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Zakroužkujte dle vašeho názoru správnou odpověď.
1. otázka: Čo znamená výraz Husákove deti?
a) ľudia narodení v Československu v silnej populačnej vlne, ktorá sa
začala na začiatku 70. rokov 20. storočia
b) organizácia mládeže založená po invázii piatich štátov Varšavskej zmluvy
c) zvláštny oddiel Štátnej bezpečnosti primárne určený k ochrane Gustáva
Husáka
d) promoskovská skupina pôsobiaca roku 1968 v rámci ÚV KSČ
2. otázka: Autory zvacího dopisu zaslaného v srpnu 1968 sovětskému vůdci
Leonidu I. Brežněvovi, který obsahoval výzvu k zásahu proti údajně
hrozící kontrarevoluci v Československu, byli:
a) Vasil Biľak, Peter Colotka, Ladislav Adamec, Alois Indra, Jaromír Dolanský
b) Alois Indra, Evžen Erban, Jan Fojtík, Antonín Kapek, František Hamouz
c) Karel Hoffmann, Vasil Biľak, Oldřich Švestka, Jan Piller, Lubomír Štrougal
d) Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak
3. otázka: Ktorí stranícki a štátni predstavitelia ČSSR boli 21. augusta 1968
unesení do Sovietskeho zväzu?
		a) Č
 estmír Císař, Oldřich Černík, Alexander Dubček, František Kriegel, Josef
Smrkovský, Bohumil Šimon
b) Oldřich Černík, Alexander Dubček, František Kriegel, Josef
		
Smrkovský, Bohumil Šimon, Josef Špaček
c) Oldřich Černík, Alexander Dubček, František Kriegel, Josef
Smrkovský,Ludvík Svoboda, Bohumil Šimon
d) Oldřich Černík, Alexander Dubček, Jozef Lenárt, Zdeněk Mlynář, Josef
Smrkovský, Josef Špaček
4. otázka: Dne 21. srpna 1968 v 00.45 hod. byl vydán zákaz vzletů všech
čs. vojenských letadel. Které z následujících tvrzení je pravdivé?
a) všichni uposlechli rozkaz a nikdo nevzlétl
b) dne 21. srpna 1968 dopoledne odstartoval pilot npor. František Kvapil 		
s letounem MiG-21 a odletěl do Rakouska
c) dne 21. srpna 1968 ráno odstartoval pilot pplk. Vladimír Chadalík 		
s vrtulníkem Mi-1 a odletěl do Spolkové republiky Německo
d) dne 21. srpna 1968 večer odstartoval kpt. Václav Náchodský s letounem
An-2, ale byl sestřelen a zahynul
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5. otázka: Ve kterém městě sídlil 7. výsadkový pluk zvláštního určení, jehož
		
příslušníci měli podle plánu osvobodit unesené vysoké státní
		a stranické představitele v čele s Alexandrem Dubčekem?
a) Benešov
b) Holešov
c) Mošnov
d) Prostějov
6. otázka: V roce 1968 se reformní proces projevil také v řadách křesťanských
církví. V květnu 1968 byla na Velehradě založena iniciativa, která
chtěla skloubit duchovní i veřejnou angažovanost katolické církve.
Jak se nazývala?
a) Desetiletí duchovní obnovy
b) Mírové hnutí katolického duchovenstva
c) Dílo koncilové obnovy
d) Hnutí katolických duchovních Pacem in terris
7. otázka: 	Která známá sportovní osobnost v srpnu 1968 vystoupila proti
okupaci Československa a později byla propuštěna ze služebního
		poměru příslušníka Československé lidové armády?
a) gymnastka Věra Čáslavská
b) hokejista Jozef Golonka
c) fotbalista Josef Masopust
d) běžec Emil Zátopek
8. otázka: Dne 25. září 1968 byli Zdeněk Hejzlar a Jiří Pelikán odvoláni z vedení:
a) předsednictva Ústředního výboru KSČ
b) Československého olympijského výboru
c) Československého rozhlasu a Československé televize
d) silových resortů ministerstva vnitra a ministerstva obrany
9. otázka: Popredným slovenským i československým politikom, ktorý vyhlásil
Hranice nie sú korzo, aby sa tu voľakto prechádzal, bol:
a) Peter Colotka
b) Viliam Šalgovič
c) Vasil Biľak
d) Gustáv Husák
10. otázka: D
 ňa 23. júna 1968 zvíťazilo v Bratislave v priateľskom zápase vo futbale
		Československo nad Brazíliou 3:2. Kto strelil tri góly za domácich?
a) Karol Jokl
b) František Veselý
c) Jozef Adamec
d) Dušan Kabát
11. otázka: Vyberte z tvrdení o Alexandrovi Dubčekovi to, ktoré nie je pravdivé:
a) od januára 1968 bol 1. tajomníkom ÚV KSČ
b) v apríli 1969 sa stal predsedom Federálneho zhromaždenia ČSSR
c) v decembri 1969 bol vymenovaný za veľvyslanca ČSSR v Turecku
d) v roku 1974 bol vylúčený z KSČ
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12. otázka: V roce 1973 Československo podepsalo s jedním asijským státem první
		
mezistátní smlouvu, podle které mělo do Československa postupně
		
přijet na dlouhodobý pobyt až 12 000 občanů této země, zejména
		dělníků a učňů. O který asijský stát se jednalo?
a) Laoská lidově demokratická republika
b) Korejská lidově demokratická republika
c) Vietnamská demokratická republika
d) Čínská lidová republika
13. otázka: Která z následujících událostí se nestala v roce 1969?
a) v Jihlavě se zapálil Evžen Plocek proti tzv. normalizaci
b) vyšlo první číslo populárního komiksu Čtyřlístek
c) byl přijat tzv. pendrekový zákon, zpřísňující tresty za delikty politické
povahy
d) konal se XV. sjezd KSČ
14. otázka: Volby do Národního shromáždění v roce 1968:

		
		

a) s e uskutečnily podle většinového systému v jednomandátových
obvodech, přičemž v každém obvodě byli navrženi dva kandidáti
b) s e uskutečnily podle většinového systému v jednomandátových
obvodech, přičemž v každém obvodě mohl kandidovat libovolný počet
kandidátů
c) se uskutečnily podle systému poměrného zastoupení ve
vícemandátových obvodech, přičemž v každém obvodě bylo navrženo
více kandidátů
d) se neuskutečnily, protože byly odloženy s odůvodněním, že je
nejprve třeba vyřešit nové státoprávní uspořádání Československa

15. otázka: 	Ústavný zákon o postavení národnostných menšín (č. 144/1968 Zb.) 		
garantoval menšinové práva:

		
		

a) slovenskému obyvateľstvu v Českej socialistickej republike a českému
obyvateľstvu v Slovenskej socialistickej republike
b) maďarskej a ukrajinskej (rusínskej) menšine v Slovenskej republike
a poľskej menšine v Českej republike
c) maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) menšine
na celom území československého štátu
d) maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) menšine v Českej
republike

16. otázka: V rámci uvoľnenia proticirkevnej politiky bolo na jar 1968 povolené
		obnovenie činnosti:
a) svedkom Jehovovým
b) gréckokatolíckej cirkvi
c) pravoslávnej cirkvi
d) metodistickej cirkvi
17. otázka: První série televizního seriálu Třicet případů majora Zemana byla
		natočena u příležitosti:
		

a) 60. výročí VŘSR
b) 25. výročí Vítězného února
c) 60. narozenin generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka
d) 30. výročí založení Sboru národní bezpečnosti

43

18. otázka: Co v roce 1968 spojovalo následující osobnosti: Františka Kriegla,
		
Gertrudu Sekaninovou-Čakrlovou, Boženu Fukovou a Františka
		Vodsloně?

		

a) v červnu 1968 figurovaly jejich podpisy pod výzvou Dva tisíce slov
b) 21. srpna 1968 byli mezi unesenými reformními představiteli do Moskvy
c) 22. srpna 1968 byli zvoleni do ÚV KSČ na vysočanském sjezdu
d) 18. října 1968 hlasovali v Národním shromáždění ČSSR proti
Smlouvě o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk

19. otázka: Na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v roku 1974 vo Fínsku
		
získala čs. hokejová reprezentácia strieborné medaily. Najlepším
		
útočníkom šampionátu a členom All-Star tímu bol vyhlásený hráč 		
		
Slovana Bratislava, ktorý tak v klube, ako aj v reprezentácii nosil dres
		s číslom 14. Bol to:
a) Jozef Golonka
b) Václav Nedomanský
c) Dušan Pašek
d) Peter Šťastný
20. otázka: Dňa 2. januára 1969 sa stala ministrom kultúry vlády SSR známa
		
slovenská osobnosť Miroslav Válek. Zostal na tomto poste až do pádu
		komunistického režimu. Na verejnosti bol známy predovšetkým ako:
a) novinár
b) básnik
c) diplomat
d) ekonóm
21. otázka: Východoslovenská metropola Košice sa aj v prvej polovici 70. rokov
		
mohla pýšiť významnou atletickou udalosťou. Ako bola táto športová
		udalosť vtedy pomenovaná?		
a) Zlatá tretra
b) Medzinárodný maratón mieru
c) Memoriál Evžena Rošického
d) Memoriál Josefa Odložila
22. otázka: K 1. lednu 1973 došlo v Československu v rámci zkvalitnění služeb
		pro veřejnost k zavedení:
a) poštovních směrovacích čísel
b) cestování zdarma pro občany starší 75 let v městské dopravě
c) parkování zdarma pro tělesně postižené osoby
d) přednostního přidělení telefonní linky pro veterány II. světové války
23. otázka: Útla blondínka s veľkými očami, dlhými vlasmi a krásnym hlasom.
		
