak se jmenoval?
..........................................................................................................................
20. otázka: Protisovětská propaganda v protektorátu se začala stupňovat po
uzavření československo - sovětské smlouvy z prosince 1943. Na tomto
základě došlo k vytvoření organizace, která si kladla za cíl vrazit klín
mezi obyvatelstvo protektorátu a zahraniční odboj. Jak se tato
organizace nazývala?
..........................................................................................................................
21. otázka: Do průběhu Pražského povstání zasáhly dne 6. 5. 1945 na straně
povstalců jednotky, od jejichž pomoci se vedení povstání, tj. Česká
národní rada, záhy oficiálně distancovalo. O které jednotky se jednalo?
..........................................................................................................................

8. dubna 2015

strana č. 14

22. otázka: Na sklonku roku 1941 byla nad územím protektorátu vysazena
paradesantní skupina Silver A. Jedním z hlavních úkolů skupiny bylo
zajištění rádiového spojení s Londýnem prostřednictvím vysílačky.
Jaký byl její krycí název?
..........................................................................................................................
23. otázka: Podplukovníci Josef Balabán a Josef Mašín vytvářeli spolu se štábním
kapitánem Václavem Morávkem legendární odbojovou skupinu, která si
nechávala říkat:
..........................................................................................................................
24. otázka: S jakým hlavním úkolem byl koncem dubna 1942 vysazen nad
protektorátem výsadek s krycím názvem Tin?
.........................................................................................................................
25. otázka: Kdo velel jednotkám 3. americké armády, které osvobodily čs. území
do linie Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice?
........................................................................................................................

počet bodů : ______
poznámka: správná odpověď = 2 body (maximální počet bodů 2. kola = 50)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

2. kola

1. otázka

=

generál Alois Eliáš (stačí uvést příjmení)

2. otázka

=

Salzburg

3. otázka

=

Lomnický štít

4. otázka

=

Terezín

5. otázka

=

Vlajka

6. otázka

=

generál Rudolf Viest (stačí uvést příjmení)

7. otázka

=

Jaroslav Seifert (stačí uvést příjmení)

8. otázka

=

Jan Sviták (stačí uvést příjmení)

9. otázka

=

Adolf Opálka (stačí uvést příjmení)

10. otázka

=

Ján Nálepka (stačí uvést příjmení)

11. otázka

=

Telgárt

12. otázka

=

Spišská Nová Ves

13. otázka

=

Rudolf Vrba (stačí uvést příjmení)

14. otázka

=

Bůh

15. otázka

=

Dynamit Nobel Bratislava

16. otázka

=

Ján Osoha (stačí uvést příjmení)

17. otázka

=

Rumunsko

18. otázka

=

Od Tatier po Azovské more

19. otázka

=

generál Jaroslav Vedral-Sázavský (stačí uvést příjmení)

20. otázka

=

Liga proti bolševismu

21. otázka

=

jednotky Ruské osvobozenecké armády, tzv. „vlasovci“

22. otázka

=

Libuše

23. otázka

=

Tři králové

24. otázka

=

provést atentát na Emanuela Moravce

25. otázka =
generál George Smith Patton (stačí uvést příjmení)
__________________________________________________________
(pozn.: postačuje napsat zvýrazněné odpovědi)
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OD VZNIKU PROTEKTORÁTU A SLOVENSKÉHO STÁTU
DO OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

3. kkoollaa

ččáásstt

A

autor : Mgr. Miroslav Stulák

Dopište do textu chybějící údaje:
1) Nová protektorátní vláda byla jmenována 27. 4. ......... (rok). V jejím čele stál
legionář Alois Eliáš, organizátor březnového vojenského zásahu na .............(území)
Eliáš spolupracoval s vojenskou odbojovou organizací .................................(název)
a měl spojení s Edvardem .................. . Jiným ministrem zapojeným do odboje
byl Ladislav Feierabend, který se stal členem tajné organizace .................................
(literatura: Jan Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století, Vyšehrad 2012, str. 187)

2) Složení vládního kabinetu bylo relativně stabilní. Prvním premiérem se stal
......................... (jméno + příjmení), jehož po zvolení prezidentem v říjnu 1939 ve
funkci nahradil Vojtech ......................... Z vládního kabinetu musel na nátlak
Němců již na jaře 1939 odejít Karol ..................... a stejný osud postihl v srpnu 1940
i Ferdinanda ................................
(literatura: Ivan Kamenec, Slovenský štát v obrazech, Ottovo nakladatelství 2008, str. 37 )

3) Student medicíny Jan ....................... zemřel 11. listopadu ........... (rok) Jeho pohřeb
15. listopadu rozpoutal novou vlnu protiněmeckých demonstrací, jichž se zúčastnili
především studenti. Odveta nacistické moci byla brutální: za úsvitu .......... listopadu
přepadly oddíly SS a německé policie vysokoškolské koleje v Praze, .......................
a v ....................... (města). Všech deset českých vysokých škol bylo zavřeno a na
1200 studentů odvezeno do .................................... Devět studentských
předáků bylo bez soudu v Praze - .................... (místo) zastřeleno. Na základě
intervence prezidenta Háchy byli studenti později propuštěni, poslední v roce 1942.
(literatura: kol., Kronika českých zemí 1939-1967, Fortuna)
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O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

