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Zakroužkujte dle vašeho názoru správnou odpověď.
1. otázka:	V roku 1949 emigroval vynikajúci čs. reprezentant vo futbale a hráč
Slovana Bratislava, ktorý sa neskôr výrazne presadil v španielskej lige
v tíme FC Barcelona. Išlo o:
a) Ladislava Kunu
b) Ladislava Kubalu
c) Jozefa Adamca
d) Ladislava Pavloviča
2. otázka: V letech 1949-1950 se stala Ája Vrzáňová dvojnásobnou mistryní světa:
a) v rychlobruslení
b) ve stolním tenisu (dvouhra žen)
c) v krasobruslení
d) v atletice (hod oštěpem)
3. otázka:	V 50. letech organizovala cestovní kancelář Čedok hromadné zájezdy
do spřátelených zemí, například do:
a) Bulharska, Kuby, NDR, Polska a Sovětského svazu
b) Bulharska, Maďarska, Polska a Sovětského svazu
c) Finska, NDR, Polska, Rumunska a Sovětského svazu
d) Bulharska, NDR, Polska, Rakouska a Rumunska
4. otázka:	V roku 1950 prebiehal na Slovensku politický proces, v priebehu
ktorého padli rozsudky smrti, ktoré boli následne vykonané.
Išlo o:
a) cirkevných hodnostárov na čele s biskupom Jánom Vojtaššákom
b) bývalých partizánskych veliteľov na čele s Viliamom Žingorom
c) činiteľov KSS na čele s Karolom Šmidkem
d) činiteľov Slovenského štátu na čele s Vojtechom Tukom
5. otázka:	
Vyberte řetězec pojmů, které se váží k táboru nucených prací Nikolaj.
a) ruský autobus + uran + korekce + Jáchymovsko
b) mauthausenské schody + těžba uhlí + Bedřich Reicin + kněží
c) Pravomil Raichl + Věž smrti + těžba žuly + Příbramsko
d) osvětová výchova + kurzy ruského jazyka + Pověřenectvo vnitra + Hronec

6. otázka:	V rokoch 1952-1953 prebiehala aj na Slovensku tzv. Akcia B, cieľom
ktorej bolo získať bytové priestory vysťahovaním politicky
nespoľahlivých osôb a prideliť ich ľuďom, ktorí sa stávali oporou
režimu. Byty muselo opustiť takmer 5 000 osôb, z ktorých najviac,
asi 60 percent, bolo na Slovensku vysťahovaných:
a) z Bratislavy
b) z Banskej Bystrice
c) zo Žiliny
d) z Košíc
7. otázka:	V 60. letech mohli obyvatelé ČSSR číst informace o domácím
i zahraničním dění například v denících:
a) Rudé právo, Mladá fronta Dnes, Zemědělské noviny, Právo lidu
b) Rudé právo, Lidové noviny, Špígl, Zemědělské noviny
c) Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Práce
d) Mladá fronta Dnes, Večerní Praha, Právo, Svobodné slovo
8. otázka:	Při náboru nových pracovníků Státní bezpečnosti v 50. letech byli
upřednostňováni:
a) absolventi politické školy KSČ, rolníci a příslušníci sokolské organizace
b) příslušníci sokolské organizace a bývalí sportovci
c) a
 bsolventi politické školy KSČ, členové Lidových milicí a bývalí partyzáni
d) absolventi vysokých škol se znalostí alespoň dvou světových jazyků
9. otázka:	Jaké bylo hlavní obvinění při zinscenovaném procesu s generálem
Heliodorem Píkou, na jehož základě byl obžalován z velezrady
a odsouzen k trestu smrti?
a) obvinění z předválečné spolupráce s Abwehrem
b) obvinění z tajné spolupráce s britskou a americkou zpravodajskou službou
c) obvinění ze spolupráce s izraelskou tajnou službou
d) obvinění z příprav vojenského převratu v Československu
10. otázka:	V roce 1962 se československá fotbalová reprezentace probojovala
na MS v Chile až do samotného finále, kde podlehla Brazílii 1:3.
Barvy Československa v tomto zápasu hájili také slovenští fotbalisté:
a) Andrej Kvašňák, Ján Popluhár, Adolf Scherer, Viliam Schrojf
b) Jozef Adamec, Ján Popluhár, Adolf Scherer, Jozef Štibrányi
c) Jozef Adamec, Andrej Kvašňák, Ladislav Pavlovič, Jozef Štibrányi
d) Jozef Adamec, Andrej Kvašňák, Ladislav Kubala, Viliam Schrojf
11. otázka:	Filmový režisér Otakar Vávra natočil v letech 1953-1956 husitskou
trilogii:
a) Jan Hus, Jan Žižka, Jan Želivský
b) Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem
c) Jan Hus, Jan Želivský, Císař Zikmund
d) Jan Hus, Jan Žižka, Proti církvi

12. otázka: 	V průběhu let 1948-1960 bylo v Československu v převážně
vykonstruovaných procesech popraveno téměř 250 osob. Kterému
z popravených jsou přisuzována následující slova pronesená před
popravou?
„Prosím Boha, aby vám tuto vraždu odpustil! Umírám proto, že jsem chtěl
mít svobodné zemědělce ve svobodné zemi. Oni jimi také budou!“ (odmlka)
„Moje děti, odkazuju vás ochraně Boží a Panny Marie, ženu také! Nechť žije
svobodné Československo!“
a) Rudolfu Slánskému
b) Miloslavu Chocovi
c) Stanislavu Brojovi
d) Záviši Kalandrovi
13. otázka: Název Praga V3S bylo označení pro:
a) polní vojenskou kuchyni, která byla zavedena do armády v roce 1953
b) nákladní automobil, jehož výroba byla zahájena v roce 1953
c) speciální vojenskou jednotku určenou k ochraně západních státních hranic
d) operaci StB s cílem zdiskreditovat katolickou církev
14. otázka: V roku 1966 získal spevák Karel Gott zlatú Bratislavskú lýru za pieseň:
a) Hej, páni konšelé
b) Mám rozprávkový dom
c) Oči sněhem zaváté
d) Když muž se ženou snídá
15. otázka: 	Na olympijských hrách v Tokiu získala Věra Čáslavská ve sportovní
gymnastice tři zlaté olympijské medaile. Ve kterých disciplínách?
a) víceboj, prostná, bradla
b) víceboj, přeskok, kladina
c) hrazda, kůň na šíř, prostná
d) kruhy, kůň na šíř, prostná
16. otázka: 	Po potlačení revoluce v Maďarsku v roce 1956 a odhalení sítě britské
zpravodajské služby v Československu se vedení KSČ rozhodlo
provést čistky, které byly realizovány v letech 1957-1958 a týkaly se
téměř 6 000 osob. Kde se tak dělo?
a) pouze v řadách ministerstva vnitra
b) pouze v armádě
c) zejména ve státních úřadech, vědeckých institucích a školství
d) pouze ve školství
17. otázka:	Bývalá poslankyně národně socialistické strany JUDr. Milada Horáková
byla v politickém procesu na jaře 1950 společně s dalšími osobami
odsouzena:
a) za přípravu atentátu na Klementa Gottwalda
b) za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví
c) za přípravu spiknutí a teroristické akce
d) za korupci při výkonu úřední funkce

18. otázka: 	Která z níže uvedených možností nepatří mezi komunistická hesla
50. let?
a) „Buduj vlast, posílíš mír“
b) „Vyhrnem si rukávy...“
c) „Ani muže ze závodu, ani haléř ze mzdy!“
d) „My jsme mládež nová, mládež Gottwaldova“
19. otázka:	V červenci 1951 došlo k politické vraždě tří funkcionářů místního
národního výboru v Babicích na Třebíčsku. Následovalo rozsáhlé
zatýkání, procesy a popravy. Tato dodnes ne zcela objasněná událost
se stala záminkou pro:
a) čistky ve vedení komunistické strany
b) s tupňování kampaně proti odpůrcům tzv. kolektivizace a proti
katolické církvi
c) urychlení přijetí zákona o jednotných zemědělských družstvech
d) změny ve vedení Státní bezpečnosti
20. otázka: 	O procesu s tzv. protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského
byla veřejnost informována:
a) v přímém přenosu Československé televize
b) ze záznamu ve večerních hodinách v Československé televizi
c) v přímém přenosu Československého rozhlasu
d) v propagandistických reportážích Československého rozhlasu
21. otázka:	František Šťastný se stal legendou již za svého života. Pětkrát získal
titul mistra Československa, dále pak titul vicemistra světa a dvakrát
vybojoval bronz v nejobtížnějším závodě silničních motorek na světě.
Vyberte skupinu pojmů, které se nejvíce váží k jeho osobě.
a) motoGP + Laurin & Klement + Masarykův okruh + schizofrenik
b) Zlatá přilba + Suzuki + 200 mil Daytony + pesimista
c) plochá dráha + Yamaha + šestidenní závod + autista
d) ostrov Man + Jawa + mnohočetná zranění + optimista
22. otázka: Na jaře 1950 byl Gustáv Husák odvolán z funkce předsedy Sboru
pověřenců, v únoru 1951 zatčen a až v dubnu 1954 ve vykonstruovaném
procesu odsouzen na doživotí. Kdy byl propuštěn na svobodu?
a) v roce 1956 (po XX. sjezdu KSSS)
b) v roce 1960 (v rámci tzv. amnestie prezidenta republiky)
c) v roce 1963 (po jednání Kolderovy komise)
d) v roce 1967 (po návštěvě L. I. Brežněva v Československu)
23. otázka: 	Významná část mladé generace literátů byla po ovládnutí moci
komunisty orientována výrazně prokomunisticky a prosovětsky.
Mezi představitele tzv. budovatelské poezie rozhodně nepatřil:
a) Ivan Skála
b) Pavel Kohout
c) Jan Zahradníček
d) Josef Kainar

