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ATENTÁT NA REINHARDA HEYDRICHA
Úkol 1
Teprve v březnu 1942 se podařilo skupině SILVER A navázat kontakt se štábním
kapitánem Václavem Morávkem. Cílem bylo podávat prostřednictvím radiostanice
Libuše londýnskému zpravodajskému vedení tolik očekávané depeše od agenta
A-54. Nové informace však již nebylo možné zasílat, neboť Paul Thümmel se v té
době již nacházel pod stálým dohledem gestapa. Co se s Thümmelem dále stalo?
byl zastřelen

1 v přestřelce s gestapem 2

podařilo se mu uniknout do
neutrální ciziny

3

byl zatčen a uvězněn v
terezínské Malé pevnosti

Úkol 2
Dne 20.3.1942 se naposledy sešel škpt. Václav Morávek s npor. Alfrédem Bartošem.
Měl mu předat zprávy pro londýnské ústředí a Bartoš mu předal fotografie parašutistů ze SILVER A určené ke zhotovení nových falešných protektorátních občanských legitimací. O den
později spáchal Václav Morávek v nastražené léčce
při přestřelce s gestapem sebevraždu. Fotografie,
které měl stále u sebe, se mu nepodařilo zcela zničit.
Značka pardubického fotoateliéru tak gestapu odkryla
pardubickou stopu a zpochybnila identitu číšníka
Šolce, kterým byl ve skutečnosti:
1

Oldřich Pechal

2

Josef Valčík

3

Ivan Kolařík

Úkol 3
Parašutisté plánovali několik rozdílných variant provedení atentátu na Reinharda
Heydricha. Paradoxně k výběru definitivní podoby atentátu přispěl sám Heydrich,
když se počátkem dubna 1942 přestěhoval z Pražského hradu do Panenských
Břežan. Do úřadu tak dojížděl každý den autem, řízeným jeho osobním řidičem
Johannesem Kleinem. K útoku byla zvolena ostrá pravotočivá zatáčka mezi
Kirchmayerovou ulicí a ulicí V Holešovičkách pod kobyliskou Vychovatelnou, kde
vůz musel výrazně zpomalit. Co se v tomto místě událo v 10:35 onoho 27. května
1942 (vyznač všechna správná tvrzení ):
1

Josef Gabčík skáče před automobil se samopalem STEN a vystřelí

2

Jan Kubiš skáče před automobil se samopalem STEN a střílí na vůz

3

Josef Gabčík se pokouší vystřelit, ale samopal selhává a nevystřelí

4

Jan Kubiš zahazuje samopal a hází bombu směrem k Heydrichovu vozu

5

Jan Kubiš poté hází bombu směrem k Heydrichovu vozu
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Úkol 4
Jan Kubiš, který byl při explozi bomby poraněn úlomkem karosérie na hlavě a krvácel, vyhledal karlínského lékaře MUDr. Břetislava Lyčku. Ten parašutistům pomáhal
již dříve tím, že jim poskytl celou řadu důležitých kontaktů. Tento statečný muž byl
členem sokolské odbojové organizace pod názvem:
1

Rada tří

2

Jindra

3

Kapitán Nemo

Úkol 5
Rozhodni, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá či nikoli. Svou volbu vyznač doplněním A nebo N do posledního sloupce:
1

Hlavním opěrným bodem parašutistů se v Praze stal byt rodiny Moravcových.

2

Byt Moravcových se nacházel v Kolínské ulici č. 1718/11 na Vinohradech.

3

Syn paní Moravcové Vlastimil (zvaný Aťa) pomáhal parašutistům jako kurýr.

4

Paní Moravcová měla tři syny, z nichž jen jeden bojoval v řadách britské RAF.

5

Celá rodina Moravcova byla popravena dne 24. října 1942 v KT Mauthausen.

Úkol 6
V období krutých represálií bezprostředně po atentátu se podařilo parašutistům
nalézt azyl díky představitelům pravoslavné církve v kostele sv. Karla Boromejského (před okupací sv. Cyrila a Metoděje) v Resslově uliciv Praze. Pod neustálým
tlakem prováděných razií zde našlo úkryt postupně všech sedm parašutistů, kteří
v onu dobu pobývali v Praze. Urči, který z uvedených parašutistů se zde neukrýval:
1

Adolf Opálka

2

Jaroslav Švarc

3

Karel Čurda

Úkol 7
Ve čtvrtek 3. září 1942 proběhl v Petschkově paláci soudní proces s představiteli
pravoslavné církve, kteří se podíleli na ukrývání parašutistů. Kromě
biskupa Gorazda (na obr.) patřil mezi významné pomocníky parašutistů též muž, který odešel v roce 1924 studovat bohoslovectví do
Jugoslávie a v roce 1937 byl promován na doktora teologie. Pomáhal
již předtím jiným hledaným osobám a židovským spoluobčanům,
jimž opatřoval křestní osvědčení. Tímto mužem byl:
1

Jan Sonnevend

2

Václav Šikl

3

Vladimír Petřek
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