Takto si mnohí pamätníci vybavujú speváčku prezývanú Slovenská
		
Twiggy. Roku 1975 jej život kruto preťala rakovina, keď vo veku
		32 rokov zomrela. Bola to:
		a) Marika Gombitová
b) Helena Blehárová
c) Tatjana Hubinská
d) Eva Kostolányiová
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24. otázka: Který fotbalový klub získal od sezóny 1967/1968 do sezóny 1972/1973
		celkem 5x titul mistra československé fotbalové ligy?
a) Slovan Bratislava
b) Spartak Trnava
c) Sparta Praha
d) Slavia Praha
25. otázka: Začiatkom 70. rokov patrila medzi najpopulárnejšie československé
		hudobné skupiny. Z nižšie uvedených údajov určite, o ktorú kapelu ide.
		
(nápoveda: rock + Laco Lučenič + pieseň Úsmev + Bratislavská lýra 1977
		
+ Miroslav Žbirka)
a) Elán
b) Prúdy
c) Modus
d) Team
26. otázka: V listopadu 1968 vzniklo úspěšné pěvecké trio Golden Kids (Marta
		
Kubišová, Václav Neckář a Helena Vondráčková), které až do svého
		
rozpadu v únoru 1970 vydalo mnoho gramofonových desek a úspěšně
		
koncertovalo v Československu i v zahraničí. Co způsobilo rozpad 		
		úspěšného hudebního tria?

		

a) Václav Neckář počátkem roku 1970 odešel do exilu
b) Helena Vondráčková se rozhodla pro sólovou dráhu a trio opustila
c) Marta Kubišová dostala zákaz umělecké činnosti
d) úspěšné hudební trio bylo obviněno z valutových machinací a úředně
zakázáno

27. otázka: Po celá šedesátá léta patřila mezi nejpopulárnější hlasatelky
		Televizních novin. Určete, o kterou osobu se jedná.
		(nápověda: Vilém Nový + první hlasatelka TN + protiokupační vysílání
		
21.8.1968 + ozbrojení sovětští vojáci + propuštění z ČST + Charta 77)
a) Hedvika Čechová
b) Kamila Moučková
c) Jarmila Šusterová
d) Hilda Michalíková
28. otázka: V
 roce 1968 vysílala Československá televize devítidílný publicistický
pořad, při kterém Vladimír Škutina zpovídal na aktuální téma všeobecně
respektovanou osobnost naší země. O koho se jednalo?
a) Jan Werich („Co tomu říkáte, pane Werich“)
b) Miroslav Horníček („Co tomu říkáte, pane Horníček“)
c) Jiří Suchý („Co tomu říkáte, pane Suchý“)
d) Jiřina Bohdalová („Co tomu říkáte, paní Bohdalová“)
29. otázka: Na čí popud vznikl manifest Dva tisíce slov, který v červnu 1968
		sepsal spisovatel Ludvík Vaculík?
a) členů Klubu angažovaných nestraníků
b) Emila Zátopka
c) vysokoškolských studentů
d) vědců z Československé akademie věd
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30. otázka: Ú
 V KSČ v dubnu 1968 schválil tzv. Akční program, který vedle jiného 		
předpokládal, že:
a) nejpozději do zahájení XIV. sjezdu KSČ v září 1968 se komunisté
vzdají vedoucí úlohy strany ve společnosti
b) KSČ si nadále zachová vedoucí úlohu strany ve společnosti
c) vedení KSČ vyzve veřejnost, aby kontrolovala práci komunistů
na všech stupních státní správy
d) vedení KSČ vyzve veřejnost, aby navrhla kandidáty na členy ÚV KSČ
31. otázka: Mezi členy Varšavské smlouvy do 21.8.1968 patřily tyto státy:		
a) Sovětský svaz, Albánie (pasivní člen od roku 1962), Bulharsko,
Československo, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko
b) Sovětský svaz, Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko,
Jugoslávie
c) Sovětský svaz, Bulharsko, Československo, Maďarsko, Čína, Polsko
d) Sovětský svaz, Kuba, Bulharsko, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko
32. otázka: D
 ňa 20. augusta 1968 informoval anonym spravodajcu Československej
		
tlačovej kancelárie, že o polnoci sa začne vojenské obsadzovanie ČSSR.
		V ktorej metropole jedného zo sovietskych satelitov sa tak udialo?
a) vo Varšave
b) v Berlíne
c) v Budapešti
d) v Bukurešti
33. otázka: Jen několik dní před srpnovou okupací postupně přijeli
		do Československa prezidenti dvou států. Kteří?
a) brazilský prezident Costa e Silva + italský prezident Giuseppe Saragat
b) francouzský prezident Charles de Gaulle + prezident USA Richard Nixon
c) jugoslávský prezident Josip Broz-Tito + rumunský prezident Nicolae
Ceauşescu
d) finský prezident Urho Kaleva Kekkonen + rakouský prezident Franz Jonas
34. otázka: Mezi významné osobnosti, které před srpnovou okupací připojily svůj
		
podpis pod manifest Dva tisíce slov, patřila i slavná gymnastka Věra
		Čáslavská. Jaký postoj ke svému podpisu zaujala po 21. srpnu 1968?
a) podpis odvolala ještě na sklonku srpna 1968
b) podpis odvolala po návratu z olympijských her v Mexiku v listopadu 1968
c) svůj podpis nikdy neodvolala
d) svůj podpis odvolala v roce 1977 v souvislosti s tzv. Antichartou
35. otázka: V roce 1976 protestovali dramatik Václav Havel, režisér Jiří Němec
		a historička Věra Jirousová v dopise řediteli Čs. televize proti:
			

a) uvedení prorežimního seriálu Muž na radnici na 1. programu
Československé televize
b) zamlčení úspěchu amerického filmu Přelet nad kukaččím hnízdem
		
režiséra Miloše Formana v Československé televizi
c) dehonestaci vězněných stoupenců undergroundového hnutí
ve vysílání Československé televize
		d) zkreslování závěrů Helsinské mírové konference v Televizních novinách
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36. otázka: V roce 1968 získala na mistrovství Evropy ve Švédsku
		
pro Československo zlatou medaili sportovkyně, která se v té době
		
těšila mimořádné oblibě veřejnosti i sdělovacích prostředků. O čtyři
		roky později tragicky zahynula při automobilové nehodě. Jednalo se o:
			

a) skokanku do vody Milenu Duchkovou
b) krasobruslařku Hanu Maškovou
c) atletku Milenu Rezkovou
d) tenistku Martinu Navrátilovou
37. otázka: Mezi filmy z konce 60. let, které dosáhly mezinárodního úspěchu,
		
patřilo také dílo Všichni dobří rodáci, jež získalo cenu za režii na
		
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes roku 1969. Kdo byl jeho
		režisérem?
a) Juraj Jakubisko
b) Vojtěch Jasný
c) Jiří Menzel
d) Martin Frič
38. otázka: V září 1972 se v Československu pod názvem Štít 72 uskutečnil(o):
			

a) mezinárodní turnaj v házené žen v Chebu
b) cvičení armád zemí Varšavské smlouvy
c) setkání nejvyšších politických činitelů zemí Rady vzájemné hospodářské
pomoci
d) výstup účastníků Slovenského národního povstání na Gerlachovský štít
39. otázka: Zveřejnění manifestu Dva tisíce slov bylo pro sovětské vedení důkazem,
		že:
			

a) Československo hodlá vystoupit z Varšavské smlouvy
b) vedení KSČ nemá pod kontrolou sdělovací prostředky
c) spisovatel Ludvík Vaculík usiluje o místo ministra kultury ČSSR
d) Československo výrazně omezí svou spolupráci v rámci RVHP
				
40. otázka: Aká bola reakcia USA na sovietsku intervenciu?
		

		
		

a) velenie NATO okamžite prisunulo k čs. hraniciam dve tankové divízie
b) USA okamžite okupáciu odsúdili a vzápätí zaviedli proti piatim štátom
Varšavskej zmluvy ekonomické sankcie
c) prezident USA Lindon Johnson zrušil plánovanú návštevu ZSSR
d) neďaleko Ašského výbežku prišlo k prestrelke

41. otázka: Které z následujících tvrzení týkajících se Národní lidové armády NDR
		je věcně správné?
			

		
		

a) operace Dunaj na čs. území se z Národní lidové armády NDR
zúčastnili pouze styční důstojníci a jednotlivci provádějící průzkum
b) jednotky Národní lidové armády NDR obsadily v průběhu 21. srpna 1968
pouze Ašský výběžek
c) na území Československa po 21. srpnu 1968 nevkročil ani jeden voják
Národní lidové armády NDR
d) dvě divize Národní lidové armády NDR překročily v noci z 20. na 21. srpna
1968 čs. hranice v oblasti Krušných hor, ale již počátkem září 1968 se
vrátily zpět do vlasti
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42. otázka: Nejvíce obětí vinou okupačních jednotek bylo 21. srpna 1968 v Praze.
		
Uveďte město, které se v této tragické statistice zařadilo hned za naši
metropoli.
		
