Památník Lidice – pracovní list II.

Pracovní list II.
I. část – Atentát
Úkol 1: přečti si následující úryvek a doplň chybějící jména:
„Ve středu 27. května 1942 v 10.35 provedli rotmistři Josef __________ a Jan __________
atentát na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera a generála policie
Reinharda __________, který přijížděl ze svého letního sídla v Panenských Břežanech
do Prahy…
Po atentátu začalo období hrůzovlády…Stanné soudy během následujícího měsíce poslaly
na smrt 1 412 osob… Největšími popravišti byly ______________ střelnice v Praze
a brněnské ________________ koleje“.
(Stehlík, Eduard: Lidice. Příběh české vsi. Památník Lidice, Praha 2004)

Úkol 2: vyber správné odpovědi, ke zbývajícím odpovědím zkus najít informace
v souvislosti s druhou světovou válkou
1. Jak se nazýval výsadek, jehož členové provedli 27. května 1942 atentát na
zastupujícího říšského protektora:
a) Silver A
b) Silver B
c) Anthropoid
2. Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, kde byli na základě zrady Karla Čurdy
parašutisté vypátráni gestapem, se nachází:
a) v ulici V Holešovičkách v Praze 8
b) v ulici Politických vězňů v Praze 1
c) v Resslově ulici v Praze 2
3. Kdo se stal po smrti Heydricha jeho nástupcem, tedy zastupujícím říšským
protektorem?
a) Kurt Daluege
b) K.H.Frank
c) Konstantin von Neurath
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II. část – Příběh Lidic v literatuře
Úkol 1: Přečti si následující ukázky a zjisti odpovědi na otázky.
Ukázka 1:
„Třetí den vlak zastavil v nějakém lesíku a na nás zařvali, že máme vystoupit. Na nástupišti
stály v pravidelných rozestupech ženy v uniformách, za opaskem pistoli, u nohou vlčáka.
Začaly na nás křičet a cloumat s námi. Smysl jejich jednání jsme nechápaly, němčina to byla
také jakási zvláštní, takovou jsme se ve škole neučily. Konečně jsme byly seřazeny po pěti
a daly se na pochod. Byly jsme smutný útvar. Nejbližší příbuzné podpíraly staré a nemocné
ženy, babičku Verunkovou, která se pro silný revmatismus už dvacet let vůbec nepostavila
na nohy, nesly její dvě dcery na židli už z domova…“
(Skleničková, Jaroslava: Jako chlapce by mě zastřelili… Prostor. Praha 2006)

Otázka: Do jakého koncentračního tábora byly na doživotí deportovány lidické
ženy? Zjisti o táboře více informací.
Ukázka 2:
„Jednoho zimního odpoledne 1947 – kdybychom chtěli den přesně určit, pak k tomu došlo
25. ledna – usedla paní Lili Wiesmannová, bydlící v Berlíně ve čtvrti Lichterfeldu, ulice
Finkensteinallee, číslo 103, k psacímu stolu. Ležel na něm bílý list papíru…
…
„Žádost o milost Jeho Excelenci panu prezidentu československé republiky dr. Edvardu
Benešovi v Praze.“
Nedalo se nic dělat, musela kousnout do kyselého jablka.
„Můj syn Harald Wiesmann je obžalován před lidovým soudem v Kladně. Není mi
známo, kdy bude termín.
Vím, že se můj syn cítí nevinen, protože u každého svého činu jednal jen „na rozkaz“.
Jelikož jeho představený úřad jej měl za „příliš lidského“, nebyl po celá dlouhá léta vůbec
povýšen…“
(Ivanov, Miroslav: A hořel snad i kámen, Panorama, Praha 1982)

Otázka: Zjisti, kdo byl zmíněný Harald Wiesmann a jaký byl jeho osud.
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Ukázka 3:
Čí rty mě líbaly, a kde a k čemu
zapomněla jsem, pod hlavou čí paže
jsem měla do rána; vidiny maže
protkaný kapkami déšť dávných vjemů,
ťukají, čekají, dychtiví všemu.
Tesknota bolesti srdce mi váže,
matní jsou chlapci z nichž půlnoční ráže
vykřikla, nevrátí hlasy kdy k mému.
Samotný stojí strom za zimy pod sněhem
neschopen vybavit si ty co odlétli
jist si jen tichem co vzrostlo a přibylo:
Nepovím kdo všichni byli co zmizeli
Vím jen že v nitru mém léto kdys nápěvem
vzplálo však dávno již nadobro umlklo.
(sonet XLII, překlad Václav Pinkava)

Otázka: Zjisti jméno autorky sonetu, americké básnířky a dramatičky, první ženské
držitelky Pullitzerovy ceny za poezii, která v roce 1942 napsala báseň
„Vyvraždění Lidic“.
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III. část – Lidice a okolní svět
1. Události v Lidicích se brzy odrazily i na poli světového filmu. V roce 1943 byl do
kin uveden film podle námětu dr. Viktora Fischla „Tichá ves“ zachycující tragické
události Lidic. Film byl natočen:
a) v americkém městečku Stern Park Gardens ve státě Illinois
b) ve Walesu ve vsi Cwmbiedd
c) ve vesnici San Jerónimo v Mexiku (dnes součást hlavního města
Spojených států mexických)
d) v obci Santo Antonio de Capivary v okrese Rio Claro v Brazílii
Úkol: Jak souvisejí s Lidicemi zbývající uvedená místa?
2. Poslanec britského parlamentu Dr. Barnett Stross je spojen s hnutím „Lidice shall
live“, které bylo založeno v září 1942. Zjisti o tomto hnutí více informací.
3. Přiřaď k sobě místa a státy. Co tato místa spojuje s Lidicemi?
Marzabotto

Slovenská republika

Oradur sur Glane

Řecko

Ploština

Francie

Kalavrita

Polsko

Kaliště

Belgie

Televåg

Itálie
Česká republika
Norsko
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