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1938 – Ve stínu Mnichova
VÝUKOVÝ LIST K ČESKOSLOVENSKÝM DĚJINÁM 20. STOLETÍ

1. Minulost 
v pohlednici

3. Úryvek z Mnichovské dohody

Mnichov .........……………......... 

Německo, Spojené království, Francie
a .........……………, vzhledem k do-
hodě, které již bylo dosaženo ve věci
odstoupení území .........……………
Německu, ujednali následující pod-
mínky uvedeného odstoupení a opa-
tření z něj vyplývajících, a touto
dohodou se zavazují k učinění opa-
tření nezbytných k jejímu naplnění:

(1) Vyklizení započne 1. října.

(2) Vlády Spojeného království, Fran-
cie a Itálie se shodly, že vyklizení
území bude dokončeno do 10. října,
aniž by byla zničena jakákoli zaří-
zení, která se na území nacházejí,
a že Československá vláda bude od-
povídat za provedení vyklizení bez
poškození uvedených zařízení.

(3) Podrobnosti vyklizení budou sta-
noveny mezinárodní komisí složenou
ze zástupců Německa, Spojeného
království, Francie, Itálie a Českoslo-
venska.

(…)

(8) Československá vláda propustí ve
lhůtě čtyř týdnů ode dne uzavření
této dohody sudetské Němce, kteří si
toto propuštění přejí, ze svých vojen-
ských a policejních jednotek. V téže
lhůtě propustí československá vláda
sudetoněmecké vězně, kteří si odpy-
kávají tresty odnětí svobody za poli-
tické a trestné činy.

(…)

Adolf Hitler, Neville ..…...………, 
..………...…, Ed. Daladier

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon
Čí ruce ho rozhoupaly

Francie sladká hrdý Albion
a my jsme je milovali

Viděl jsem slzy v očích žen
viděl jsem pěstě zaťaté
Počkejte málo málo jen
však vy nás poznáte

Ty vládkyně moří všemocná
to moře slzí naše je

ovoce hněvu rychle zrá
už řinčí kotva naděje

(…)
Ty Francie sladká Francie
kde je tvá čapka Marianno
Sluneční štít tvůj prasklý je

a hanbou čpí tvé ano

Je noc a v krytech zákopů
tep krve země zní

za tebe světe za tu Evropu
stydí se voják poslední

(…)
Pole naše křičí Zrada

Lesy naše hučí Hanba
Řeky naše šumí Zrada
Hory naše bouří Hanba

Autorem veršů je František Halas
(1901–1949). Báseň vyšla roku

1938 ve sbírce Torzo naděje.

2. Zpěv úzkosti

A    E    A    S    P   E    M    N    T   E    P

Přesmyčka ukrývá termín .........…………….........……………..........................

1) Pozorně si prohlédněte 
a následně popište po-
hlednici. Které důležité
události a jejich 
důsledky zobrazuje?

2) Jaký je název třetí
země (ruka tahající za
lano), která vznášela
územní požadavky na
Československo?

3) Jak reagovala na pode-
psání Mnichovské do-
hody československá 
veřejnost?
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4. Pátá kolona

5. Věděli jste, že …

„Právě zde, v dunajské kotlině a Sudetech povstali první hlasatelé Velkého Německa, právě zde zapustila kořeny
idea pangermanismu.“

Konrád Henlein, Vídeň 1941

… v listopadu roku 1938 byla odňata divadelní koncese Osvobozenému divadlu,
což znamenalo zánik této populární scény neodmyslitelně spojené s autorskou
dvojicí Jiří Voskovec – Jan Werich?

… několik měsíců po podpisu Mnichovské dohody zemřel Karel Čapek, který po-
dobně jako jeho bratr upozorňoval ve svých dílech na nebezpečí fašismu?

… se v létě roku 1938 uskutečnil X. všesokolský slet, jenž se stal manifestací proti
fašismu a jehož dominantní skladba nesla název Přísaha republice?

… ani ne týden po podpisu Mnichovské dohody byla vyhlášena autonomie Slo-
venska?

… v únoru 1938 pořádala Praha mistrovství světa v ledním hokeji, na němž se 
Československo umístilo na 3. místě?

Odznáček
– „Sudetenland 1938“

Medaile

Volební odznak SdP (1938)
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