		
		

a) Liberec
b) Plzeň
c) Košice
d) Bratislava

43. otázka: J
 eden z nejpopulárnějších zpěváků 60. a 70. let Václav Neckář byl nejen
úspěšným zpěvákem, ale zároveň:
a) hudebním skladatelem
b) filmovým hercem
c) textařem
d) dabingovým hercem
44. otázka: Koncom októbra 1974 zaslal Alexander Dubček oficiálny list
		
vybraným inštitúciám, v ktorom protestoval najmä proti obmedzovaniu
		
osobnej slobody a prenasledovaniu ľudí vylúčených z KSČ. Ktorým 		
		inštitúciám bol list adresovaný?
			

a) Federálnému zhromaždeniu ČSSR a Českej národnej rade
b) Federálnemu zhromaždeniu a Slovenskej národnej rade
c) Najvyššiemu súdu ČSSR a Ústavnému súdu ČSSR
d) Medzinárodnému súdu v Haagu a Organizácii spojených národov
45. otázka: Na prelome 60. - 70. rokov patril medzi najväčšie hviezdy 			
		
kanadsko-americkej NHL rodák zo slovenskej obce Sokolče, hokejový
		
útočník tímu Chicago Blackhawks, ktorý sa preslávil ako vynálezca 		
		
hokejky so zahnutou čepeľou a ako jeden z prvých po sérii úrazov začal
		trvalo používať prilbu na ochranu hlavy. Išlo o:
			

a) Petra Šťastného
b) Václava Nedomanského
c) Stana Mikitu
d) Petra Bondru
46. otázka: V septembri roku 1977 podpísali v Budapešti predsedovia vlád
		Československa a Maďarska dohodu o výstavbe:
			

a) vodného diela Gabčíkovo - Dunakiliti
b) nového mostu v Štúrove
c) diaľničného prepojenia Košice - Budapešť
d) vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros
47. otázka: Na podzim 1969 nastoupilo do Filmového studia Barrandov nové
vedení, které se záhy zaměřilo na kontrolu filmové produkce sklonku
60. let. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Téměř 20 hraných
filmů skončilo v trezoru, tj. bylo staženo z veřejného oběhu či nebylo
vůbec zařazeno do distribuce. Mezi tzv. trezorové filmy patřily:
			

a) Skřivánci na niti + Všichni dobří rodáci
b) Císařův pekař + Pekařův císař
c) Hroch + Za volantem nepřítel
d) Vyšší princip + Svědomí
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48. otázka: Zákonné opatření č. 99/1969 přijaté ve Federálním shromáždění ČSSR
dne 22. srpna 1969 bylo definitivní tečkou za Pražským jarem.
Tzv. pendrekový zákon podepsali:
			
a) Ota Šik + František Kriegel + Antonín Novotný
b) Alexander Dubček + Ludvík Svoboda + Oldřich Černík
c) Ladislav Adamec + Miroslav Štěpán + Viliam Šalgovič
d) Luděk Pachman + Rudolf Battěk + Jan Tesař
49. otázka: Na počátku sedmdesátých let došlo v souvislosti s výměnou
členských legitimací členů KSČ ke stranickým čistkám. V rámci
prověrek stranu muselo opustit zhruba:
			
a) 50 000 osob
b) 100 000 osob
c) 200 000 osob
d) 350 000 osob
50. otázka: Jakým způsobem protestovala Věra Čáslavská na olympijských hrách
v Mexiku roku 1968 proti srpnové invazi jednotek Varšavské smlouvy
do Československa.
			
a) odmítla přijmout zlatou olympijskou medaili z rukou předsedy MOV
b) ještě před začátkem sovětské hymny odešla na protest ze stupňů vítězů
c) na stupních vítězů odklonila hlavu od sovětské vlajky
d) černou páskou přelepila hvězdu u státního znaku na gymnastickém trikotu
BONUSOVÁ OTÁZKA
Vážení studenti,
v 70. letech jsem patřil v tehdejším Československu mezi nejznámější
sportovce. V roce 1970 a také v roce 1971 jsem byl vyhlášen
nejlepším fotbalistou Československa. V roce 1976 jsem pak svým
výkonem i vstřelenou brankou ve finále proti Spolkové republice
Německo přispěl k získání titulu mistra Evropy.
Vaším úkolem bude během 30 vteřin uvést alespoň mé příjmení
a zároveň také název slovenského a českého klubu, ve kterých jsem v 70. letech
hrával, zpravidla na místě krajního obránce či záložníka.
................................................ + ......................................... + .............................................

poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 1. kola = 53)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. kola
1 a 	ľudia narodení v Československu v silnej populačnej vlne, ktorá začala počiatkom
70. rokov 20. storočia
2 d Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak
3 b	Oldřich Černík, Alexander Dubček, František Kriegel, Josef Smrkovský, Bohumil Šimon, Josef Špaček
4 c	dne 21. srpna 1968 ráno odstartoval pilot pplk. Vladimír Chadalík s vrtulníkem Mi-1 a odletěl do
Spolkové republiky Německo
5 b Holešov
6 c Dílo koncilové obnovy
7 d běžec Emil Zátopek
8 c Československého rozhlasu a Československé televize
9 d Gustáv Husák
10 c Jozef Adamec
11 d v roku 1974 bol vylúčený z KSČ
12 c Vietnamská demokratická republika
13 d konal se XV. sjezd KSČ
14 d	se neuskutečnily, protože byly odloženy s odůvodněním, že je nejprve třeba vyřešit nové státoprávní
uspořádání Československa
15 c	maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) menšine na celom území československého štátu
16 b gréckokatolíckej cirkvi
17 d 30. výročí založení Sboru národní bezpečnosti
18 d	18. října 1968 hlasovali v Národním shromáždění ČSSR proti Smlouvě o podmínkách dočasného
pobytu sovětských vojsk
19 b Václav Nedomanský
20 b básnik
21 b Medzinárodný maratón mieru
22 a poštovních směrovacích čísel
23 d Eva Kostolányiová
24 b Spartak Trnava
25 c Modus
26 c Marta Kubišová dostala zákaz uměleckého vystupování
27 b Kamila Moučková
28 a Jan Werich („Co tomu říkáte, pane Werich“)
29 d vědců z Československé akademie věd
30 b KSČ si nadále zachová vedoucí úlohu strany ve společnosti
31 a	Sovětský svaz, Albánie (pasivní člen od roku 1962), Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR,
Polsko, Rumunsko
32 c v Budapešti
33 c jugoslávský prezident Josip Broz-Tito + rumunský prezident Nicolae Ceauşescu
34 c svůj podpis nikdy neodvolala
35 c	dehonestaci vězněných stoupenců undergroundového hnutí ve vysílání Československé televize
36 b krasobruslařku Hanu Maškovou
37 b Vojtěch Jasný
38 b cvičení armád zemí Varšavské smlouvy
39 b vedení KSČ nemá pod kontrolou sdělovací prostředky
40 c prezident USA Lindon Johnson zrušil plánovanú návštevu ZSSR
41 a	operace Dunaj na čs. území se z Národní lidové armády NDR zúčastnili pouze styční důstojníci
a jednotlivci provádějící průzkum
42 a Liberec
43 b filmovým hercem
44 b Federálnemu zhromaždeniu a Slovenskej národnej rade
45 c Stana Mikitu
46 d vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros
47 a Skřivánci na niti + Všichni dobří rodáci
48 b Alexander Dubček + Ludvík Svoboda + Oldřich Černík
49 d 350 000 osob
50 c na stupních vítězů odklonila hlavu od sovětské vlajky
BONUSOVÁ OTÁZKA: Karol Dobiaš + Spartak Trnava + Bohemians Praha
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ROK NADĚJE A LÉTA ZKLAMÁNÍ
autoři a konzultanti (ČR):

autoři a konzultanti (SR):

PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
PhDr. Milan Bárta, Ph.D.
PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
JUDr. František Emmert, Ph.D.
PhDr. Stanislav Sikora, CSc.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.
doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Mgr. Miroslav Stulák
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Na vyznačené místo napište správnou odpověď.
1. otázka: Chartu 77 síce nepodpísal Alexander Dubček ani slovenskí disidenti
		
Milan Šimečka či Ján Čarnogurský, ale túto iniciatívu podporovali. Tými
		
známejšími slovenskými signatármi Charty 77, ktorí ju podpísali v čase
		jej vzniku, však boli napr.:
		
Miroslav K
Dominik T
Ján M
		
..............................
+ ...................................
+ ...............................................
2. otázka: Vymenujte ďalší štát Varšavskej zmluvy, ktorý sa rovnako ako
		
Albánsko v roku 1968 nezúčastnil medzinárodného nátlaku na
		Československo a nepodieľal sa na augustovej okupácii.
		
		
.........................................................................................................................
3. otázka: Jaká byla účast voličů ve volbách v listopadu 1971, tedy tři roky
		po invazi (tolerance ± 5 %) a kolik hlasů bylo odevzdáno pro kandidáty
		tzv. Národní fronty Čechů a Slováků (tolerance ± 5 %)?
		
		
....................... + ..............................................................................................
4. otázka: Kedy (rok) a kde (mesto) bol podpísaný Záverečný akt Konferencie
		
o bezpečnosti a spolupráci v Európe a koľko európskych štátov patrilo
		medzi jeho signatárov (povolená odchýlka ± 3 štáty)?
		
		
......... + .................... + ..................................................................................
5. otázka: V době normalizace vznikla řada filmových děl, která měla divákům
poskytnout komunistický pohled na minulost. Jedním z nich byl 		
i filmový triptych režiséra Otakara Vávry natočený v první polovině
70. let. Jak se nazývala druhá část této trilogie věnovaná době druhé
světové války?
							
		.........................................................................................................................
6. otázka: 	Václav Havel byl nucen na počátku sedmdesátých let pracovat jistý čas
jako pomocná síla v pivovaru v Trutnově. Do prostředí pivovaru Havel
umístil děj jedné své jednoaktové hry, jejímž ústředním hrdinou je
pomocný dělník Ferdinand Vaněk, bývalý spisovatel postižený zákazem
umělecké činnosti. Napište název této hry.
		