24. otázka: Nová ústava z roku 1960 kromě jiného:
a) zrušila Sbor pověřenců a omezila pravomoci Slovenské národní rady
b) zachovala Sbor pověřenců a posílila pravomoci Slovenské národní rady
c) zrušila Sbor pověřenců a posílila pravomoci Slovenské národní rady
d) zachovala Sbor pověřenců a omezila pravomoci Slovenské národní rady
25. otázka: 	Po vyhlášení měnové reformy se největší protirežimní demonstrace
odehrály v červnu 1953 v Plzni. Na potlačení desetitisícové
demonstrace se podíleli zejména příslušníci:
a) armády, SNB, Lidových milicí a Státní bezpečnosti
b) armády, SNB a Svazu mládeže
c) armády a Sokola
d) pouze armády
26. otázka: 	Počátkem roku 1949 měla KSČ širokou členskou základnou s přibližně:
a) 150 000 členy
b) 750 000 členy
c) 1 200 000 členy
d) 2 200 000 členy
27. otázka: 	V roce 1955 ÚV KSČ zřídilo první komisi pro revizi některých politických
procesů. Komise doporučila zmírnit rozsudky u mizivého počtu
odsouzených. Jak se komise nazývala?
a) Barákova komise
b) Kolderova komise
c) Reicinova komise
d) Bacílkova komise
28. otázka: 	Které město se v roce 1959 stalo místem 1. ročníku mezinárodního
strojírenského veletrhu?
a) Bratislava
b) Košice
c) Brno
d) Plzeň
29. otázka: 	V roce 1967 byl natočen jeden z nejlepších filmů československé
kinematografie Marketa Lazarová režiséra Františka Vláčila.
Mezi herci se v tomto filmu neobjevili:
a) Rudolf Hrušínský a Jana Brejchová
b) Josef Kemr a Magda Vášáryová
c) Vladimír Menšík a Karla Chadimová
d) Ivan Palúch a Naďa Hejná
30. otázka: 	Ve kterém roce byla zahájena výstavba nynější dálnice D1 Praha-Brno?
a) 1955
b) 1960
c) 1963
d) 1967

31. otázka: 	Vnútrostranícke problémy v Československu mala v decembri 1967
vyriešiť návšteva najvyššieho sovietskeho predstaviteľa L. I. Brežneva.
Alexander Dubček, ktorý bol neskôr populárnym prvým tajomníkom ÚV
KSČ, si získal jeho sympatie. Jedným z dôvodov mohlo byť, že:
a) hovoril perfektne po rusky
b) mal za manželku Rusku
c) pred vstupom do politiky vyštudoval učiteľský obor ruský jazyk + dejepis
d) pri jednaniach navrhol posilnenie prítomnosti sovietskych jednotiek
na západných hraniciach Československa
32. otázka: 	Po XX. sjezdu KSSS se uskutečnil II. sjezd Svazu československých
spisovatelů, který je spojen s diskusním vstupem básníků Františka
Hrubína a Jaroslava Seiferta požadujících:
a) zastavení cenzury a propuštění některých vězněných spisovatelů
b) odsouzení vykonstruovaných procesů z počátku 50. let
c) umožnění svobodného vycestování do zahraničí
d) odvolání ministra vnitra Rudolfa Baráka
33. otázka: 	V letech 1952-1959 bylo vybudováno největší vodní dílo v tehdejším
Československu (délka 48 km, šířka až 10 km). Jednalo se o:
a) Slapskou přehradu
b) Lipenskou přehradu
c) Nechranickou přehradu
d) vodní dílo Liptovská Mara
34. otázka: 	Na sklonku roku 1961 byla dána do oběhu nová bankovka, která patřila
mezi graficky zdařilé československé bankovky tehdejší doby. Autor
platidla František Heřman byl v době vzniku důstojníkem čs. armády.
Jednalo se o bankovku v nominální hodnotě:
a) 100 Kčs
b) 50 Kčs
c) 25 Kčs
d) 500 Kčs
35. otázka: 	V lednu 1949 vstoupilo v platnost nové správní dělení státu.
Spočívalo v:
a) zrušení dosavadních zemí a rozdělení státu na 22 žup
b) zrušení dosavadních zemí a rozdělení státu na 10 krajů
c) zrušení dosavadních žup a rozdělení území státu na tři země
d) zrušení dosavadní zemské správy a rozdělení území státu na 19 krajů
36. otázka: 	Nejúčinnější metodou získávání rolníků pro vstup do jednotných
zemědělských družstev (JZD) na počátku 50. let bylo:
a) přesvědčování rolníků o výhodách společného hospodaření
b) zvyšování povinných dávek soukromě hospodařícím rolníkům
ve prospěch státu
c) pravidelné navyšování cen zemědělských produktů
d) povolávání rolníků na vojenská cvičení

37. otázka: 	Podstatou ekonomické reformy druhé poloviny 60. let vypracované
týmem odborníků pod vedením Oty Šika bylo:
a) upevnění centrálního řízení důležitých podniků
b) zavedení větší hospodářské samostatnosti státních podniků
c) privatizace ztrátových podniků za účasti zahraničního kapitálu
d) opětovné umožnění drobného soukromého podnikání
38. otázka: 	Počátkem 60. let patřila „moravská jízda“ k ozdobám československé
hokejové ligy. Tehdejší útok slavné Komety Brno tvořili:
a) Martin Procházka + Pavel Patera + Otakar Vejvoda
b) Bohuslav Šťastný + Jiří Novák + Vladimír Martinec
c) Vladimír Zábrodský + Stanislav Konopásek + Václav Roziňák
d) Vlastimil Bubník + Bronislav Danda + Václav Pantůček
39. otázka: 	Jednou z nejoblíbenějších značek šicích strojů v 50. letech byla na území
ČSR značka:
a) Singer
b) Pobeda
c) Wartburg
d) Gorenje
40. otázka: V 60. letech se nakupovaly základní potraviny za přibližné ceny:
a) kostka másla 1 Kčs, 1 kg cukru 1 Kčs, vajíčko 50 hal., 1 l mléka 50 hal.
b) kostka másla 2 Kčs, 1 kg cukru 2 Kčs, vajíčko 1 Kčs, 1 l mléka 1 Kčs
c) kostka másla 10 Kčs, 1 kg cukru 8 Kčs, vajíčko 1 Kčs, 1 l mléka 2 Kčs
d) kostka másla 40 Kčs, 1 kg cukru 16 Kčs, vajíčko 3 Kčs, 1 l mléka 18 Kčs
41. otázka: 	Snem snad každého dospívajícího kluka v 50. letech, ale i pozdějších
desetiletích bylo kolo značky Favorit, které díky schopnostem a umu
českých konstruktérů bylo vyváženo do desítek zemí světa, především
pak do USA. Ve kterém městě se kolo vyrábělo?
a) v Příbrami
b) v Chebu
c) v Jihlavě
d) v Rokycanech
42. otázka:	Čo nahradilo v roku 1960 v československom štátnom znaku štít
so slovenským znakom (dvojkrížom) na hrudi leva?
a) plamene na trojvrší
b) trojkríž
c) slovenská vlajka
d) silueta hradu Devín
43. otázka: Z akého dôvodu opustil v roku 1967 spisovateľ Ladislav Mňačko ČSSR?
a) na protest proti narastajúcemu vplyvu reformistov vo vedení KSS
b) na protest proti postoju ČSSR k arabsko-izraelskej vojne
c) jeho izraelská manželka neobdržala občianstvo ČSSR
d) obdržal pozvanie prednášať dejiny na telavivskej univerzite

44. otázka: 	V květnu 1949 probíhal před Státním soudem v Bratislavě proces
s tzv. protistátní skupinou Albert Púčik a spol. Ze kterých skutků byli
např. obžalováni?
a) z příprav atentátů proti nejvyšším komunistickým činitelům na Slovensku
b) z organizace ilegálních přechodů hranic
c) z propagace odmítání vstupu rolníků do JZD
d) z organizování protikomunistického odboje
45. otázka: 	Ako sa volá idealistický československo-gruzínsky film z roku 1960
o nútenom boji slovenského vojaka proti ZSSR, jeho prechodu na
druhú stranu a láske k vojenskej lekárke?
a) Prerušená pieseň
b) Obchod na korze
c) Stalingrad
d) Kapitán Dabač
46. otázka:	Ako sa nazýva slovenské divadlo kabaretného typu, ktoré v roku 1963
vzniklo pri Topoľčanoch a ktoré dodnes pôsobí v Bratislave?
a) Astorka
b) Štúdio L + S
c) Aréna
d) Radošinské naivné divadlo
47. otázka:	Jakým způsobem měl podle nařízení ministra národní bezpečnosti
Ladislava Kopřivy z července 1950 reagovat příslušník Pohraniční
stráže na pohyb „podezřelé“ osoby v tzv. zakázaném hraničním pásmu?
a) měl za povinnost okamžitě a bez výstrahy zahájit palbu
b) měl za povinnost nejprve telefonicky informovat nadřízeného a pak čekat
na jeho pokyny
c) p
 okud osoba nereagovala na výzvu k zastavení, měl mu okamžitě
znemožnit přechod hranic, a to i za použití střelné zbraně
d) měl zajistit dotyčnému, aby šel správným směrem a vyhnul se tak
minovým polím a zátarasům
48. otázka:	Legendárnímu komiku Vlastu Burianovi bylo po válce umožněno
vrátit se k umělecké činnosti až v roce 1950. Vyberte řetězec pojmů,
které se nejvíce váží k jeho osobě.
a) Fanča + Kampa + televizní film Uspořená libra + „šestsetrojka“
b) Nina + film Nejlepší člověk + estrády + vila v Dejvicích
c) Alice + film Hudba z Marsu + Pařížská ulice + Hudební divadlo Karlín
d) Marie + zasloužilý umělec + Národní divadlo + film Anděl na horách
49. otázka: 	V roku 1958 sa začala výstavba prvej československej atómovej
elektrárne. Kde?
a) v Temelíne
b) v Jaslovských Bohuniciach
c) v Mochovciach
d) v Dukovanoch