3. kkoollaa

ččáásstt

B

Přiřaďte k osobnostem jejich data úmrtí:
rok: 1941, 1942, 1943, 1944, 1945
kpt. Ján
Nálepka

O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

Emanuel
Moravec

3. kkoollaa

kpt. Václav
Morávek

ččáásstt

pplk. Josef
Balabán

gen. Vojtěch
Luža

C

Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely. Přiřazené pojmy lze
použít jen jednou.
1) salcburská jednání
2) Ján Nálepka
3) jednotka Edelweiss
4) 17. listopad 1939
5) Imrich Karvaš
6) Konstantin von Neurath
7) Gustáv Husák
8) Karel Čurda
9) lidické ženy
10) pplk. Ludvík Svoboda

A) Slovenská národní banka
B) Jan Opletal
C) říšský protektor
D) konfident gestapa
E) Ravensbrück
F) Vojtech Tuka
G) Buzuluk
H) Ostrý Grúň
I) kpt. Repkin
J) Slovenská národní rada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

3. kkoollaa

ččáásstt

D
Napište alespoň příjmení osobnosti na obrázku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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3. kkoollaa

O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

ččáásstt

E

Přiřaďte roky k událostem: rok: 1939, 1941, 1942, 1943, 1944
Aféra
plukovníka
Antona
Snaczkého

Poslední
sjezd
HSĽS

O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

V protektorátu došlo
k omezení výuky, učitelé
a studenti posledního
ročníku středních škol byli
nasazeni do válečné
výroby, odborné školy
byly uzavřeny.

3. kkoollaa

ččáásstt

1. československý
samostatný prapor
byl nasazen do bojů
v oblasti města
Charkov.

Povinné označení
všech občanů židovské
národnosti
v protektorátu žlutou
šesticípou hvězdou
s černým nápisem Jude
(od 6 let)

F

Vysvětlete pojmy:
pancrfaust

: ...........................................................................................................

Vedem

: ...........................................................................................................

POHG

: ...........................................................................................................

Silver A

: ...........................................................................................................

skupina Flóra

: ...........................................................................................................

O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

3. kkoollaa

ččáásstt

G

K dobovým dílům napište alespoň příjmení autora:
1) Obrazy z dějin národa českého

...........................................................................

2) Městečko na dlani

...........................................................................

3) Cirkus Humberto

..........................................................................

4) Tri gaštanové kone

...........................................................................

počet bodů: ____
________________________________________________________________________
poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 3. kola = 54)

počet bodů CELKEM: _________
podpis (porota): ___________ +

8. dubna 2015

___________, podpis (dozorčí komise) : ___________
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
ččáásstt

3. kola

A

1) 1939 + Slovensku + Obrana národa + Benešem + Politické ústředí
2) Tiso + Tuka + Sidor + Ďurčanského
3) Opletal + 1939 + 17. + Brně + Příbrami + koncentračního tábora
(Sachsenhausen) + Ruzyni

ččáásstt

B

kpt. Ján
Nálepka

Emanuel
Moravec

kpt. Václav
Morávek

pplk. Josef
Balabán

gen. Vojtěch
Luža

1943

1945

1942

1941

1944

část

část

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

F
I
H
B
A
C
J
D
E
G

D

8. dubna 2015

1)

Tido J. Gašpar

2)

Paľo Bielik

3)

Jozef Gabčík

4)

Vlasta Burian

5)

Karel Hašler

6)

Josef Mašín

7)

Alois Eliáš

8)

Karl Hermann Frank

9)

Adolf Opálka
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ččáásstt

E

Přiřaďte roky k událostem: rok - 1939, 1941, 1942, 1943, 1944

Aféra
plukovníka
Antona
Snaczkého

Poslední
sjezd
HSĽS

V protektorátu
došlo k omezení
výuky, učitelé a
studenti posledního
ročníku středních
škol byli nasazeni
do válečné výroby,
odborné školy byly
uzavřeny.

1942

1939

1944

ččáásstt

1. československý
samostatný prapor
byl nasazen do bojů
v oblasti města
Charkov.

Povinné označení
všech občanů židovské
národnosti
v protektorátu žlutou
šesticípou hvězdou
s černým nápisem Jude
(od 6 let)

1943

1941

F

Vysvětlete pojmy:
pancrfaust
Vedem
POHG
Silver A
skupina Flóra

ččáásstt

= ruční zbraň používaná především proti tankům
= ilegální časopis židovských chlapců vydávaný v Terezíně
= Pohotovostní oddíly Hlinkovy gardy
= parašutistický výsadek vysazený do protektorátu
= odbojová skupina na Slovensku

G

K dobovým dílům napište alespoň příjmení autora:
1) Obrazy z dějin národa českého
2) Městečko na dlani
3) Cirkus Humberto
4) Tri gaštanové kone
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=
=
=
=

Vladislav Vančura
Jan Drda
Eduard Bass
Margita Figuli
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