		
.........................................................................................................................
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7. otázka: Na Štadióně svätého Jakuba v Bazileji sa 21. mája 1969 konalo finále
Pohára víťazov pohárov vo futbale, v tom čase druhej najvyššej
		
európskej klubovej súťaže. Nad slávnym španielskym klubom FC 		
		
Barcelona zvíťazil víťaz československého pohára vo futbale 3:2. Bol to
		
vtedy najväčší úspech československého futbalu na klubovej úrovni.
		O ktorý československý klub išlo?
		

		........................................................................................................................
8. otázka: V jednom meste na východnom Slovensku dňa 21. augusta 1968 pri
		
streľbe sovietskych vojakov zahynulo niekoľko čs. občanov. Ako sa
		toto mesto nazýva?
		

		

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

9. otázka: Z uvedených údajů určete, o kterou osobnost z oblasti sportu se jedná
		(stačí příjmení).
		fakír - lapačka - VSŽ Košice - Sparta Praha - kisna - betony - mistr světa
		

		

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

10. otázka: Z uvedených údajov určite, o ktorú osobnosť z oblasti kultúry ide
		(postačuje priezvisko).
		Kazačok - Vtipnejší vyhráva - Oldo Hlaváček - Hostinec pod gaštanom
		.........................................................................................................................
11. otázka: Uveďte alespoň příjmení a vládní funkci osoby, která byla vyzvána
		sovětským velvyslancem v Československu S. V. Červoněnkem,
aby zabránila krveprolití, ke kterému by mohlo dojít na počátku invaze,
		a aby ČSLA nekladla ozbrojený odpor.
		

		

....................... + ............................................................................................

12. otázka: Dne 20. srpna 1968 okolo 23.40 hod. oznámil Oldřich Černík
		
předsednictvu ÚV KSČ, že na území Československa vstoupila
		„spřátelená“ vojska. Předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo v poměru 7:4,
		
že vydá prohlášení jednoznačně odsuzující okupaci jako akt odporující
		
mezinárodnímu právu. Prostřednictvím kterého komunikačního
		
prostředku byla ještě před 2.00 hod. ranní s úplným prohlášením
		seznámena veřejnost?
								

		

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

13. otázka: Uveďte název článku, kterým 12. ledna 1977 reagoval deník ÚV KSČ
		Rudé právo na vznik Charty 77.
		

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

14. otázka: Z uvedených údajov určite, o ktorú osobnosť z oblasti športu ide.
		(postačuje priezvisko)
		teta Hilda - Sapporo - rittberger - 3x majster sveta - športovec roku 1971
		

.........................................................................................................................
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15. otázka: Začiatkom 70. rokov sa stal podnik Tesla Orava v Nižnej monopolným
		
dodávateľom výrobku, ktorý bol exportovaný do všetkých krajín RVHP,
		ale aj na Západ. O ktorý výrobok išlo?
		
		
.........................................................................................................................
16. otázka: V první polovině 70. let ovládli českoslovenští motocyklisté mimořádně
		
náročnou mezinárodní soutěž považovanou za neoficiální mistrovství
		
světa družstev. Uveďte zkrácený název tohoto motocyklového závodu
		a značku motocyklu, kterou naši závodníci tak úspěšně prezentovali.
		
		
................................................... + .................................................................
17. otázka: Počátkem května 1968 se v Československu objevily americké tanky,
		
které byly přivezeny ze zahraničí a zůstaly zde až do konce léta.
		Z jakého důvodu?
		
		
.........................................................................................................................
18. otázka: Kterou událost ze sklonku 60. let charakterizovalo heslo „Nevadí, že
		není zlato, ty dva pátky stály za to!“?
		
		
.........................................................................................................................
19. otázka: V rokoch 1968-1969 vzniklo na Slovensku dielo, ktoré bolo postavené
podľa architektonického návrhu arch. Dušana Kužmu a dotvorené
súsoším Obete varujú sochára Jozefa Jankoviča. V roku 1972 bolo
súsošie z pamätníka odstránené. O ktoré umelecké dielo išlo?
		

…………………………………………………………………………....................

20. otázka: Z akého dôvodu boli okupačné tanky, transportéry a vojenské vozidlá
		označené bielym pruhom?
		
		
.........................................................................................................................
21. otázka: Z tzv. varšavské pětky, tj. L. I. Brežněv (Sovětský svaz), W. Gomułka
(Polsko), J. Kádár (Maďarsko), T. Živkov (Bulharsko) a W. Ulbricht (NDR),
se jednomu z nich do vojenské akce proti Československu,
i vzhledem k historické zkušenosti, příliš nechtělo. Alexandru
Dubčekovi projevoval sympatie, a dokonce ho před invazí nepřímo
varoval, na straně druhé informoval o jeho postojích sovětské vedení.
Jednalo se o:
…………………………………………………………………….............…………
22. otázka: Hned po 21. srpnu 1968 se vědečtí pracovníci Historického ústavu
ČSAV rozhodli připravit soubor textů, který měl dokumentovat situaci
v okupované Praze. Kniha vyšla pod názvem Sedm pražských dnů
21.- 27. srpen 1968. Jaký název se pro ni záhy vžil?
		
………………………………………………………………….............……………
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23. otázka: Jak zněla stěžejní otázka při stranických prověrkách členů KSČ, které
se uskutečnily v průběhu roku 1970?
		
………………………………………………………………………….............…..
24. otázka: N
 a jaře 1968 získala značnou podporu veřejnosti iniciativa MUDr. Jiřího
Dunovského a jeho spolupracovníků. Média o tomto projektu podrobně
informovala. V srpnu 1968 bylo zřízeno konto 777, na němž se za
necelý rok sešlo téměř 30 miliónů korun. O jaký projekt se jednalo?
		

……………………………………………………………...............………………

25. otázka: Uveďte název mezinárodního rychlíku, který přes Prahu spojoval Berlín
		s Vídní.
		

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

poznámka: správná odpověď = 2 body (maximální počet bodů 2. kola = 64)

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
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 2. kola (postačují zvýrazněné odpovědi !!!)
1. otázka: Miroslav Kusý + Dominik Tatarka + Ján Mlynárik

0 - 2 - 4 - 6 bodů

2. otázka: Rumunsko
3. otázka: přes 99 % + přes 99 % (rozpětí 94 % - 100 %)
4. otázka: 1975 + Helsinki + 35 evrópskych štátov (rozpětí 32 - 38)

0 - 2 body
0 - 2 - 4 body
0 - 2 - 4 - 6 bodů

5. otázka: Sokolovo

0 - 2 body

6. otázka: Audience

0 - 2 body

7. otázka: Slovan Bratislava

0 - 2 body

8. otázka: Košice

0 - 2 body

9. otázka: Jiří Holeček (stačí příjmení)

0 - 2 body

10. otázka: Ivan Krajíček (stačí příjmení)

0 - 2 body

11. otázka: Martin Dzúr (stačí příjmení) + ministr národní obrany

0 - 2 - 4 body

12. otázka: rozhlas (= rozhlas po drátě, Československý rozhlas)

0 - 2 body

13. otázka: Ztroskotanci a samozvanci

0 - 2 body

14. otázka: Ondrej Nepela (stačí příjmení)

0 - 2 body

15. otázka: televízny prijímač (= televízia)

0 - 2 body

16. otázka: Šestidenní + Jawa

0 - 2 - 4 body

17. otázka: natáčení amerického válečného filmu Most u Remagenu

0 - 2 body

18. otázka: vítězství čs. hokejistů nad SSSR na MS 1969 ve Stockholmu

0 - 2 body

19. otázka: Pamätník SNP v Banskej Bystrici

0 - 2 body

20. otázka: aby sa odlíšili od vybavenia československej armády,
ktorá používala rovnaké typy ťažkej vojenskej techniky

0 - 2 body

21. otázka: J. Kádára

0 - 2 body

22. otázka: Černá kniha

0 - 2 body

23. otázka: „ Souhlasíte se vstupem vojsk Varšavské smlouvy
do Československa v srpnu 1968?“

0 - 2 body

24. otázka: Vybudování SOS dětských vesniček pro opuštěné děti

0 - 2 body

25. otázka: Vindobona

0 - 2 body
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3. kkoollaa

ččáásstt

A

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

Z následujících ukázek určete, o který dokument se jedná.
Dopište do textu chybějící údaje:
A) Komunistická strana, která měla po válce velikou důvěru lidí, postupně ji vyměňovala za úřady,
1)
Z Českého zahraničního komitétu v ...................... (hlavní město) vznikla v únoru

až je dostala všechny a nic jiného už neměla. Musíme to tak říci a vědí to i ti komunisté mezi námi,
jejichž zklamání
nad výsledky je tak veliké jako zklamání
linie vedení
změnila
1916 .............................................................
jakoostatních.
ústřední Chybná
orgán odboje
za 1. světové
stranu z politické strany a ideového svazku v mocenskou organizaci, jež nabyla velké přitažlivosti
války. Členy
stali ..............................
(místopředseda),
pro vládychtivé
sobce,sevypočítavé
zbabělce a lidi (předseda),
se špatným ......................
svědomím. Jejich
příliv zapůsobil
na povahu i chování strany, která nebyla uvnitř zařízena tak, aby v ní bez ostudných příhod mohli
................................
(generální
sekretář).
V únoru
funkci
místopředsedy
nabývat vlivu
pořádní lidé, kteří
by ji plynule
proměňovali
tak,1917
aby zaujal
se stále
hodila
do moderního
světa. Mnozí
komunisté
proti
tomuto
úpadku
bojovali,
ale
nepodařilo
se
jim
zabránit
ničemu
z toho,
.....................................................................................
co se stalo.
(literatura: František Čapka, Dějiny zemí Koruny české v datech, Libri 2010, sedmý díl, str. 599)