50. otázka:	V polovině 60. let se stal Činoherní klub velice populárním a hojně
navštěvovaným pražským divadlem. Členy divadelního souboru nikdy
nebyli:
a) Josef Abrhám, Jiří Hrzán, Jan Kačer
b) Rudolf Hrušínský, Vladimír Menšík, Miloš Kopecký
c) Petr Čepek, Jiří Kodet, Pavel Landovský
d) Josef Somr, Vladimír Pucholt, František Husák
BONUSOVÁ OTÁZKA za 3 body
Vážení studenti, má sportovní kariéra vrcholila v 60. letech, tedy v době, kdy většina vašich
rodičů nebyla ještě na světě. Za několik týdnů oslavím 75 let a věřte, že žiji naplno i díky
sportu, kterému jsem se od dětství věnoval. A rád.
V květnových dnech roku 1964 se mé jméno po 2 týdny skloňovalo snad ve všech
domácnostech tehdejšího Československa a já jsem byl, tehdy ve svých 21 letech,
opravdu moc šťastný, že jsem Čechy i Slováky nezklamal.

Vaším úkolem bude během 30 vteřin napsat nejen mé jméno a příjmení,
ale také přesný název sportovního odvětví, ve kterém jsem svou milovanou
zemi reprezentoval. Pouze v tomto případě obdržíte tři body. Přeji vám úspěch!

počet bodů: ______

poznámka: správná odpověď = 1 body (maximální počet bodů 1. kola = 53)

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. kola
1b
2c
3b
4b
5a
6a
7c
8c
9b
10 a
11 b
12 c
13 b
14 b
15 b
16 c
17 c
18 c
19 b
20 d
21 d
22 b
23 c
24 a
25 a
26 d
27 a
28 c
29 a
30 d
31 a
32 a
33 b
34 a
35 d
36 b
37 b
38 d
39 a
40 c
41 d
42 a
43 b
44 d
45 a
46 d
47 c

Ladislava Kubalu
v krasobruslení
Bulharska, Maďarska, Polska a Sovětského svazu
bývalých partizánskych veliteľov na čele s Viliamom Žingorom
ruský autobus + uran + korekce + Jáchymovsko
z Bratislavy
Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Práce
absolventi politické školy KSČ, členové Lidových milicí a bývalí partyzáni
obvinění z tajné spolupráce s britskou a americkou zpravodajskou službou
Andrej Kvašňák, Ján Popluhár, Adolf Scherer, Viliam Schrojf
Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem
Stanislavu Brojovi
nákladní automobil, jehož výroba byla zahájena v roce 1953
Mám rozprávkový dom
víceboj, přeskok, kladina
zejména ve státních úřadech, vědeckých institucích a školství
za přípravu spiknutí a teroristické akce
„Ani muže ze závodu, ani haléř ze mzdy!“
stupňování kampaně proti odpůrcům tzv. kolektivizace a proti katolické církvi
v propagandistických reportážích Československého rozhlasu
ostrov Man + Jawa + mnohočetná zranění + optimista
v roce 1960 (v rámci tzv. amnestie prezidenta republiky)
Jan Zahradníček
zrušila Sbor pověřenců a omezila pravomoci Slovenské národní rady
armády, SNB, Lidových milicí a Státní bezpečnosti
2 200 000 členy
Barákova komise
Brno
Rudolf Hrušínský a Jana Brejchová
1967
hovoril perfektne po rusky
zastavení cenzury a propuštění některých vězněných spisovatelů
Lipenskou přehradu
100 Kčs
zrušení dosavadní zemské správy a rozdělení území státu na 19 krajů
zvyšování povinných dávek soukromě hospodařícím rolníkům ve prospěch státu
zavedení větší hospodářské samostatnosti státních podniků
Vlastimil Bubník + Bronislav Danda + Václav Pantůček
Singer
kostka másla 10 Kčs, 1 kg cukru 8 Kčs, vajíčko 1 Kčs, 1 l mléka 2 Kčs
v Rokycanech
plamene na trojvrší
na protest proti postoju ČSSR k arabsko-izraelskej vojne
z organizování protikomunistického odboje
Prerušená pieseň
Radošinské naivné divadlo
pokud osoba nereagovala na výzvu k zastavení, měl mu okamžitě znemožnit
přechod hranic, a to i za použití střelné zbraně
48 b Nina + film Nejlepší člověk + estrády + vila v Dejvicích
49 b v Jaslovských Bohuniciach
50 b Rudolf Hrušínský, Vladimír Menšík, Miloš Kopecký
BONUSOVÁ OTÁZKA : Jan Smolík + cyklistika (= silniční + dráhová cyklistika)

LÉTA STRACHU I NADĚJE
autoři a konzultanti (ČR):
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
JUDr. František Emmert, Ph.D.
Mgr. Miroslav Stulák

autoři a konzultanti (SR):
PhDr. Richard Pavlovič, PhD.
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

Na vyznačené místo napište správnou odpověď.
1. otázka:	V souvislosti se kterou významnou akcí obdrželo Československo
v roce 1958 v mezinárodní soutěži Zlatou hvězdu?
.....................................................................................................................
2. otázka: U
 veďte, ke které události se váže lidové pořekadlo:
Jedna ku pěti = hovno v šupleti.
.....................................................................................................................
3. otázka:	V letech 1954 - 1961 byla jako součást Vltavské kaskády v jižních
a středních Čechách vybudována přehrada. Jaký dostala název?
.....................................................................................................................
4. otázka:	V roce 1962 získali v Praze titul mistrů světa v krasobruslení
sportovních dvojic sourozenci Marie a Otto Jelínkovi, kteří byli českého
původu, ale reprezentovali (= stát):
.....................................................................................................................
5. otázka:	V roce 1950 se konal vykonstruovaný proces proti většině členů
tehdejší československé hokejové reprezentace. Nejvyšší trest odnětí
svobody v délce 15 let obdržel slavný brankář (uveďte alespoň příjmení):
.....................................................................................................................
6. otázka: 	Co bylo cílem akce T-43 zahájené na podzim 1949?
.....................................................................................................................
7. otázka: 	V březnu 1965 přijela do Československa opravdová světová hvězda.
Přes nástup skupin, jako byli například Beatles, vedla v USA hitparádu
s písní Hello, Dolly. V Praze pobyla deset dní a její pražský koncert byl
beznadějně vyprodán. Byla to tehdy obrovská společenská událost.
Uveďte její jméno a příjmení a také místo, kde se koncert odehrál.
........................................................ + .........................................................

8. otázka: 	V súvislosti s rehabilitáciami v roku 1963 sa udiala aj zmena vo vedení
Komunistickej strany Slovenska, kedy na pozíciu prvého tajomníka
ÚV KSS nastúpil miesto zdiskreditovaného Karola Bacílka mladý, vtedy
42ročný politik. Uveďte jeho meno a priezvisko.
.....................................................................................................................
9. otázka: 	Dne 28. dubna 1961 přivítaly statisíce Pražanů osobnost, která se
výrazně zapsala do světových dějin. Napište jméno a příjmení
osobnosti s okouzlujícím úsměvem.
.....................................................................................................................
10. otázka: 	Nová ústava z roku 1960 zavedla i nový státní znak. Královská koruna
českého lva byla nahrazena jiným symbolem. Kterým?
.....................................................................................................................
11. otázka: 	Součástí kterého slavnostního aktu byla následující slova?
... Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách
ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku
Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti
jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství...
.....................................................................................................................
12. otázka: 	Přijetím velvyslance tohoto státu v roce 1955 zahájil prezident Antonín
Zápotocký normalizaci vztahů přerušených v roce 1948. O který evropský
stát se jednalo?
.....................................................................................................................
13. otázka: 	Vo februári 1949 sa v Novom Smokovci zišla konferencia katolíckych
biskupov, kde sa mali prerokovávať požiadavky vtedajšieho ministra
spravodlivosti Alexeja Čepičky. Rokovanie však bolo prerušené.
Z akého dôvodu?
.....................................................................................................................
14. otázka: 	V roce 1966 natočil režisér Jiří Menzel film podle stejnomenné novely
spisovatele Bohumila Hrabala. Děj se odehrává na jedné malé
železniční stanici na sklonku druhé světové války. Film získal ocenění
Americké filmové akademie (nazývané podle hlavních cen Oskarem).
Uveďte název tohoto filmu.
.....................................................................................................................
15. otázka:	Z následujících výrazů určete jméno a příjmení ženy, která se stala
od poloviny 50. let idolem hned několika generací malých televizních
diváků. Čertík Bertík - Lórinka - dramaturgyně - dobrou noc - Jan Přeučil.
.....................................................................................................................

