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☻Naši malí odborníci☻ 

 
Cihláček zaslechl něco o tom, že se za první světové války používaly bajonety, ale nevěděl, co to bajonet je a 

jak vypadá. A tank prý nemá kola, ale pásy! Marně si lámal svou cihlovou hlavu nad tím, v čem jsou pásy proti 

kolům lepší nebo proč zrovna holubice je znakem míru, až to nevydržel a šel se zeptat dětí… 

 
Proč má tank pásy? 
Honza Kaluža -   Aby nevypadl řidič. 

Alice Křišťanová - Aby vojáci mohli jezdit. 

Adélka Hyblerová - Aby vojáci nespadli, když zabrzdí. 

Míša Nerozuměli jsme jak dál - Aby se mohli vojáci zavázat. 

 

Proč mají vojáci helmy? 
Honza Kaluža - Aby je nestřelili. 

Marek Kříbala - Aby se obraňovali. 

Míša Nerozuměli jsme jak dál - Protože rozkazují. 

 

 

 

Co je to bajonet?  

Marek Kříbala - Tank. 

Honza Kaluža - Něco jako pancíř. 

Venda Máchalová - Dort. 

Alice Křišťanová - Zbraň. 

Míša Nerozuměli jsme jak dál - Balón. 

 

Proč vojáci bojují?    

Alice Křišťanová - Aby získali území. 

Honza Kaluža - Aby neuškodili Evropě. 

Venda Máchalová - Aby nás zachránili. 

Marek Kříbala - Aby vyhráli. 

Adélka Hyblerová - Aby ochránili zem. 

Proč je znakem míru holubice?     

Adélka Hyblerová - Protože už je konec války. 

Honza Kaluža - Aby přestali bojovat. 

Venda Máchalová - Protože je hodná. 

Marek Kříbala - Aby se poznali. 

Alice Křišťanová - Je hodná. 

 

 

☻Očima našich předků☻ 
 
Dřív si lidé více vyprávěli. Za dlouhých zimních večerů nebo když se dralo peří…Rodinná historie se tedy jako 

poklad dědila z generace na generaci. Stačilo říct „babičko, dědečku, vyprávěj…“ a to jste se pak dozvěděli, jak 

se dřív chodilo pěšky do školy a že když kolem projelo auto, byl to zážitek na celý týden. 

Poprosili jsme tedy žáky, aby se poptali svých rodinných pamětníků a zjistili, jak se dřív žilo… 

 

Můj praděda 

Narozen 15.9.1934 ve Vsetíně 

 

Jak vypadala v době vašeho mládí školní výuka? V první třídě se psalo na tabulky. 

Náboženství bylo povinné a muselo se chodit na brigády, například sázet stromky, sbírat 

brambory. 

Jaký byl tehdy styl oblékání? Nosily se pumpky, ale jinak se nosily celý rok třičtvrťáky               

a když byla zima, tak si k tomu kluci vzali zateplené podkolenky. 

Jaká světová událost měla na vás největší vliv v době, kdy jste vyrůstal? Zažil jsem 

druhou světovou a největší zážitek byl asi ten, jak čtyři koně táhli vozík, ve kterém byli 

naházení mrtví vojáci. 

Jak se nynější svět liší od toho z dob vašeho mládí? Rozhlas vypadal tak, že vycvičený 

voják hrál na buben a všichni se kolem něho sběhli a poslouchali. A pošta se rozvážela 

pomocí koní. Ti táhli vozík, ve kterém byly dopisy. 

 



Moje babička 

Narozena 8.8.1945 v Kozlově 

 

Jak vypadala v době vašeho mládí školní výuka? Chodila jsem na venkovskou školu. První třída byla 

samostatná, pak byly spojené druhá třída se třetí a čtvrtá s pátou. Mým nejméně oblíbeným předmětem byl 

jazyk ruský. 

Jaký byl tehdy styl oblékání? Oblečení bylo málo. Nejoblíbenější byla tepláková souprava a k tomu trampky 

či galoše jako obuv. Šaty se nosily spíš jen do kostela.  

 

☻Očima pamětníka ☻ 
 

Panu Petru Beckovi je dnes osmdesát sedm let. Za sebou má mnohé, to nejhorší však zažil ještě jako kluk. 

V patnácti letech se dostal do koncentračního tábora v Osvětimi, o dva roky později přežil pochod smrti. 

Díky tomu, že si lehl vedle cesty a dělal mrtvého. Ani psi ho nenašli. Svou maminku a o čtyři roky mladšího 

bratra naposled viděl v Osvětimi na nádraží, s otcem se setkal ještě po válce. 