2) dokumentu:
Rakouská..............................................................................................................................
„severní“ armáda generála ……………………. neměla proti Prusům
název
stratéga von Moltkeho šanci. Po dílčích střetech u Jičína, Trutnova, Skalice

a Náchoda
triumfoval
blitzkrieg pracovat
3. července
1866
v bitvě
u …………………..
B) Desítkám
tisíc našich
občanůpruský
je znemožněno
v jejich
oboru
jenom
proto, že zastávají
Vzápětíodvítězní
Prusové
obsadili
Moravy a nejrozmanitější
donutili císaře Františka
názory odlišné
názorů
oficiálních.
Jsouvětšinu
přitom Čech
častoi objektem
diskriminace

a šikanování
i společenských
zbavení
jakékoli
možnosti
bránit se,
JosefazeI. strany
nejprveúřadů
k podepsání
příměří vorganizací;
……………,
pak míru
v ………….
(23.srpna)
stávají se
prakticky
obětí Toulky
apartheidu.(...)
(literatura:
Petr Hora-Hořejš,
českou minulostí XII., Via Facti 2009., str. 183-184)
V rozporu s článkem třináct druhého paktu, zajišťujícím právo na vzdělání, je nesčetným mladým
lidem bráněno ve studiu jen pro jejich názory, nebo dokonce pro názory jejich rodičů. Bezpočet
3) Počátkem září .......... byl zatčen předseda ............................................. strany
občanů musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v souladu se svým přesvědčením, mohli by být
Václav Klofáč a obžalován z velezrady; krátce nato odjel do neutrálního Švýcarska
buď sami, nebo jejich děti zbaveni práva na vzdělání.

jako první politický emigrant Lev ....................... Do neutrálního Nizozemska a dosud

název dokumentu: ..............................................................................................................................

mimo válku stojící Itálie podnikl dvě cesty ..........................., jenž v prosinci 1914
zůstal v emigraci. V době, kdy nebylo jasné, jak dlouho válka potrvá a zda skončí
C) Náš rozhodujícím
kolektív - vedenie
stranyDohody,
- sa dopustil
radynejdůležitější
chýb. Nedokázali
sme správne obhájiť
úspěchem
nesporně
byla zpravodajská
a realizovať
marxisticko-leninské
normy
straníckeho
života,
predovšetkým
princípy
demokratického
činnost. Na jaře 1915 vznikla v českých zemích konspirativní organizace,
později

centralizmu. Vedenie strany už nie je ďalej schopné úspešne sa brániť pred útokmi proti socializmu,
Tajný
výbor
nebo téžsilám
...................
Krátce nato
byli někteří
členové
nie je s tonazvaná
organizovať
proti
pravicovým
ani ideologický,
ani politický
odpor.
Sama existencia
předsednictva
zatčeni
pro
velezradu,
Edvard
Beneš
odešel
do
emigrace
a v čele
socializmu v našej krajine je ohrozená.

organizace stanul .............................. Organizace využívala služeb osob anonymních

název dokumentu: ..............................................................................................................................

i světově proslulých, k nimž náležela např. operní pěvkyně .................... Významnou

sehrál
ve špionážní
činnosti
Američan pýše,
českého
původu
Emanuelsobeckém
..................
D) Protoroli
však
také pohrdáme
těmi,
kdo v nezkrotné
ješitné
nadřazenosti,
zájmu,
(literatura: Pavel
Jiří Kaše,
Jan P. se
Kučera:
České země
v evropských
III, Paseka
379)našla skupinka takových
nebo dokonce
za Bělina,
mrzký
peníz
kdekoli
na
světě dějinách
- a také
u 2006,
násstr.se
odpadlíků a zrádců - odtrhnou a izolují od vlastního lidu, jeho života a skutečných zájmů
Zástupcilogikou
Národního
výboru
československého
Alois Rašín,
Antonín Švehla,
Jiříslužbě
a s4)neúprosnou
se stávají
nástrojem
antihumanistických
sil imperialismu
a v jejich
hlasateli Stříbrný,
rozvratu František
a nesvárůSoukup
mezi národy.
Vývoj nás Šrobár
přesvědčuje,
že 28.
duch
míru
a spolupráce
a .....................
zveřejnili
října
1918
ve světě první,
sílí, žetzv.
právě
skutečná
kultura
jedním z československého
nejúčinnějších prostředků
dorozumění
mezi
recepční
zákon
novějevzniklého
státu. Národní
výbor
lidmi a že
každé
umělecké
dílo
spjaté
se
životem
a
světlou
budoucností
člověka
je
holubicí
v něm jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje, že:
humanistického poselství klidu všech kontinentů.

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

(literatura: denní tisk,
27. říjen 2013, str. 10)
název dokumentu:
..............................................................................................................................

E) „Co tady čumíte? Vlezte mi někam! Copak si myslíte, že na to čekám? Co tady civíte?
Táhněte domů! Pomníky stavíte, prosím vás, komu?“

název písně: .......................................................... autor (celé jméno): ..........................................
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F) Jednoho dne se strejda Prošek vracel z hospody za zpěvu vojenských písniček, které se naučil

ve válce v Srbsku. Písničky nebyly ale to jediné, co mu odtamtud zůstalo. Zůstala mu také střepina
v boku. Bolela, ale když si dal několik ostrých (= tvrdší alkohol), bylo po bolesti. Poté, co dal vlčáku
Holanovi pusu a sedl si pod akát, zavolal na Otu: “Pojď sem, prdelko!“ Bráškové odjeli a místo něj
vzali radši Dášu, dceru Bédi Peroutky. Přehlížela ho. Ani u strejdy nebyl moc oblíben. Měl radši
Jirku, to byl uličník. Ale on byl jen nejmladší a mazánek.
dílo: ...................................................... autor (celé jméno): ..............................................................
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A) Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely.
Poznejte osobnost - napište alespoň příjmení na vyznačené místo pod textem:
1) Hovory H
1+
A) Semafor
1) Spalovač
Narodil se
18. 12. 1871 v Brně. Vychováván
byl v německých
školáchHusák
nejprve v Ústí
2)
mrtvol
2+
B) Gustáv
nad Labem a potom na státní průmyslové škole, Odborné škole stavitelské v Plzni. Po
3) Hana Mašková
3+
C) Oscar (r. 1976)
maturitě v roce 1890 přišel do Prahy, kde absolvoval praxi v projekční kanceláři inženýra
4) Jiří Grossmann
4+
D) kolová
Freyna a ocitl se v blízkosti barona Mladoty ze Solopysk. Oba objevili jeho talent a stali se
5)
Vítězslav
Mácha
5
+
Otomar
mecenáši jeho dalšího studia na vídeňské Akademii výtvarnýchE)umění
od Krejča
roku 1894. Ve
6)
Jozef
Vengloš
6
+
F)
řeckořímský
zápas
Vídni se seznámil s Jožem Plečnikem, Josefem Hoffmannem, Josefem Urbanem,
ale i s
7)
Přelet
nad
kukaččím
hnízdem
7
+
G)
Miroslav
Horníček
Adolfem Loosem. Na jedné straně byl ovlivňován wagnerovským modernismem, na druhé
8)
kumulace
(r. 1975) klasicismem, 8který
+ ve vídeňské akademii
H) Jiříještě
Štaidl
straně
italskyfunkcí
orientovaným
dozníval. Roku
9)
Divadlo
branou Římskou cenu spojenou
9 + se stipendijním pobytem
I) Bělehrad
(r. 1976)
1897
získalzaprestižní
v Pallazo
Venezia
v Římě.
pobyt
spojený s cestami po
léta. Po návratu
10)
Jan a Tento
Jindřich
Pospíšilovi
10 celé
+ Itálii završil jeho učednická
J) Juraj Herz
z Itálie nastoupil na speciální školu dekorativní architektury na pražské
škole. K
jeho žákůmnázvy
tam patřil
Josef
Gočár. V roce
1899
B)uměleckoprůmyslové
K
 číslům 1 - 6 napište
zeměpisné
místnapříklad
spojených
s pobytem
sovětské
v
začíná
pracovat
na
své
první
významné
realizaci,
kterou
byla
stavba
Peterkova
domu
armády na území Československa. (nápověda: Li, M, Mi, R, Sl, Vy)
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.
1: ..................
Gahuru. Působil ve spolku výtvarných umělců Mánes a jako redaktor časopisu Volné
2: ..................
směry. Organizoval množství výstav (Auguste Rodin, expozice českého umění na světové
3: ..................
výstavě v Mnichově). V jeho ateliéru postupně pracovali Otakar
Novotný, Josef Gočár,
4: ..................
Pavel Janák, Bohuslav Fuchs a Josef Štěpánek.
5: ..................
------------------------------6: ..................
2) Narodil se v Praze na Smíchově v rodině obchodníka. V roce 1892 vystudoval
smíchovské gymnázium, tehdy akademické. Po maturitě pak pokračoval ve studiích na
Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce 1898. Po promoci
nejprve
nastoupil
jako asistent u profesora Kuffnera a posléze jako lékař na psychiatrickou
C) Vysvětlete
pojmy:
kliniku v Praze. Ve svých pracích se ukázal jako bystrý pozorovatel a kritický posuzovatel.
Navazoval na tradici české psychiatrie,
která tehdy stavěla na výsledcích získaných
Zetor					:
................................................................
vyšetřovacími metodami somatické medicíny. Vedle vědecké a didaktické činnosti se
uplatnil i mimo kliniku. Byl soudním znalcem z psychiatrie a jeho posudky přispívaly k
dederonka 				
:
................................................................
vážnosti oboru u soudu. Jako psychiatr se od počátku své lékařské praxe zabýval vztahem
mezi aglutinací (shlukováním) krve a duševními poruchami. Po několikaletém výzkumu
lietačka
(vojenský
žargon) 		
:
................................................................
pak dospěl
k poznání,
že tento vztah
neexistuje,
tedy že mezi srážením krve a duševními
onemocněními člověka není žádná spojitost. Na základě těchto poznatků napsal vědecké
vitacit					:
................................................................
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
nemocného, lze podle určitých rozdílů ve vlastnostech krvinek rozdělit do 4 základních
D)skupin.
K dobovým
uveďte
jméno a příjmení
autora.
V roce dílům
1914 se
stal profesorem
české Karlo-Ferdinandovy
university a zástupcem
přednosty psychiatrické kliniky. Během první světové války nastoupil do služby jako lékař
1)na
Smrt
krásných
srnců
(povídka)
: 1916,
.........................................
frontě.
Po dvou
letech,
v roce
byl po prodělaném srdečním infarktu zproštěn
						