16. otázka:	V roce 1960 se Československu podařilo jako první zemi na světě
vymýtit na národní úrovni obávanou dětskou chorobu. K jejímu
odstranění významně přispěl nedávno zesnulý virolog
doc. MUDr. Dimitrij Slonim. Jednalo se o:
.....................................................................................................................
17. otázka: 	Nedostatkové zboží a zboží z dovozu z tzv. kapitalistických států bylo
často v socialistických státech prodáváno ve zvláštních obchodech,
které přijímaly nikoliv národní měny, ale pouze volně směnitelnou
zahraniční měnu (především americké dolary a západoněmecké marky)
anebo zvláštní odběrné poukázky (bony). V Československu tyto
obchody obhospodařoval podnik zahraničního obchodu zřízený v roce
1957, podle kterého byly také pojmenovány prodejny. Napište, jak se
tento podnik jmenoval (resp. jak se jmenovaly prodejny tohoto podniku).
.....................................................................................................................
18. otázka: 	V rámci programu rozvoje zimních sportů byly v jedněch slovenských
horách vybudovány dva lyžařské areály s moderními sjezdovými
tratěmi vyhovujícími mezinárodním parametrům. Současně zde byla
vybudována soustava dvousedačkových lanovek vedoucích na tutéž horu
ze dvou stran (severní a jižní). Areál, v minulých letech značně rozšířený
a zmodernizovaný, funguje úspěšně dodnes. Napište, ve kterém pohoří
a na kterou horu byla soustava lanovek vybudována.
........................................................ + .........................................................
19. otázka: 	Vo februári 1956 prebehli v Bratislave protesty, ktoré boli pôvodne
namierené proti rozhodnutiu ministra národnej obrany Alexeja Čepičky
zrušiť vojenské katedry na VŠ, čo znamenalo, že absolventi vysokých
škôl by museli absolvovať základnú dvojročnú vojenskú službu. Protesty
získali výrazný politický charakter. Aký názov tejto udalosti vošiel
do histórie?
.....................................................................................................................
20. otázka:	Ktorého z významných slovenských hercov spájajú filmy
Kapitán Dabač + Pieseň o sivom holubovi + Smrť prichádza v daždi,
v ktorých stelesnil jednu z hlavných úloh? Uveďte jeho priezvisko.
.....................................................................................................................
21. otázka:	Co ve slangové řeči muklů tábora nucených prací na Jáchymovsku
označoval výraz „ruský autobus“?
.....................................................................................................................
22. otázka:	Z nasledujúcich pojmov určite neblaho preslávenú väznicu:
teror + hlad + muklovský Vatikán + Pavol Gojdič + Gustáv Husák
.....................................................................................................................

23. otázka: 	V polovici 60. rokov bolo v Československej televízii zahájené
vysielanie zábavného programu Večery pre dvoch, ktorý bol postavený
na improvizačných schopnostiach dvoch vynikajúcich humoristov.
Je nutné uviesť ich mená a priezviská.
........................................................ + .........................................................
24. otázka: 	Ktorý československý politik sa stal v roku 1963 jedným z najmladších
úradujúcich premiérov vo vtedajšej Európe? Uveďte aspoň priezvisko.
.....................................................................................................................
25. otázka: 	Na mistrovství světa v roce 1955 se stal Vlastimil Bubník
se 17 vstřelenými brankami králem střelců. Vedle ledního hokeje
reprezentoval Československo ještě v jiném sportovním odvětví.
Ve kterém?
.....................................................................................................................

počet bodů: ______

poznámka: správná odpověď = 2 bod (maximální počet bodů 2. kola = 56)
upozornění	: pokud bude správně pouze jméno, příjmení nikoliv
: pokud bude správně pouze příjmení, jméno nikoliv
: pokud je uvedeno správně jméno + příjmení
: pokud je požadována znalost pouze příjmení a je uvedeno správně

= 0 bodů
= 0 bodů
= 2 body
= 2 body

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 2. kola
1. otázka

= EXPO (= světová výstava) v Bruselu

2. otázka

= K měnové reformě (= výměna peněz) v roce 1953

3. otázka

= Orlická (= Orlík)

4. otázka

= Kanadu

5. otázka

= Bohumil Modrý

6. otázka

= zajistit dostatečný počet lidí pro tábory nucených prací

7. otázka

= Louis Armstrong + palác Lucerna (max. 4 body)

8. otázka

= Alexander Dubček

9. otázka

= Jurij Gagarin

10. otázka

= pěticípou hvězdou

11. otázka

= vojenské přísahy

12. otázka

= Jugoslávii

13. otázka

=	V místě jednání odhalili církevní hodnostáři odposlouchávací zařízení

14. otázka

= Ostře sledované vlaky

15. otázka

= Štěpánka Haničincová

16. otázka

= dětskou obrnu

17. otázka

= Tuzex

18. otázka

= v Nízkých Tatrách + na Chopok

19. otázka

= Pyžamová revoluce

20. otázka

= Chudík

21. otázka

= s kupinku vězňů, která byla obtočena železným uzamykatelným drátem
a společně se pak tímto způsobem přemísťovala z tábora do dolu a zpět

22. otázka

= Leopoldov

23. otázka

= Július Satinský + Milan Lasica

24. otázka

= Lenárt

25. otázka

= kopaná (= fotbal)

(max. 4 body)

(max. 4 body)

(pozn.: postačují zvýrazněné odpovědi)
upozornění	: pokud bude správně pouze jméno, příjmení nikoliv
: pokud bude správně pouze příjmení, jméno nikoliv
: pokud je uvedeno správně jméno + příjmení
: pokud je požadována znalost pouze příjmení a je uvedeno správně

= 0 bodů
= 0 bodů
= 2 body
= 2 body

OD REVOLLÉTA
UCE 18STRACHU
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3. kkoollaa

ččáásstt

A

autor: Mgr. Miroslav Stulák
autoři: Mgr. Miroslav Stulák
BA. Klára Stuláková

Dopište
do textu
chybějící
údaje:
Dopište
do textu
chybějící
údaje.
1)
Z Českého zahraničního komitétu v ...................... (hlavní město) vznikla v únoru
1)	V noci z 13. na 14. apríla 1950 sa uskutočnila Akcia ..... . Počas nej prepadli
1916 .............................................................
jako ústřední
orgán odboje
za 1. světové
bezpečnostné
zložky mužské kláštory a ich obyvateľov
zhromaždili
v niekoľkých
války. Členy se stali .............................. (předseda), ...................... (místopředseda),
sústreďovacích kláštoroch. Podobne dopadli .................... kláštory počas Akcie …..,
................................ (generální sekretář). V únoru 1917 zaujal funkci místopředsedy
ktorá sa udiala 29. augusta. Perzekúcia postihla aj časť slovenských biskupov.
.....................................................................................
(literatura: František Čapka, Dějiny zemí Koruny české v datech, Libri 2010, sedmý díl, str. 599)

S tromi z nich - s J. ............................., M. ............................. a P. ...........................
2) Rakouská „severní“ armáda generála ……………………. neměla proti Prusům
stratéga vonštát
Moltkeho
šanci.
Pomonsterproces.
dílčích střetech uOsud
Jičína,
Trutnova,
Skalice
- zorganizoval
v januári
1951
likvidácie
pripravila
a Náchoda triumfoval pruský blitzkrieg 3. července 1866 v bitvě u …………………..
komunistická
mocPrusové
aj v celejobsadili
gréckokatolíckej
cirkvi.
V rámci
Akcie .....
ju na
jar roku
Vzápětí vítězní
většinu Čech
i Moravy
a donutili
císaře
Františka
Josefa
I. nejprve
příměří v ……………,
1950
násilne
zlúčilak spodepsání
....................................
cirkvou.pak míru v …………. (23.srpna)
(literatura:
Dejiny
Slovenska
od úsvitu
poFacti
súčasnosť,
(literatura:kol.
Petrautorů,
Hora-Hořejš,
Toulky
českou minulostí
XII., Via
2009., str. Perfekt
183-184) 2015, str. 450)

2)	
(priezvisko)
zatklipředseda
21. januára
........ (rok). ŠtB pri tejto príležitosti
3) ...........................
Počátkem září ..........
byl zatčen
.............................................
strany
Václav Klofáč a obžalován z velezrady; krátce nato odjel do neutrálního Švýcarska
využila akciu ....................... Na prechádzke ho násilím vtlačili do auta, ktoré potom
jakofalošné
první politický
emigrant
Leva.......................
Do neutrálního
Nizozemska a dosud
prešlo
hraničné
kamene,
za nimi ho „privítali“
eštebáci prezlečení
mimo válku stojící Itálie podnikl dvě cesty ..........................., jenž v prosinci 1914
do zůstal
...............................
a nemeckých
uniforiem.
(priezvisko)
túto
v emigraci. V době,
kdy nebylo
jasné, jak......................
dlouho válka potrvá
a zda na
skončí
rozhodujícím úspěchem Dohody, nesporně nejdůležitější byla zpravodajská
Na jaře
1915návrat
vzniklado
v českých
zemích konspirativní
organizace,
později
hručinnost.
nepristúpil
a žiadal
Prahy. Previezli
ho do improvizovanej
väznice
nazvaná Tajný výbor nebo též ................... Krátce nato byli někteří členové
v ........................... a brutálne vypočúvali. Pôvodne ho zaradili do skupiny
předsednictva zatčeni pro velezradu, Edvard Beneš odešel do emigrace a v čele
buržoáznych nacionalistov, no neskôr ho presunuli do procesu s „protistraníckym
organizace stanul .............................. Organizace využívala služeb osob anonymních
sprisahaneckým centrom“ na čele s R. ...............................
i světově
proslulých,
k nimž
náležela
operní
(literatura:
Jan Pešek
a kol., Aktéri jednej
éry na
Slovenskunapř.
1948:1989,
str. 55)pěvkyně .................... Významnou
roli sehrál ve špionážní činnosti Američan českého původu Emanuel ..................
3)	Z XVIII.
letní olympiády v .......................... přivezla čs. výprava ..... zlatých,
(literatura: Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jan P. Kučera: České země v evropských dějinách III, Paseka 2006, str. 379)
šest stříbrných a tři bronzové medaile. K největším postavám her a miláčkům
4) Zástupci Národního výboru československého Alois Rašín, Antonín Švehla, Jiří
japonského publika patřila sportovní gymnastka Věra ............................ Na nejvyšší
Stříbrný, František Soukup a ..................... Šrobár zveřejnili 28. října 1918
první, tzv. recepční zákon nově vzniklého československého státu. Národní výbor
stupeň
vystoupili
i ..........................
(sportovní nařizuje,
disciplína)
v něm
jako vykonavatel
státní svrchovanosti
že:Hans ..........................
.................................................................................................................................
a vítěz
stíhacího závodu cyklistů Jiří ........................ Stříbrné medaile získali dále
(literatura: denní tisk, 27. říjen 2013, str. 10)

např. Josef .......................... v běhu na 1 500 metrů a diskař Ludvík .................. .
(literatura: kol., Kronika českých zemí 1939-1967, Fortuna, str. 789)
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3. kkoollaa

