Úkol:
Zapiš alespoň tři místa, kde došlo na českém území k bombardování.
…………………………………………………………………………

Ahoj, vítám tě v Armádním muzeu Žižkov na výstavě „V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren“.

Úkol
Jeden z největších nacistických zločinců uprchl z Prahy v květnu 1945,
byl ale zatčen americkými vojsky a předám československé justici.
Soud ho shledal vinným za vyhlazení obcí Lidice a Ležáky a odsoudil
k trestu smrti. Jeho jméno je zašifrované podle stejného číselného klíče,
jako všechny moje depeše. Pokud k jednotlivým číslům přiřadíš správná
písmena, zjistíš jeho jméno.

V březnu 1939 se dramaticky změnily životy všech obyvatel českých zemí. Vznikl zde totiž Protektorát
Čechy a Morava, který se stal součástí Třetí říše. V roce 1941 se stal zastupujícím říšským protektorem
Reinhard Heydrich, který v protektorátu nastolil krutý teror. Nacisté měli s českým národem jednoznačné
plány: třetina obyvatel měla být poněmčena, třetina odsunuta a třetina zavražděna. Přes značné riziko se
ihned po německé okupaci začaly vytvářet odbojové skupiny, v jedné takové jsem působil i já. Vydávali
jsme ilegální tiskoviny, pomáhali pronásledovaným osobám a jejich rodinám, kterým jsme poskytovali
jídlo, šaty, peníze a úkryty. Podávali jsme také informace o dění v protektorátu představitelům československého odboje v Londýně. Jak jsme to tenkrát dělali? Vidíš můj kufr? Mám v něm ukrytý rádiový
vysílač, díky kterému jsme mohli do zahraničí posílat číselně zašifrované zprávy, tzv. depeše. Vysílač jsme
museli často přesouvat, aby ho Němci nemohli zaměřit. Za odbojovou činnost se zatýkalo a popravovalo.
Na následujících stránkách je devět již rozšifrovaných depeší určených pro Londýn.
Pozorně si je přečti a prozkoumej výstavu, ve které nalezneš odpovědi na
jednotlivé otázky a úkoly. Tvým posledním úkolem bude odhalit číselný
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klíč, kterým jsou všechny depeše zašifrované.
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Úkol:
Zjisti názvy alespoň tří domácích odbojových skupin.
………………………………………………………………………………
Otázka:
Kdy se podařilo poprvé navázat přímé rádiové spojení mezi domácím
odbojem a Londýnem?
………………………………………………………………………………

Otázka:
Najdi vězeňskou chodbu s celami sedmi Čechů, kteří byli za války
popraveni, protože vystoupili proti nacistické moci. Vyber si jednu
z těchto osobností, otevři okénko do její cely, prohlédni si ji
a poslechni zvukovou nahrávku. Co tě nejvíce zaujalo?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Úkol:
Z popisek vystavených předmětů z koncentračních táborů zjisti názvy
dvou z nich. Zapiš si je.
………………………………………………………………………………
Otázka:
Jak se jmenuje žlutá šesticípá hvězda s nápisem Jude, kterou
museli všichni Židé v protektorátu nosit na veřejnosti?
………………………………………………………………………………
Úkol:
Uveď alespoň dva názvy československých zbrojních podniků, ve
kterých se vyráběly zbraně pro německou armádu.
………………………………………………………………………………
Otázka:
Na přelomu srpna a září 1944 bylo vyhlášeno „Opatření k totálnímu
nasazení v protektorátu“. Co to pro české obyvatelstvo znamenalo?
………………………………………………………………………………