služby a vrátil se do vlasti. Po skončení první světové války nastoupil na místo přednosty
oddělení Vojenské
nemocnice v Praze.
2)neuropsychiatrického
Modrá kniha rozprávok
:
.........................................
----------------------------------------
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K Přiřaďte
fotografiím
zachycujícím
osobnostem
jejichvýznamné
data úmrtí:události dopište do příslušného rámečku rok
pořízení fotografie. (1968 4x, 1969 2x, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977)
rok: 1856, 1862, 1876, 1904, 1913
František Palacký
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Antonín Dvořák

3. kkoollaa

Josef Kajetán Tyl

ččáásstt

Božena Němcová

Mikoláš Aleš

D

1.
2.
Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely:
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

3.

5.

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
3
4
5
6
7
8
9
10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4.

6.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Napište alespoň příjmení osobnosti na obrázku.
Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely:
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

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)

1
2)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4)

5)

6)

7)

8)

9)

3)
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
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E

I. Písně - uveďte alespoň příjmení zpěváka/zpěvačky.
Přiřaďte roky k událostem: rok: 1860, 1865, 1890, 1896, 1914
zahájení provozu

1) Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví,elektrifikované
Říjnový
diplom
Punktace bílý Švihova
aféra
míval
stáj roubenou,
štít.
tramvajové linky
v Praze
Kde je dům holubí a ta dívka kde spí,
vždyť to ví, že jsem chtěl pro ni žít.

zahájení paroplavby
na Vltavě

		
					
příjmení: ...................................................
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F

Vysvětlete
pojmy:
2) Mám rada
pieseň túto,

veď zaženie mi smútok,
čo miesto bozkov sneží na pery.
Je našej
lásky puto,
.................................................................................................................................
akcíz:
tak nech ti nie je ľúto,
císařský
reskriptnás
z roku
.........................................................................................
keď pohojdá
ako1871:
v páperí.
Tak spievaj,
čamara:
la la la..............................................................................................................................
lalala,
spievaj jingle jangle,
ordonance: ........................................................................................................................
la la la lalala.
Zažeň moju tieseň,
la la la lalala,
óÁjingle
O
ZZK
OTTÁ
KY
Yjangle, kkoollaa ččáásstt
la la la lalala.
keťas: ................................................................................................................................

3.

G

			
					
příjmení: ....................................................

K dobovým dílům napište jméno a příjmení autora:
1) Tři zlaté vlasy děda Vševěda

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

2) Zpěvy páteční

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

3)
Mahulena
3)Radúz
Řeky a
lásky
proud kolem nás jde dál,

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

4) Historická
mluvnice
mosty zpátky
spal, jazyka českého

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

5) Nemodlenec

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

přebroď řeku snů a přijdi blíž,

život půjde dál,
svoje sny, ty s láskou neztratíš.
Řeky lásky proud kolem nás jde dál,
přebroď řeku snů a přijdi blíž,
mosty zpátky spal,
život půjde dál,
svoje sny, ty s láskou neztratíš.

		
				
příjmení: ....................................................
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4) Otcov oblek, biele manžety,
vreckové som dostal od tety.
Učiteľka tanca je môj sen,
pred ňou pod nohami strácam zem.
Má ľahký krok a má štíhly driek,
smutné oči farby fialiek.
Opája ma vôňou Chanel 5,
len pre nás dvoch hudba musí znieť.
		
					
příjmení: ....................................................

5) Závidím řekám, vidím je téct,
závidím chlebům, cítím je péct,
závidím ohňům voňavý dým,
závidím růžím a nepochodím,
závidím včelám medový ráj,
závidím dubnu, že přivádí máj.
Modrému mráčku volnost závidím
a to věc je zlá lá lá lá.
					
příjmení: ....................................................

6) Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášt, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
příjmení: ....................................................

7) … hlas, ktorý mám,
v kytici tónov dnes darujem vám.
Kúzlo zo strún a úsmevných viet,
nabitou sálou bude znieť.
Viem, čo je beat, a milujem blues,
mám rada džez, veď som priateľka múz.
Túžim po vás a po svetlách scén,
potlesk – ten zázrak – počuť chcem.
					
příjmení: ....................................................
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II. Filmy, seriály a scénky
1) název filmu: ....................................................
režisér: .............................................................
herci (3x): ......................... + ......................... + .........................
ŽENA 1: Ovšem, s prominutím, to je taky zajímavé, že Marie Sklodowská Curie,
první profesorka v profesorském …. na … pařížské Sorboně…
ŽENA 2: Ta se taky starala o domácnost.
ŽENA 1: Nooo.
MUŽ 1: No von je vůbec dnešní život plný absurdit. Já mám dojem, dámy, že to
nejlépe vystihuje dnešní drama ve své elegantnosti.
ŽENA 3: Pochopitelně. To byste ani nevěřil, kolik je dneska mezi lidmi zhoubné
leukémie. To je choroba krvinek.
ŽENA 2: To pánové vědí.
MUŽ 2: Potom se ovšem nemůžeme divit, že mnozí kolegové pokládají existenci
meziplanetárních styků různých civilizací za zcela reálnou.

2) název filmu: ....................................................
režisér: .............................................................
představitel hl. role: ..............................................
Zbojník 1: Iste vyhladol, keď ho tak trasie.
Zbojník 2: Ale chlapík je to nie na zahodenie.
Zbojník 3: Tak čo, pôjdeš medzi nás?
Zbojník 4: Roučí, pekne stavaný.
Zbojník 5: Vysoký ako jedľa.
Zbojník 6: Oné… svaly má ako
oné…
Zbojník 7: Ako by ho jedna mater
mala.
Muž: Nie. Nie. Nie.
Zbojník 3: Ale veď on už je náš.
Muž: Ako to. Domu idem, dlho som
sa neukázal.
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3) název filmu: ....................................................
režisér: .............................................................
Muž: Nemyslete si, nemyslete si, že je to všem jasný. Máme u nás všelijaké pány
soudruhy, různé ty Košary, Tondly, Klepáče, Šlezingry a spol. Košara. Košara
nám například doporučuje nezavírat staré cihelny a nepřevádět lidi tam, kde je
potřebujeme. Aby prý nám nenastaly disproporce. Říkáme né, ne, pane Košara.
Disproporce by nastaly, kdybychom vás a vám podobná individua nechali útočit na
generální linii strany (potlesk - Radoslav Brzobohatý roztrhá fotografii a spláchne ji
do záchodu).

4) název seriálu: ....................................................
režisér: ................................................................
Otec: Co to děláš?
Syn: Zametám.
Otec: Jenom jestli. Počkej! Co jsi dělal u toho šuplete?
Syn: Zametal.
Otec: Zametal? (přehrabuje se v šuplíku) Obrať kapsy!
Syn: Tatínku?!
Otec: Obrať kapsy, povídám! Neslyšel jsi?
Syn: Ne, prosím vás, to ne …
Otec: Obrať kapsy!
Syn: To ne. Ne, tatínku!
Otec: Dáš tu ruku pryč!
Syn: Tatínku!
Otec: (šacuje syna) Dáš pozo...
Jednoho dne budeš pos… Ty
neposlechneš, ty? Já ti ukážu!
Jsi... (nic nenajde) Tak proč jsi
se bránil? Hlupáku!
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5) název seriálu: ....................................................
režisér: ................................................................
vypravěč: ............................................................
Vypravěč: Přátelství těchto chlapců se stalo legendou. Jejich výpravy za zábavou
a dobrodružstvím vedly všemi směry. Jen jednomu se zatím úzkostlivě vyhýbali.
Ještě nikdy nepřekročili hranici Stínadel.

6) název filmu: ....................................................
režisér: .............................................................
Muž 1: Áno, áno.
Muž 2: (křičí) Neee! Ja nechcem obesiť, nechcem obesiť!
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7) název seriálu: ....................................................
režisér: ................................................................
herci (3x): ......................... + ......................... + .........................
Muž 1: Přejete si prosím?
Žena: Hubičku.
Muž 1: Teď se lekneš. Pssst, sem ukládám ruku.
Muž 2: (souhlasné mručení) Vidim.
Žena: Si pamatuj.
Muž 1: (líbá Ženu na krk, poté se otočí k Muži 2) Viděls?
Muž 2: No, teda jo, ale takhle se líbaj lidi na nádraží.
Muž 3: Cože?
Muž 2: Na nádraží se takhle líbaj.
Žena: Náhodou…
Muž 4: Amatére. (odstrčí Muže 1 a vášnivě políbí Ženu)
Muž 1: No tak, neuškrť ji.(zmatek)
Muž 1: (k Muži 5) Evžene, jak jsem to dělal? No, přece já vim, že to možná bylo
ampírový, že jo, ale…
Muž 5: Ne, měl, měl jsi k tomu nejblíž, ale něco tomu chybělo.