ččáásstt

B

osobnost
- napište
alespoň
příjmení
na vyznačené
místodíla.
pod textem:
ZPoznejte
následujících
ukázek
určete
alespoň
příjmení
autora a název
1) Narodil se 18. 12. 1871 v Brně. Vychováván byl v německých školách nejprve v Ústí
1)
nadSquaw
LabemValley
a potom
naten
státní
průmyslové
škole,
škole stavitelské
Plzni. autobus
Po
Ve
padal
večer
vlhký, těžký
sníh.Odborné
Před olympijskými
domkyv čekal
v roce sportovci,
1890 přišelvšichni
do Prahy,
kde uvnitř,
absolvoval
praxi v projekční
kanceláři
inženýra
smaturitě
australskými
seděli
jen Zdeněk
stál dosud
s Frantou.
Zdeněk
Freyna a ocitl se v blízkosti barona Mladoty ze Solopysk. Oba objevili jeho talent a stali se
se vrací hrát na melbournské kluziště, prodávat v Austrálii dánskou čokoládu. Franta bude
mecenáši jeho dalšího studia na vídeňské Akademii výtvarných umění od roku 1894. Ve
propagovat české lokomotivy T 678, zvané „Koko“, a hrát bude před českým obecenstvem,
Vídni se seznámil s Jožem Plečnikem, Josefem Hoffmannem, Josefem Urbanem, ale i s
často
skandujícím:
„Aťjedné
žije Tikal!
Tikal!“ Franta
myslel namodernismem,
to, že Zdeněkna
tenhle
pokřik
Adolfem
Loosem. Na
straně- Ať
byl žije
ovlivňován
wagnerovským
druhé
nikdy
neuslyší.
A
možná
se
už
spolu
nikdy
neuvidí,
Austrálie
je
daleko,
Československo
straně italsky orientovaným klasicismem, který ve vídeňské akademii ještě dozníval. Roku taky,
určitě
už nikdy
nebudou
hrát spolu,
pravděpodobně
ani protipobytem
sobě. Potom
se zavřely
1897 získal
prestižní
Římskou
cenu spojenou
se stipendijním
v Pallazo
Veneziadveře
autobusu
a
vůz
se
rozjel
dolů,
směrem
k
San
Franciscu.
v Římě. Tento pobyt spojený s cestami po celé Itálii završil jeho učednická léta. Po návratu
z Itálie nastoupil na speciální školu dekorativní architektury na pražské
uměleckoprůmyslové škole. K jeho žákům tam patřil například Josef Gočár. V roce 1899
začíná ................................
pracovat na své první významné
realizaci, kterou byla stavba Peterkova domu v
autor:
dílo: ....................................................................................
Praze. Roku 1910 byl jmenován profesorem nově vytvořené speciální školy architektury
na Akademii výtvarných umění v Praze, kde učil i Bohuslava Fuchse a Františka L.
2)
Gahuru.
vedopis
spolku
umělců Mánes
a bylo,
jako redaktor
UžPůsobil
vím, dám
navýtvarných
zrcadlo
Jak to
pohádko?časopisu Volné
směry. Organizoval množství výstav (Auguste Rodin, expozice českého umění na světové
či do košíčku na šití,
Zabloudilo kuřátko,
výstavě v Mnichově). V jeho ateliéru postupně pracovali Otakar Novotný, Josef Gočár,
však žel dosud mě nenapadlo
za zahradou mezi poli
Pavel Janák, Bohuslav Fuchs a Josef Štěpánek.
co psát, jak dopis začíti.
pípá, pípá, nožky
bolí.
-------------------------------

Maminko
milovaná,
Ve vysokémVobilí
2) Narodil
se vmoje
Praze
na Smíchově v rodině obchodníka.
roce 1892 vystudoval
a v zubech
konec násadky,
bude večer
za chvíli. ve studiích na
pak pokračoval
smíchovské
gymnázium,
tehdy akademické. Po maturitě
přemýšlím;
stránka nenapsaná
mi,vbílé
Lékařské
fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, kterou„Povězte
absolvoval
roceovsy,
1898. Po promoci
nejprvečeká
nastoupil
jako
posléze
lékař
psychiatrickou
a čeká
na asistent
řádky. u profesora Kuffnera akudy
vedejako
cesta
dona
vsi!“
kliniku v Praze. Ve svých pracích se ukázal jako bystrý pozorovatel a kritický posuzovatel.
Navazoval
nadnes
tradici
české
psychiatrie,
na ječmene,
výsledcích získaných
Přeji Ti
v den
Tvého
svátku která tehdy
„Jenstavěla
se zeptej
vyšetřovacími
metodami
somatické
medicíny. Vedle
vědecké
didaktické činnosti se
- ve slově
Tvého velké
Tsnad
si na toa vzpomene.“
uplatnilnoi vida,
mimo už
kliniku.
Byl
soudním
znalcem
z
psychiatrie
a
jeho
mám druhou řádku
Kuře bloudí meziposudky
poli, přispívaly k
vážnosti
oboru
u
soudu.
Jako
psychiatr
se
od
počátku
své
lékařské
praxe
zabýval vztahem
a pokračuji ve větě:
pípá, pípá, nožky bolí.
mezi aglutinací (shlukováním) krve a duševními poruchami. Po několikaletém výzkumu
pak dospěl k poznání, že tento vztah neexistuje, tedy že mezi srážením krve a duševními
autor: ......................................................
autor:
......................................................
onemocněními
člověka není žádná spojitost. Na základě
těchto
poznatků napsal vědecké
dílo:
.........................................................
dílo:
.........................................................
pojednání a v listopadu roku 1906 přednesl jeho závěry před členy Spolku českých lékařů.
Na vzorku 3 160 „bláznů“ prokázal, že lidskou krev, ať člověka zdravého nebo duševně
3)
nemocného, lze podle určitých rozdílů ve vlastnostech krvinek rozdělit do 4 základních
Domov
je chladná
v zarosenom džbáne.
skupin. V roce 1914 se stal
profesorem
českévoda
Karlo-Ferdinandovy
university a zástupcem
Domov
sú ruky,
položené
stolenastoupil do služby jako lékař
přednosty psychiatrické kliniky.
Během
první
světovéna
války
na frontě. Po dvou letech,v nedeľnom
v roce 1916,
bylpo
popráci,
prodělaném srdečním infarktu zproštěn
tichu,
služby a vrátil se do vlasti.prázdne
Po skončení
první světové války nastoupil na místo přednosty
a čakajúce,
neuropsychiatrického oddělení
Vojenské
rozhodujúce, nemocnice v Praze.
jediné, ktoré vytvárajú dejiny.
---------------------------------------Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.
Skryjú tvoju tvár, vlhkú od potu a od sĺz.
Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať.
Ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť.
Každý deň si uväzujem kravatu,
každý deň myslím presne na to isté.
autor: ........................ dílo: .............................................................
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ččáásstt

C

1)	
K fotografiím
zachycujícím
dopravní prostředek dopište do příslušného rámečku
Přiřaďte
osobnostem
jejich data úmrtí:
rok zavedení do výroby (1951, 1956, 1959, 1961, 1964).
rok: 1856, 1862,
1876,
1904,
1913
tramvaj Tatra T3
autobus
Škoda
706 RTO
automobil Škoda 1000 MB
František Palacký

O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

Antonín Dvořák

3. kkoollaa

Josef Kajetán Tyl

ččáásstt

Božena Němcová

Mikoláš Aleš

D

nákladní vůz Tatra 138

parní lokomotiva řady 556

Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely:
1) Vojtěch Náprstek
A) Domažlice
2) Eliška Krásnohorská
B) jazyková nařízení z roku 1897
3) Jaroslav Vrchlický
C) Slovanský sjezd
4) Rudolf Mrva
D) Rukopis královédvorský a zelenohorský
5) austroslavismus
E) Klub českých turistů
F) Národní výbor
6) Kazimír Felix Badeni
7) Jan Gebauer
G) první dívčí gymnázium Minerva
8) Karel Mattuš
H) Právo lidu
2) 9) Bohumír
K níže uvedeným
do rámečku
jejich hodnotu (Kčs).
I) Národní
divadlo
Šmeral bankovkám doplňte
J) „omladináři“
10) almanach Ruch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

K číslům 1 - 7 napište názvy táborů nucených prací. (nápověda : No…, Vo, Vš, Mí, Va, Hr, Ni)
1: TNP ...........................
2: TNP ...........................
3: TNP ...........................
4: TNP ...........................
5: TNP ...........................
6: TNP ...........................
7: TNP ...........................
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3. kkoollaa

ččáásstt

D

Spojte
jednotlivé
tak, aby
spolu jednoznačně
logicky souvisely:
Napište
alespoňpojmy
příjmení
osobnosti
na obrázku.
1) Vojtěch Náprstek
2) Eliška Krásnohorská
3) Jaroslav Vrchlický
4) Rudolf Mrva
5) austroslavismus
6) Kazimír Felix Badeni
7) Jan Gebauer
8) Karel Mattuš
9) Bohumír Šmeral
10) almanach Ruch

foto 1: ………………..

