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7. Jaké místo zachycuje tato fotografie? Čím bylo toto místo v době protektorátu důležité?

8. Jakým způsobem se gestapo dostalo na stopu ležáckých odbojářů? 

9. Jaký osud potkal osadu Ležáky a její obyvatele? Kdo jsou manželé na fotografii?

10. Pozorně si přečti následující věty a zakroužkuj všechna správná tvrzení:

a) představitelé pravoslavné církve, kteří ukrývali parašutisty, byli odsouzeni k trestu smrti a zastřeleni
b) žádné další spolupracovníky parašutistů nacisté nevypátrali
c) mezi zavražděnými byli 24. října 1942 i příbuzní parašutisty Jana Kubiše
d) 24. listopadu 1942 seskočil do okupované vlasti výsadek ANTIPOL
e) spolupracovníci skupiny ANTHROPOID i rodinní příslušníci parašutistů byli zastřeleni v koncentračním táboře
Mauthausen

11. Zamyslete se. Měl atentát na Reinharda Heydricha smysl?

Doplňující informace a tipy pro další vzdělávání:
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a) bylo na pardubickém popravišti zastřeleno 33 ležáckých obyvatel (mužů a žen)
b) vyvrcholila propagandistická kampaň masovým shromážděním na Václavském náměstí
c) se uskutečnil veřejný soudní proces s představiteli pravoslavné církve, kteří se podíleli na ukrývání parašutistů
d) se gestapo dozvědělo, díky zradě Karla Čurdy, o místě úkrytu parašutistů
e) dorazili do Ležáků členové paravýsadku SILVER A - nadporučík Alfred Bartoš, rotmistr Josef Valčík a svobodník
Jiří Potůček     
f) se vrchní strážmistr Karel Kněz, který týdny spolupracoval s výsadkem SILVER A, zastřelil, aby neohrozil životy
jiných
g) byl protektorátním četníkem zastřelen ve spánku radiotelegrafista Jiří Potůček
h) bylo obklíčeno okolí chrámu v Resslově ulici početnými jednotkami SS
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6. Vedle Lidic se za heydrichiády staly další obětí nacistů Ležáky, malá osada na Chrudimsku. Čím se
Ležáky lišily od Lidic? Jaká skupina zde vznikla a kdo ji založil? 

1. Přiřaď událost ke správnému datu:

2. Jaké místo dokumentuje tato fotografie? Kdo se zde ukrýval?

4. Přiřaďte správně jména parašutistů k jejich fotografiím a názvům paraskupin:

5. Jak probíhal boj jednotek SS a gestapa s ukrytými parašutisty v chrámu v Resslově ulici?
Vyber správné odpovědi:

a) žádný boj neproběhl, když parašutisté viděli obrovskou převahu jednotek SS a gestapa, raději se dobrovolně
vzdali
b) příslušníci jednotek SS a gestapa se pokusili proniknout dovnitř kostela, ale byli napadeni palbou z kůru
a empory
c) parašutisté unikli tajnou chodbou vedoucí podzemím kostela a dále do Prahy
d) někteří parašutisté byli zastřeleni
e) někteří parašutisté byli zasaženi střepinami granátů
f) nacisté vypátrali příbuzné parašutistů a pod pohrůžkou jejich zabití vylákali parašutisty ven z kostela, kde je
ihned zastřelili
g) další boj probíhal v kryptě kostela, kde se skrývala čtveřice parašutistů
h) nacisté povolali hasiče, kteří vháněli do krypty okénkem z ulice vodu a dráždivý kouř
i) na nabídky obléhatelů ke kapitulaci čtveřice parašutistů odpověděla: „Nikdy! Češi se nevzdávají!“
j) v bezvýchodné situaci zvolili parašutisté hrdinskou smrt a poslední náboj si nechali pro sebe

3. Kdy a jak se nacisté dozvěděli o úkrytu parašutistů? 

a) Josef Bublík   b) Josef Gabčík   c) Jan Hrubý   d) Jan Kubiš   e) Adolf Opálka   f) Jaroslav Švarc   g) Josef Valčík
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