8) název seriálu: .............................
režisér: .........................................
(lidová píseň: Ej, od Buchlova)
Muž: No, jak to s Žufanem
a jeho Kačú dopadlo? Peníze
nejsú všecko. Vjecej platí, že
mladí patřijú k sobě. Žufan měl
grunt, vinohrad aj pole, ale co
měl Janek, to Žufan neměl.
A nikde to za žádné peníze
nekúpíš.
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9) komik: ....................................................
divadlo: ..................................................
Muž 1: Jak jsem se učil kouřit
Ať si kdo chce, co chce, říká, ať si mamka slzy utírá,
k dokonalému mladému muži patří cigareta jako
k velbloudovi hrby. Pravda, žvýkačka zahraniční
výroby správně usazená na dásni také vyvolá obdiv
a samovolná bublina při řeči s ředitelem školy
vykoná své, ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu,
jak jsem bez něj těch třináct let mohl žít. Ovšem, již
v deseti jsem popotahoval z dřívek obalených vatou,
ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání
z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl
zemědělský synek Lanýž, nepřineslo očekávanou
slast.
III. Znělky:
1) uveďte název pořadu: ....................................................

2) uveďte název pořadu: ....................................................
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3) uveďte název pořadu: ....................................................

Projevy:
1) Uveďte jméno a příjmení řečníka + jméno a příjmení zmiňované osobnosti.
Takisto teraz robia veľkú senzáciu okolo ................., ............... Vraj sa rozhodol, že sa
nevráti do Československa a tak ďalej. Že tu má nejaké ťažké podmienky a podobne.
Veľkú senzáciu pred zjazdom naším, myslia si, že tiež svet to otrasie, celé.
Každý vie, aké podmienky práce sa dávali, ak už hovorím ..............., ............................,
ale i iným. Slávu mal, peňazí, koľko sa mu v podstate zažiadalo, cestoval po svete
a tak ďalej. Nechť si rozhodne sám, či chce sa vrátiť a žiť s týmto ľudom, alebo či chce
slúžiť západnej buržoázii. Môže sa rozhodnúť sám. Socialistickým zriadením, socialistickým
našim štátom neotrasie ani ......................, tak ako neotriasol nikto iný.
jméno + příjmení: ................................ + jméno + příjmení osobnosti: ............................

2) Uveďte příjmení řečníka + jeho profesi + událost, která ho motivovala k projevu.
Vám chlapci, kteří jste se odhodlali zemřít. Nechceme žít v nesvobodě, a proto
v nesvobodě žít nebudeme. To je vůle nás všech. Všech lidí, kteří zápasí o svobodu
národní a o svobodu vlastní. Nikdo nesmí zůstat sám. Ani vy, studenti, kteří jste se
rozhodli k nejzoufalejšímu činu, nesmíte mít pocit, že není jiná cesta, než kterou jste si
sami zvolili.
příjmení: .......................... profese: …………………… událost: ......................................

3) Uveďte příjmení řečníka.
Je nesmrteľnou zásluhou Vladimíra Iljiča Lenina, že očistil revolučné učenie
robotníckej triedy od bahna oportunizmu a obhájil životaschopnosť ideí marxizmu.
(...) Renegáti v komunistickom hnutí – Goldstücker, Šik, Pelikán, Fischer, Garaudy a ďalší rôzni
pravicoví sociálni demokrati, trockisti, starí buržoázni štváči, fašisti, sionisti i reakčný klérus,
všetcia, kto v dojemnej zhode ronia krokodílie slzy nad osudom socializmu v Československu.
I na nich platí porekadlo: Psi brešú a karavána ide ďalej.
příjmení: ....................................................

69

IV. Sport:
1) Uveďte, při které příležitosti a ve kterém roce se čs. hokejistům podařilo zvítězit
nad sovětskými hokejisty, a dále uveďte alespoň příjmení slavného komentátora.
Celé hľadisko v tejto chvíli drží palce našim chlapcom ... Štyri sekundy, tri, dva, jedna,
koniéééc! Dobre vieme, čo sa v týchto chvíľach deje u nás doma, vážení diváci. Vyhrali
sme 5:4 nad mužstvom Sovietskeho zväzu! Nastal čas radosti, veselosti a určite
budete zaspávať s pocitom hrdosti nad výkonom našich chlapcov.
..................................................................... + ......................... + .................................
2) Uveďte příjmení alespoň jednoho ze dvou trenérů čs. národního týmu a příjmení
tří z našich fotbalistů, kteří překonali při penaltovém rozstřelu Seppa Maiera.
Začíname my, tak určil žreb. Do brány sa postaví Sepp Maier a naším prvým strelcom
bude ............., Marian ................ - góóól. Začali sme dobre! Zdenek .................. náš
najlepší reprezentačný strelec so štrnástimi gólmi, hráč pražskej Dukly. Výborne 2:1!
Náš kapitán Anton ..................., stopér Slovana Bratislava. 3:2! Neuveriteľná dráma.
Ladislav ....................., stopér bratislavského Interu, dvadsať tri rokov, najmladší zo
všetkých hráčov, ktorí hrali dnes toto finále. Bombou! 4:3. V bráne Maier, ................
Góóól, góóól, sme majstri Európy na rok sedemdesiat šesť. Už je to, vážení přátelé,
pravda, už je dobojováno!
................................... + ......................... + ............................ + ...................................
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část A

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 3. kola

Z následujících ukázek určete, o který dokument se jedná.
A) manifest Dva tisíce slov
B) Prohlášení Charty 77
C) Pozývací (= Zvací dopis)
D) Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru (= Anticharta)
E) Píseň Neznámého vojína + Karel Kryl
F) Jak jsem potkal ryby + Ota Pavel

část B
A) Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely.
1 + G, 2 + J, 3 + H, 4 + A, 5 + F, 6 + I, 7 + C, 8 + B, 9 + E, 10 + D
B) K číslům 1 - 6 napište zeměpisné názvy míst spojených s pobytem sovětské armády
na území Československa.
Libavá + Milovice + Mimoň + Rimavská Sobota + Sliač + Vysoké Mýto
C) Vysvětlete pojmy:
Zetor				:
dederonka			:
lietačka (vojenský žargon)
:
vitacit				:

značka traktorů
košile (= oblečení)
vojenská hlídka (= kontrola)
potravina (= práškový nápoj)

D) K dobovým dílům uveďte jméno a příjmení autora.
1) Smrt krásných srnců (povídka) :
2) Modrá kniha rozprávok
:

Ota Pavel
Ľubomír Feldek					

část C
K fotografiím zachycujícím významné události dopište do příslušného rámečku rok
pořízení fotografie.
1. 1975, 2. 1972, 3. 1971, 4. 1976, 5. 1977, 6. 1969, 7. 1968, 8. 1968, 9. 1970,
10. 1973, 11. 1974, 12. 1969, 13. 1968, 14. 1968
			

část D

Napište alespoň příjmení osobností na fotografiích.
1. Michal Dočolomanský 2. Ludvík Daněk
3. Jan Werich
5. Peter Colotka
6. Alois Indra
7. Anton Ondruš
9. Věra Čáslavská
10. Andrej Plávka
11. Ivo Viktor
13. Soňa Valentová
14. Antonín Panenka 15. Jiří Holeček
17. Martin Dzúr
18. Lubomír Štrougal

4. Štefan Kvietik
8. Jiří Grossmann
12. Jozef Lenárt
16. Alexander Dubček
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část E
1) PÍSNĚ - uveďte příjmení zpěváka/zpěvačky.
zpěvák č. 1: Schelinger
zpěvák č. 4: Hammel
zpěvák č. 7: Kocianová

zpěvák č. 2: Kostolányiová
zpěvák č. 5: Urbánková

zpěvák č. 3: Rottrová
zpěvák č. 6: Kubišová

2) FILMY, SERIÁLY, SCÉNKY:
1) název filmu: Světáci
režisér: Podskalský
herci (3x) Bohdalová (= Sovák) + Janžurová (= Brodský) + Jirásková (= Libíček)
2) název filmu: Pacho, hybský zbojník
3) název filmu: Ucho
4) název seriálu: F.L. Věk

režisér: Ťapák

představitel hl. role: Kroner

režisér: Kachyňa
režisér: Filip

5) název seriálu: Záhada hlavolamu

režisér: Bočan

6) název filmu: Balada o siedmich obesených

vypravěč: Brzobohatý

režisér: Hollý

7) název seriálu: Chalupáři
režisér: Filip
herci (3x) Kemr (= Moučka) + Sloup (= Sovák) + Větrovec (= Vránová)
8) název seriálu: Slovácko sa nesúdí
9) jméno a příjmení: Miloslav Šimek

režie: Tuček
divadlo: Semafor

3) ZNĚLKY, PROJEVY:
1) Mezinárodní přenos

2) Televizní noviny

1) řečník: Gustáv Husák

představitel: Karel Gott

2) představitel: Seifert

3) Branky - body - vteřiny (... sekundy)

profese: básník (= spisovatel)

událost: po úmrtí Jana Palacha

3) řečník: Biľak

4) SPORT:
1) název sportovní akce: zimní olympijské hry
2) trenér Ježek (= Vengloš)
střelec 1. Masný
střelec 2. Nehoda

rok: 1968

komentátor: Polák

střelec 3. Ondruš (= Jurkemik, Panenka)
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ROK NADĚJE A LÉTA ZKLAMÁNÍ