A) Domažlice
B) jazyková nařízení z roku 1897
C) Slovanský sjezd
D) Rukopis královédvorský a zelenohorský
E) Klub českých turistů
F) Národní výbor
G) první dívčí gymnázium Minerva
H) Právo lidu
I) Národní divadlo
J) „omladináři“
1 +
2 +
foto 2: ………………..
3 +
4 +
5 +
6 +
7 +
8 +
9 +
10 +

foto 3: ………………..

foto 4: ………………..

foto 5: ………………..

foto 6: ………………..

foto 7: ………………..

foto 8: ………………..

foto 9: ………………..

foto 10: ……………...

foto 11: ……………...

foto 12: ...…………....

foto 13: ……………...

foto 14: ……………...

foto 15: ……………...

foto 16: ……………...

foto 17: ……………...

foto 18: ……………...
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3. kkoollaa

ččáásstt

E

1) Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely.
Přiřaďte roky k událostem: rok: 1860, 1865, 1890, 1896, 1914

3
3..

E
E

O
k
O
Á
K
Y
1) Ján
Starší
1 + .....
A) MIG-15
O
TT
Á
ZZ
K
Y
kk
oo
aa
čč
áá
ss
OT
TÁ
ÁZ
ZK
KY
Y
ko
olllla
a č
čá
ás
stttt
zahájení provozu
2) Jiří Trnka
2 + ..... elektrifikované
B) Paľozahájení
Bielik paroplavby
diplom
Punktace
Švihova aféra
na Vltavě
3) Říjnový
Konstantin
Biebl
3 + .....tramvajové linky
C) Vykmanov
v
Praze
4)Přiřaďte
Československá
lidová rok:
armáda
4 +1890,
..... 1896, 1914
D) čtvrtletník Svědectví
roky
kk událostem:
1860,
1865,
Přiřaďte
roky
událostem:
rok:
1860,
1865,
1890,
1896,
1914
5) Olga Fikotová
5 + .....
E) Jiří Daler
6) Jozef Lenárt
6 + .....
F) Harold Connolly
zahájení provozu
zahájení provozu
elektrifikované
zahájení paroplavby
7) Říjnový
Rudá věž
smrtiPunktace
G) „belasí“
diplom
Švihova aféra7 + ..... elektrifikované
zahájení paroplavby
tramvajové linky
na Vltavě
Říjnový diplom
Punktace
Švihova aféra
linky
na Vltavě
8) režisér
8 + .....tramvajové
H)
sebevražda
(12.11. 1951)
v Praze
v
Praze
9) dráhová cyklistika
9 + .....
I) předseda SNR
O
T
Á
Z
K
Y
k
o
l
a
č
á
s
t
O
T
Á
Z
K
Y
k
o
l
a
č
á
s
t
10) Pavel Tigrid
10 + .....
J) národní umělec

3.

Vysvětlete pojmy:

3
3..

F
F
F

O
K
k
O
Á
K
Y
keťas:
O
TT
Á
ZZ
K
Y
kk
oo
aa
čč
áá
ss
OT
TÁ
ÁZ
Z................................................................................................................................
KY
Y
ko
olllla
a č
čá
ás
stttt
akcíz: .................................................................................................................................
2) Vysvětlete
pojmy:
Vysvětlete
pojmy:
Vysvětletereskript
pojmy: z roku 1871: .........................................................................................
císařský
................................................................................................................................
keťas:
rádiovka
: ....................................................................................
keťas:
čamara:................................................................................................................................
..............................................................................................................................
.................................................................................................................................
akcíz:
OT-62
TOPAS
: ....................................................................................
.................................................................................................................................
akcíz:
ordonance:
........................................................................................................................
císařský
císařský reskript
reskript z
z roku
roku 1871:
1871: :.........................................................................................
.........................................................................................
majáles
....................................................................................
čamara:
čamara: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Šariš
výrobek)
kkoollaa ččááss:tt....................................................................................
O
Á
OTT(potravinářský
ÁZZK
KY
Y
ordonance:
........................................................................................................................
ordonance: ........................................................................................................................

3.

G

K dobovým dílům napište jméno a příjmení autora:

3
k
a
O
Z
O
T
Á
K
Y
3..děda
kk
oo
aa
čč
áá
ss
O
T
Á
ZZ
K
Y
1)
Tři
ko
ollllVševěda
a č
čá
ás
stttt
OT
TÁ
Ázlaté
ZK
KY
Yvlasy

G
G

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

2) Zpěvy páteční
...............................................................
K
dobovým
dílům
napište
jméno
a
příjmení
autora:
3) KKdobovým
dílůmnapište
napište
alespoň
příjmení
autora.
dobovým dílům
jméno
a příjmení
autora:
3) Radúz a Mahulena
...............................................................
1)
vlasy
děda
...............................................................
1) Modlitba
Kateřinu
Horowitzovou (novela)
.........................................
1) Tři
Tři zlaté
zlatépro
vlasy
děda Vševěda
Vševěda
...............................................................
4) Historická mluvnice jazyka českého
...............................................................
2)
páteční
...............................................................
2) Zpěvy
Zpěvysúhlasu
páteční (novela)
...............................................................
2) Démon
.........................................
5) Nemodlenec
...............................................................
3)
...............................................................
3) Radúz
Radúz a
a Mahulena
Mahulena
...............................................................

3) Oneskorené reportáže (próza)
4)
4) Historická
Historická mluvnice
mluvnice jazyka
jazyka českého
českého
4) Ostře sledované vlaky (novela)
5)
5) Nemodlenec
Nemodlenec
5) Zahradní slavnost (divadelní hra)

poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 3. kola = 86)

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

část A

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 3. kola

1) K + ženské + R + Vojtaššákom + Buzalkom + Gojdičom + P + právoslávnou
2) Clementisa + 1951 + Kameň + amerických + Clementis + Kolodejoch + Slánskym
3) Tokiu + 5 + Čáslavská + vzpěrač + Zdražila + Daler + Odložil + Daněk

část B

1) Ota Pavel: Bedna plná šampaňského (= povídka Dva bratři)
2) Jaroslav Seifert: Maminka (= První dopis mamince)
František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek (= Kuřátko v obilí)
3) Miroslav Válek: Príťažlivosť (= Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať)

část C

1) tramvaj: 1961, autobus: 1956, automobil: 1964, nákladní vůz: 1959, parní lokomotiva: 1951
2) 3 Kčs, 100 Kčs, 25 Kčs, 50 Kčs, 10 Kčs, 1 Kčs
3) č. 1: TNP Všebořice
č. 5: TNP Valtice

část D

1) Alexej Čepička
4) Karol Fako
7) Jan Zahradníček
10) Jiřina Bohdalová
13) Karol Divín
16) Ota Pavel

č. 2: TNP Nikolaj
č. 6: TNP Nováky

2) Rudolf Cortés
5) Jan Drda
8) Jana Brejchová
11) Ján Kadár
14) Ladislav Pavlovič
17) Otto Wichterle

č. 3: TNP Vojna
č. 7: TNP Hronec

č.4: TNP Mírov

3) Emília Vášáryová
6) Ján Popluhár
9) Jiří Šlitr
12) Karel Höger
15) Mikuláš Huba
18) Jan Smolík

část E

1 + G, 2 + J, 3 + H, 4 + A, 5 + F, 6 + I, 7 + C, 8 + B, 9 + E, 10 + D

část F

rádiovka
OT-62 TOPAS
majáles
Šariš (potravinářský výrobek)

část G

:
:
:
:

mužská pokrývka hlavy
vojenské vozidlo (= obrněný transportér)
studentské oslavy spojené s příchodem máje
slovenské pivo

1) Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (novela) .................
2) Démon súhlasu (novela) ....................................................
3) Oneskorené reportáže (próza) ...........................................
4) Ostře sledované vlaky (novela) .........................................
5) Zahradní slavnost (divadelní hra) ......................................

Arnošt Lustig
Dominik Tatarka
Ladislav Mňačko
Bohumil Hrabal
Václav Havel

OD REVOLUCE 18LÉTA
48 KESTRACHU
VZNIKU ČEI SNADĚJE
KOSLOVENSKA
O
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autoři:

autor:
Mgr.
MiroslavCSc.
Stulák
prof. PhDr.
Milan
Hlavačka,
Mgr. Miroslav Stulák
Mgr

text č. 1:
A)
ZPĚVÁCI
Napište
jméno autora a název básnické sbírky:
Uveďte příjmení zpěváka/zpěvačky.
Letní Ty noci zářivá, jakž Tebou srdce okřívá - ve dne tak sladkobolno, a teď tak volno,
volno!
S oje
oblohy
starobný nebes tatíček, stříbrné světla pýří po celém světě
1) M
bílé bílý
šatyměsíček,
celé z hedvábí,
šíří. Dokola
jeho
dětičky,
drobounké,
smavé hvězdičky, dukátkovými hlasy zvoní na krásné
ty naráz všechny lidi kolem přivábí,
časy. Když
k Vám
vesel
zlatá
Vy kuřátka, slyším naše písně, česká zřím děvčátka.
budou
v onen
denhledím,
zářit tobě
jen,
Naše dívky slunce rannější bývají, ve potoku chladném oči si mývají. V noci krásné hvězdy
až si sednem do kočáru ty a já.
do vody naprší - běda hochu, na nějž oči ty zasrší! Ach, jaké to blaho: poležet zde na drnu
poblíž boru, a s zlatými dát se hvězdami do šeptného rozhovoru!
Ach, jsou samé zlato, ach, ty stojí za to,
zlaté střevíčky na nohou, ty tolik krásné jsou,
........................................................................ + .............................................................................
jak se pěkně třpytí, jak se zlatem svítí,
text č.když
2: ty střevíčky pěkně jdou tou Zlatou uličkou.
Napište, o který dokument se jedná, ve kterém roce a měsíci byl sepsán:
příjmení: ..............................
Tato chvíle nastala světovou válkou, jejím průběhem a dosavadními výsledky. Evropa
demokratická,
Evropa
národů
a svobodných jest Evropou zítřka a
2) Malá Babeta
šla do
světa asvéprávných
krk za to dám,
budoucnosti.
Národ
žádá
po
Vás,
pánové,
abyste
že ta Babeta je popleta, vždyť já zůstal sám. byli s touto velikou dějinnou chvílí,
abysteOna
jí věnovali
všechny
své sólo
schopnosti,
asi netuší,
že mně
nesluší abyste jí obětovali všechny jiné zřetele, abyste
v té chvíli jednali jako mužové nezávislí, mužové bez všelikých závazkův a prospěchův
a že bez ní se tu hloupě pletu,
osobních, mužové svrchovaného mravního a národního vědomí. Nedovedete-li učiniti
chyťte tu Babetu, ať je tu se mnou.
zadost všemu, čeho národ po Vás žádá a co Vám ukládá, vzdejte se raději svých
mandátů, prve než na říšskou radu vejdete, a odvolejte se k své nejvyšší instanci: k svému
národu!příjmení: ..............................

3) Dominiku, -niku, -niku, ty jsi sám jak poustevník, + ........................ + ........................
.................................................................................................
já hříšnou duši mám,
text č.můžeš
3:
zázrak udělat, když mě budeš míti rád,
Napište
jméno
autora
a název básně:
peklo
ďábla
překoná.

Zleteli Co
orly
z Tatry,
ponad
vysoké hory, ponad rovné polia;
je půst,
když tiahnu
budu v na
ráji, podolia,
až se se mnou
ožení,
preleteli
cez
Dunaj,
cez
tú
šíru
vodu,
sadli
tam
za pomedzím slovenského rodu.
rozjímám a mívám v hlavě všelijaká vidění.
Duní Dunaj a luna za lunou sa valí: nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí.
Pod tým hradom Riman-cár zastal si táborom: belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom.
Dominiku, -niku, -niku, ty jsi sám jak poustevník,
Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci; okol neho cárska stráž, tuhí to paholci; a pred
hříšnou
duši mám,
cárom já
družina
neveliká
stojí: sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji. Pobelavé kaderie
můžeš
zázrak
udělat,
budešsimíti
rád,
šije im obtáča, modré ich oči když
bystromě
v okolo
páča.
Rastom sú ako jedle, pevní ako skala,
peklo
ďábla
překoná.
zdalo by se ti, že ich jedna mater mala. Krásna zem - jej končiny valný Dunaj vlaží, a Tatra
skalnou hradbou okol nej sa väží: Tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy: to vlasť ich, to
..............................
kolískapříjmení:
dávna synov
slávy.
...................................................................
+ ..................................................................................
4) Zvon osmkrát zaklinká, k nám přijde
má malinká,

jsem doma sám, na kafe vodu dám,
až nám u dveří zacinká.
Ven málo smí, však dnes něco po osmý,
k nám přijde má malinká, k nám přijde má malinká.
příjmení: ..............................

5) Babičko, viď, že mi splníš přání.
Natoč svůj stařičký gramofón.
Zanech teď na chvilku štrikování.
Řekni mně, jak se tančí charleston.
Představ si, bábi, jak holky budou kulit oči,
až jim zítra povím, jak se to tancuje.
Už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, ó jé.
příjmení: ..............................

6) Bylo léto, horké léto,
tak jak léto má být,
bylo léto, horké léto,
tak jak léto má být,
už uschla tráva,
marná sláva,
musím zpátky zas jít,
už uschla tráva,
marná sláva,
musím zpátky zas jít.
příjmení: ..............................

7) Vietor je hluchý,
voda kamenná,
márne ťa pod zemou,
nad zemou hľadám.
Tieň, mám len tvoj tieň,
tieň, s ktorým sa hrám.
příjmení: ..............................

8) Poď a tancuj shake, hrajú nám
hippy-hippy-shake. So mnou tancuj shake,
divoký hippy-hippy-shake, oh, ta-nán, bejby,
kým hrajú hippy-hippy-shake.
Jak víno perlivé dá náladu ti shake,
máš predsa nohy dve a hudba hrá nám shake,
tak poď, poď a tancuj shake, oh, ta-nán,
bejby, kým hrajú hippy-hippy-shake, jeh!
příjmení: ..............................

B) FILMY
1) Náš ponorný člun proplouval
podmořským tunelem. Jak jsem
později seznal, byla to jediná
brána Artigasovy lupičské citadely.
Později jsme se vynořili na hladinu
pochmurné laguny zrcadlící
nebetyčné stěny kráteru. Zde
nalézala ponorka bezpečný přístav.
Artigasovy pekelné kuchyně chrlily
oblaka smolného dýmu, který se
vznášel nad vulkánem jako hrozba
neodvratného výbuchu.
A to nejúžasnější – na rozervaném
ostrovu viselo nad vodami hrdé Orlí
hnízdo. Tak se tehdy jevilo mým zrakům
sídlo hraběte Artigase, loupežného rytíře našeho věku.
Uveďte název filmu, dále jméno a příjmení režiséra.
........................................... + .................................................................................

2) Tóno Brtko: Paní Lautmanka,
počúvajú. Ja im to poviem tak.
Oni sú Židovka, právda? No a ja
som Árijec. Židovské obchody sú
fuč, pfi. To je zákon. Teraz budú
len árijské obchody.
Nu a to je arizácia. Rozumejú?
Rozália Lautmannová:
Nerozumim.
Tóno Brtko: Hmm, nerozumejú.
Ja... tu je to čierne na bielom.
Ja som váš Árijec a vy ste moja
Židovka. Rozumejú?
Rozália Lautmannová: Mlady pan je huncut? Neni mlady pan exekútor?
Tóno Brtko: Kdeže exekútor, arizátor.
Rozália Lautmannová: Hneď som tak myšlela. Taky poradny pan. Naj še nehnevaju mlady
pan. Ja nečujem dobre. Jak še vola mlady pan?
Tóno Brtko: Brtko. Tono Brtko.
Uveďte název filmu, dále jméno a příjmení představitele hlavní mužské role.
.......................................................... + ..................................................................

C) FILMOVÉ PÍSNIČKY
1) Ááááá,
Sou fár, tu jú aj mej
for-tu-nájt mí tu sej.
mu-ča-čí-ta miká rachto verááá
an maj dej sej áj.
Uveďte přesný název filmu.
................................ aneb ......................................................................................
2) Chodili spolu z čisté lásky
a sedmnáct jim bylo let.
A do té lásky bez nadsázky
se vešel celý širý svět.
Uveďte název filmu.
...................................................................
D) ROZHLASOVÁ ZNĚLKA
1) Uveďte, kterému rozhlasovému pořadu předcházela znělka
hraná na flétnu.
.............................................................................................................

E) PROJEVY
1) Tento proces nech je veľkou školou
bdelosti. Nech je súčasne aj školou
nenávisti, nenávisti proti tým, ktorí
nemajú síce sily na to, aby tento
náš svet zvrátili, ale ktorí majú dosť
síl na to, aby nám škodili, aby ničili
to, čo sami nikdy nevytvorili. Došlo
nám viac než dve tisíce rezolúcií od
pracujúcich. Tisíce rezolúcií žiadajú
prísne potrestanie zradcov.
Uveďte jméno a příjmení hlavního obžalovaného v politickém procesu, jehož část
vidíte v autentickém záznamu, dále napište alespoň příjmení řečníka.
......................................................................... + ...................................................

2) Proto také v době kapitalistického
panství, kdy bohatí vládli a chudí se
dřeli, pracující namnoze ve chlévech
bydleli a jejich děti se tam rodily. Doby
se ale změnily, nastaly mnohé převraty.
Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu
vousy a stává se z něho Děda Mráz.
Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně
oblečený v beranici a kožichu. Nazí
a otrhaní nechodí již dnes také naši
pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí
k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy. Není jediná betlémská, celá řada rudých
hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách.
Uveďte jméno a příjmení řečníka.
.........................................................................

F) SPORTOVNÍ AKCE
1) Pätnásťročný .... vyhráva svoju prvú
medailu v európskom šampionáte.
V nasledujúcich rokoch nutne pribudnú
ďalšie, olympijské zlato, tri zlaté a dve
strieborné medaily z majstrovstiev sveta
a päť zlatých s dvoma striebornými
z majstrovstiev Európy.
Uveďte jméno a příjmení sportovce,
dále příjmení jeho trenérky.
........................................................................ + ....................................................
2) ..... V čase začiatkov slávy Karola Divína
ešte neznáme deti, čo súťažili najprv
v športových dvojiciach.
O 10 rokov neskoršie ich všetci volali
dôverne ...........
Praha, rok 1962. Budoucí čtyřnásobní
mistři světa ......... první titul před
domácím publikem. Už před začátkem
jízdy měli jednu medaili na dosah, ale ve
zlato nedoufali ani největší optimisté.
Uveďte jméno a příjmení sportovců
a napište, ve které krasobruslařské
disciplíně úspěšně reprezentovali
tehdejší ČSSR.
........................................................................ + ....................................................