OD REVOLUCE 1848 KE VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

4. kkoollaa

autoři:

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

text č. 1:
Holeček
Napište jméno autora Jiří
a název
básnické sbírky:
Vážení studenti,
Letní Ty noci zářivá, jakž Tebou srdce okřívá - ve dne tak sladkobolno, a teď tak volno,
právě se
nacházím
na hlavním
budovy,
volno! S oblohy bílý měsíček,
starobný
nebes
tatíček, schodišti
stříbrné světla
pýříkde
popřed
celém světě
50
lety
sídlil
sekretariát
Ústředního
výboru
Komunistické
šíří. Dokola jeho dětičky, drobounké, smavé hvězdičky, dukátkovými hlasy zvoní strany
na krásné
odpoledních
hodinpísně,
v úterý
20. srpna
1968 se
časy. Když k Vám veselČeskoslovenska.
hledím, zlatá Vy Od
kuřátka,
slyším naše
česká
zřím děvčátka.
zde bývají,
konala ve
schůze
předsednictva
KSČ, tedy
nejvyššího
orgánu
krásné hvězdy
Naše dívky slunce rannější
potoku
chladném očiÚV
si mývají.
V noci
vládnoucí
komunistické
strany.
Již
před
půlnocí
se
jeho
členové
do vody naprší - běda hochu, na nějž oči ty zasrší! Ach, jaké to blaho: poležet zde na drnu
poblíž boru, a s zlatýmidozvěděli,
dát se hvězdami
do šeptného rozhovoru!
že do Československa
začala invaze armád pěti států
Varšavské smlouvy. Většina členů předsednictva poté hlasovala
pro usnesení, ve kterém
byla tato invaze označena za okupaci.
........................................................................
+ .............................................................................

Napište
text č. 2:příjmení alespoň tří politiků, kteří hlasovali pro toto usnesení, a příjmení
minimálně
politiků, kteří
byli proti
a spolupracovali
s okupanty.
Napište, o dvou
který dokument
se jedná,
ve kterém
roce a měsíci
byl sepsán:
V časných ranních hodinách byla následně budova obklíčena sovětskými vojáky a čtyři
Tato chvíle
nastala vedení
světovou
průběhem
výsledky. Evropa
členové
stranického
byliválkou,
pozdějijejím
násilně
odvezenia vdosavadními
sovětských transportérech
demokratická, Evropa národů svéprávných a svobodných jest Evropou zítřka a
na ruzyňské letiště. Na toto místo okupanti přivezli z jiných míst vedoucího tajemníka
budoucnosti. Národ žádá po Vás, pánové, abyste byli s touto velikou dějinnou chvílí,
Městského
výboru KSČ v Praze Bohumila Šimona a konečně také jednoho z nejvyšších
abyste jí věnovali všechny své schopnosti, abyste jí obětovali všechny jiné zřetele, abyste
československých
ústavních
činitelů.
v té chvíli jednali jako
mužové
nezávislí, mužové bez všelikých závazkův a prospěchův

osobních,
mužové
svrchovaného
mravního
a národního
vědomí.
Nedovedete-li
Uveďte
alespoň
jeho
příjmení a na
závěr napište,
kam byla
unesená
šestice poučiniti
zadost
všemu,
čeho
národ
po
Vás
žádá
a
co
Vám
ukládá,
vzdejte
se
svých
dvoudenních leteckých přesunech 23. srpna 1968 dopravena. Přeji vámraději
úspěch.
mandátů, prve než na říšskou radu vejdete, a odvolejte se k své nejvyšší instanci: k svému
národu!

Matej Tóth

................................................................................................. + ........................ + ........................

Vážení študenti,
stojím pred Bratislavským hradom, jedným z najvýznamnejších
text č. 3:
slovenskej
Napište jméno autora miest
a název
básně: histórie. Práve tu bol v roku 1968 podpísaný
ústavný zákon o československej federácii.
Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
Vašou úlohou bude napísať, v ktorom kalendárnom mesiaci
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu.
ďalej
uveďte
mená
Duní Dunaj a luna zak tejto
lunouudalosti
sa valí: došlo,
nad ním
svieti
pevný
hrada priezviská
na vysokomtroch
bralí.
politikov,
tu tentobelia
zákon
a na
záver priestorom.
uveďte
Pod tým hradom Riman-cár
zastalktorí
si táborom:
sapodpísali,
rady šiatrov
ďalekým
funkcie,
zastávali.
Pokraj táboru sedí cár štátne
na zlatom
stolci;ktoré
okol vtedy
neho cárska
stráž, tuhí to paholci; a pred
cárom družina neveliká stojí: sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji. Pobelavé kaderie
šije im obtáča, modré ich oči bystro v okolo si páča. Rastom sú ako jedle, pevní ako skala,
zdalo by se ti, že ich jedna
mater
mala. Krásna zem - jej končiny valný Dunaj vlaží, a Tatra
Petr
Čech
skalnou hradbou okol nej
sa väží:
Tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy: to vlasť ich, to
Vážení
studenti,
kolíska dávna synov slávy.
stojím v prostorách jednoho z největších sportovních stadionů
na světě. V roce +
1975
se zde uskutečnilo hromadné veřejné
...................................................................
..................................................................................
vystoupení, které bylo jedním ze symbolů tehdejšího totalitního
režimu v Československu.
Vaším úkolem bude během následujících 30 vteřin uvést
přesný název tělocvičného vystoupení a jméno stadionu,
na němž se konaly podobné akce pravidelně od roku 1955.
A na závěr uveďte nejméně tři tělocvičné skladby, ve kterých
se cvičenci zaplněnému stadionu představili.
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Miroslav Šatan

Vážení študenti,
stojím pri hrobe jedného z najslávnejších československých
hokejistov všetkých čias Vlada Dzurillu, ktorý predčasne zomrel
vo veku nedožitých 53 rokov a je pochovaný na tomto cintoríne
v Slávičom údolí. V roku 2000 bol vyhlásený za najlepšieho
slovenského hokejistu XX. storočia.
Vašou úlohou bude napísať, koľkokrát sa Vlado Dzurilla stal
majstrom sveta, ďalej uveďte názvy dvoch miest, kde sídlili
kluby, ktoré Vlado Dzurilla v 60. a 70. rokoch reprezentoval.
A na záver uveďte názov turnaja z roku 1976, kde Vlado Dzurilla podával
mimoriadne výkony, ktorými sa slávne zapísal do svetovej hokejovej histórie.

František Pospíšil

Vážení studenti,
stojím v prostorách pražské Sportovní haly, kde se podařilo
československému národnímu týmu po dlouhých 23 letech opět
získat titul mistrů světa v ledním hokeji. Měl jsem tu čest být
kapitánem týmu a tehdy jako první pozvednout pohár pro mistra
světa.
Vaším úkolem bude napsat alespoň mé příjmení,
dále kolikrát jsem měl coby kapitán příležitost v letech
1968-1977 pozvednout pohár pro mistra světa, a na závěr uveďte alespoň příjmení
mého reprezentačního spoluhráče v obranné dvojici, který proslul zejména svými
neopakovatelnými bodyčeky a bohužel v roce 2011 ve věku 65 let zemřel.

Ján Baláž + Jožo Ráž
+ Vašo Patejdl

Jožo Ráž
Vážení študenti,
nachádzame sa v priestoroch legendárneho
bratislavského V-klubu, kde naša skupina
Elán v prvých rokoch svojho účinkovania
často vystupovala. Vašou úlohou bude
najprv napísať rok založenia skupiny Elán.
Vašo Patejdl
Ďalej meno a priezvisko aspoň troch zakladajúcich členov.
Ján Baláž
A na záver napíšte názov prvého singlu, ktorý kapela v apríli 1977 nahrala
v Československom rozhlase.
Vašo Patejdl: Čechy, DO TOHO! + Ján Baláž: Morava, DO TOHO!
+ Jožo Ráž: Slovensko, DO TOHO!
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 4. kola
OSOBNOST č. 1
PRO: Barbírek (= Černík) + Dubček (= Kriegel) + Smrkovský (= Šimon, Špaček)
PROTI: Biľak (= Kolder) + Rigo (= Švestka)
příjmení: Černík
Kam byli dopraveni: Moskva (= Kreml, SSSR)

OSOBNOST č. 2
měsíc: říjen (= október)
jméno + příjmení: Ludvík Svoboda

funkce: prezident

jméno + příjmení: Oldřich Černík

funkce: předseda vlády

jméno + příjmení: Josef Smrkovský

funkce: předseda Národního shromáždění

OSOBNOST č. 3
přesný název vystoupení: Československá spartakiáda
název stadionu: Strahov (= Strahovský stadion)
tři tělocvičné skladby: rodiče a děti + nejmladší žactvo + mladší žákyně + mladší žáci
+ starší žáci + starší žákyně + dorostenci + dorostenky + učňovská mládež + Svazarm
a školy + vysokoškoláci + ženy + muži + dorostenky a ženy + příslušníci Československé
lidové armády

OSOBNOST č. 4
kolikrát byl mistrem světa: 3x
názvy dvou měst: Bratislava + Brno
název turnaje: Kanadský pohár

OSOBNOST č. 5
příjmení osobnosti: Pospíšil
kolikrát byl mistrem světa: 3x
příjmení spoluhráče: Machač

OSOBNOST č. 6
rok založení: 1968
jméno + příjmení: Vašo Patejdl
jméno + příjmení: Jožo Ráž
jméno + příjmení: Zdeno Baláž (= Juraj Farkaš, Vlado Kopal, Dušan Ďurík, Juraj Fábry)
název prvního singlu: Semafór (= Dám ti nebo Dám ti všetko, čo mám)