3) O chvíločku musia prísť pretekári. Kto prvý, kto druhý, kto
tretí. Nervozita na štadióne. To, co jsme očekávali. To, čo sme
očakávali, rozhodne sa v štadióne, na štadióne, pri vchode, vo
vchode, na dráhe. Kto bude mať šťastia viac a kto bude mať
viac odvahy. A tuná si spomínam na nášho Vlastimila Růžičku,
tak ten keby tu bol, zohol by hlavu, nastrčil uši, položil bicykel
na dráhu a všetci ostatní, čo by boli za ním, by sa zľakli. Lebo
keď tak videli ležať pretekára v zákrute, tak radšej zabrzdili
a povedali: „Ty ležíš.“ On neležal nikdy a potom prešiel
a vyhrával… Pretekári už sú v tuneli, v tmavom tuneli, všetko
čierne, všetko tmavé, celá veľká skupina. Na štadióne prvý,
prvý Belgičan, druhý Belgičan a je tam aj náš, áno, je to náš,
na treťom mieste... Belgičan na prvom mieste, Smolík sa
dostáva dopredu, získáva jeden meter, bojuje tam, je na čele,
je na čele, je to náš Honzo Smolík. Vážení priatelia, víťazí
o galusku. Áno, je Honzo Smolík, je Honzo Smolík
víťazom etapy tuná na štadióne desaťročia.
Po poslechu rozhlasové sportovní reportáže uveďte název sportovní akce,
dále jméno a příjmení legendárního sportovního komentátora.
........................................................................ + ....................................................................
= OSOBNOST č. 1: přednes - Jiřina Bohdalová (divadelní a filmová herečka)
Vážení studenti,
stojím před jednopatrovou budovou v Kapucínské ulici na Hradčanech, jen nedaleko
od Pražského hradu. Objekt za mými zády byl za války využíván gestapem a po převzetí moci
komunistickou stranou v naší zemi sloužil jako vyšetřovací věznice. Je často označován
za nejkrutější mučírnu, jakou kdy komunisté v Československu využívali, a platí za jeden
ze symbolů bestiality a teroru Státní bezpečnosti.
Vaším úkolem bude do 30 vteřin napsat neoficiální název této neblaze proslulé budovy.
Dále uveďte skupinu obyvatel, která zde byla nejčastěji brutálně vyšetřována, a sportovní
odvětví, jehož reprezentanti rovněž prošli mučírnami tohoto objektu.
....................................... + ........................................................ + .........................................
= OSOBNOST č. 2: přednes - Emília Vášáryová (divadelní a filmová herečka)
Vážení študenti,
stojím pred Slovenským národným divadlom, kde pravidelne vystupuje preslávený slovenský
umelecký súbor. V roku 1949 sa stala jeho tanečníkom a o dva roky neskôr hlavným
choreografom a umeleckým šéfom jedna z najvýraznejších postáv slovenského kultúrneho
života posledných desaťročí. V čele súboru stála až do júla tohto roku, keď vo veku 90 rokov
zomrela.
V priebehu nasledujúcich 30 sekúnd napíšte aspoň priezvisko tejto osobnosti, ďalej
názov umeleckého súboru a na záver potom uveďte, v ktorom type ľudovej kultúry
dosiahol medzinárodné uznanie.
....................................... + ........................................................ + .........................................

= OSOBNOST č. 3: přednes - Antonín Panenka (bývalý slavný čs. reprezentant v kopané)
Vážení studenti,
stojím tu před sochou, která zde byla před několika lety umístěna na počest bývalého
vynikajícího fotbalisty Dukly Praha a reprezentačního týmu Československa.
Vaším úkolem bude během 30 vteřin napsat jeho jméno a příjmení, dále název
nejvyššího individuálního ocenění, které dostal v roce 1962, a na závěr největší úspěch
dosažený v reprezentačním týmu.
....................................... + ........................................................ + .........................................
= OSOBNOST č. 4: (?)
Vážení študenti,
keď som bol vo Vašom veku, označovali ma mnohí za veľký talent, nielen v ľadovom hokeji,
ale i v tenise. Vyhral som dokonca Pardubickú juniorku, čo bol najvýznačnejší turnaj juniorskej
kategórie vo vtedajšom Československu, možno aj v Európe. Nakoniec som sa rozhodol pre
hokej a budúcnosť ukázala, že to bolo správne rozhodnutie. V ligovej súťaži som od roku 1957
strelil 298 gólov a v drese národného mužstva som odohral 134 zápasov a strelil 82 gólov, čo
je zatiaľ na Slovensku rekord.
Vašou úlohou bude v priebehu nasledujúcich 30 sekúnd napísať moje priezvisko, ďalej
názov klubu, v ktorého drese som odohral 12 ligových sezón, a na záver uveďte
na akom poste som v útočnej trojici zvyčajne hrával.
....................................... + ........................................................ + .........................................
= OSOBNOST č. 5: přednes - Jiří Drahoš (emeritní předseda Akademie věd České republiky)
Vážení studenti,
stojím před budovou Ústavu makromolekulární chemie akademie věd, kterou založil
významný vědec a vynálezce, autor mnoha publikací a patentů. Je známý v mezinárodním
měřítku především jako vynálezce hydrogelových kontaktních čoček.
Vaším úkolem bude do 30 vteřin napsat jeho jméno a příjmení, dále název dětské
kovové stavebnice, s jejíž pomocí byl sestrojen první prototyp zařízení pro výrobu
kontaktních čoček rotačním odléváním, a na závěr pak název pro dodnes používaná
polyamidová vlákna, která vznikla také díky jeho důvtipu a jejichž výroba byla započata
v roce 1950 v Plané nad Lužnicí.
....................................... + ........................................................ + .........................................
= OSOBNOST č. 6: přednes - Andrej Kiska (prezident Slovenské republiky)
Milí študenti,
nachádzam sa v Zlatom salóne v Grasalkovičovom paláci, sídle prezidenta Slovenskej republiky.
Vašou úlohou bude v priebehu 30 sekúnd odpovedať na nasledujúce otázky. Napíšte
presný názov slovenského národného zákonodárneho zboru, ktorý v 50. rokoch
vykonával svoju činnosť podľa vtedajšej platnej ústavy. Ďalej napíšte názov jeho
výkonného orgánu a na záver priezviská aspoň dvoch zo štyroch politických činiteľov,
ktorí sa v priebehu 50. rokov vystriedali na jeho čele, kým nebol v roku 1960 zrušený.
.................................................................... + .....................................................................
....................................... + ........................................
poznámka: správná odpověď = 2 body (maximální počet bodů 4. kola = 84)

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 4. kola
A) ZPĚVÁCI
2. Suchý
6. Ročáková

1. Pavlová (= zpívá Štaubertová)
5. Štaubertová

3. Pavlová
7. Laiferová

4. Novák
8. Hubinská

B) FILMY
1. Vynález zkázy
2. Obchod na korze

+
+

Karel Zeman
Jozef Kroner

C) FILMOVÉ PÍSNIČKY
1. Limonádový Joe aneb Koňská opera
2. Starci na chmelu
D) ROZHLASOVÁ ZNĚLKA
1. Pohádka na dobrou noc (= večerníček, skřítek Hajaja)
E) PROJEVY
1. Milada Horáková + Vieska
2. Antonín Zápotocký
F) SPORTOVNÍ AKCE
1. Ondrej Nepela + Múdra
2. Eva a Pavel Romanovi + tance na ledě
3. Závod míru + Gabriel (= Gabo) Zelenay
= OSOBNOST č. 1: přednes - Jiřina Bohdalová (divadelní a filmová herečka)
: Domeček + příslušníci čs. armády + lední hokej
= OSOBNOST č. 2: přednes - Emília Vášáryová (divadelní a filmová herečka)
: Nosáľ + Lúčnica + folklór
= OSOBNOST č. 3: přednes - Antonín Panenka (bývalý slavný čs. reprezentant v kopané)
: Josef Masopust + nejlepší fotbalista Evropy (= držitel Zlatého míče)
+ vicemistr světa (= 2. místo na MS, stříbro na MS apod.)
= OSOBNOST č. 4: (?)
: Golonka + Slovan Bratislava + stredný útočník
= OSOBNOST č. 5: přednes - Jiří Drahoš (emeritní předseda Akademie věd České republiky)
: Otto Wichterle + Merkur + silon
= OSOBNOST č. 6: přednes - Andrej Kiska (prezident Slovenské republiky)
: Slovenská národná rada + Zbor povereníkov + Bacílek a Husák (= Ďuriš a Strechaj)

LÉTA STRACHU I NADĚJE (1949 - 1967) - výsledky
gymnázium
Klobouky u Brna
Valašské Klobouky
Olomouc - Hejčín
Strážnice
Galanta
Praha - Zborovská
Jihlava
Brno
Ústí nad Orlicí
Strakonice

Roudnice nad Labem
Beroun
Nové Mesto nad Váhom
Praha - Štěpánská
Jilemnice
Česká Třebová
Moravský Krumlov
Hradec Králové - Orlické nábřeží
Cheb
Bratislava - Vazovova
Velké Pavlovice
Trhové Sviny
Valašské Meziříčí
Židlochovice
Plzeň - Opavská
Šurany
Benešov
Vysoké Mýto
Třinec
Bohumín
Olomouc
Náchod
Hradec Králové - Pospíšilova třída
Ústí nad Labem
Jičín
Praha - Ohradní
Praha - Kozinova
Senica
Chomutov
Žilina
Příbor
Prostějov
Liberec
Praha - Loučanská
Medzilaborce
Banská Bystrica
Plzeň - Sokolovská
Sušice
Žatec
Český Těšín
Martin
Blansko
Pardubice - Dašická
Žďár nad Sázavou
Poprad
Bratislava - Grösslingová
Vlašim
Partizánske
Košice
Poděbrady
Prachatice
Nitra
Ostrov
Kyjov
Rýmařov
České Budějovice
Sokolov
Pardubice - Mozartova
Přerov
Slavičín
Zlín
Spišská Nová Ves
Zvolen
Jablonec nad Nisou
Teplice
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