Takové hrůzy jako pan Petr Beck zažil málokdo, a tak nás zajímalo, jaký má náhled na život a dnešní dobu. 

Jak se změnil váš pohled na život po tom, co jste prožil? V té době jsem byl vděčný za osvobození, prožíval 

jsem více vlastenectví, teď je to jiné. 

Co byste vzkázal dnešní mladé generaci? Ať dělají vše pro to, aby se to, co se stalo, už nikdy neopakovalo. 

Co vás na dnešní době těší? Že si mládež může dělat, co chce. Ostatní poměry mě netěší – krádeže, zločinnost, 

špatná politika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

☻Využití zvířecích schopností v armádě☻ 

 
Sépie obecná dokáže nejrychleji ze všech zvířat změnit svou barvu. Plave-li sépie pod zelenými chaluhami, 

okamžitě se zbarví zeleně. 

Schopnost kamufláže u sépie neušla pozornosti americké armády. Podle chemického složení látky sépie byl 

připraven gel měnící barvu. Látka byla testována na oblečení a výzbroji.  

Současný výzkum možností kamufláže se též zaměřuje na pokročilé schopnosti mimikrů (maskování se)                   

u motýlů a můr. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☻Medvědí voják Wojtek☻ 

 
 

V době druhé světové války našel pastevec v horách nad 

severoíránským Hamedánem několikaměsíční medvídě, které lovci 

připravili o matku. Sirotek nakonec skončil v péči projíždějících 

polských vojáků. 

 

Vojáci pojmenovali medvídě Wojtek a krmili jej mlékem, ovocem 

nebo sladkostmi. Během dospívání si však méďa vypěstoval silnou 

zálibu v pití piva a kouření či žvýkání cigaret. Rád se pral, ovšem              

s přibývající sílou jen na oko, z ohledu vůči lidem. V dospělosti přece 

jen vážil čtvrt tuny a ve stoje měl dva metry.  

 

Rád si hrál i s jinými zvířaty, nejvíce se kamarádil s dalmatinem 

patřícímu jednomu důstojníkovi. Jen koně moc nemusel. Jeden takový 

jej nepěkně pokopal, když špatně pochopil medvědův pokus o sblížení. 

 

Jako pravý voják se naučil salutovat a byl brán za člena jednotky.              

A to i papírově: dostal služební průkaz a hodnost. Kromě toho, že nosil 

munici, se osvědčil i jako hlídač: rád přespával ve skladišti munice, kam 

se jednou vplížil zloděj. Když uviděl chrápající obludu, zpanikařil                   

a probudil stráže. Wojtek byl vyznamenán lahví piva. 

Absolvoval všechny hlavní bojové operace, jichž se jeho jednotka při 

osvobozování Itálie účastnila.  

Wojtkova rota byla po válce odvelena na skotský venkov. Medvěd se stal 

celebritou obletovanou místními lidmi i žurnalisty a byl také čestným 

členem Polsko-skotského sdružení. Po rozpuštění jednotky byl "přeřazen" 

do edinburské zoo, kam mu jeho bývalí spolubojovníci nosili cigarety               

a pivo. Správcům zahrady nezbylo než neustálé porušování návštěvního 

řádu tolerovat. 

V prosinci roku 1963 podlehl Wojtek v poměrně nízkém věku 

dvaadvaceti let rakovině.  

 

Jeho příběh si vypráví již mnoho generací Poláků žijící v Evropě, za kterou Wojtek a jeho spolubojovníci 

nasazovali životy. Granáty odnošené medvědem možná válku nevyhrály, ovšem morální povzbuzení a naděje, 

které huňatý válečník rozdával na potkání, jistě zanedbatelné nejsou.  

 

Wojtka připomíná spousta pamětních desek a tři jeho sochy. Polská jednotka měla medvěda dokonce ve svém 

znaku.  

 

                         

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lucaffe.cz/cs/content/10-pronajem-coffeehouse?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.kuphodinky.cz/view.php?Page=Prehled&VMenu=32&Menu=3210&utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.dtest.cz/clanek-2147/spotrebitelska-poradna?utm_source=topkontakt&utm_medium=poradna&utm_campaign=poradna
http://www.ck-trip.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt


☻Zápisky z kroniky☻ 

 
 
 

Vzpomínky na 1. světovou válku 

Představte si Karpaty. Hornatou zalesněnou oblast, ve které se zrovna válčí. Dělové koule ničí vše; kácí i lesy, 

ve kterých se ukrývají jak obyčejní lidé, tak vojáci…. 

 Měl jsem zrovna volno a jdu za boudu. Vystoupil odněkud 

stařec, vysoký a děsně vousatý, tvář jak popel. Za ním se 

schovávala malá holčička. Oba jen v konopných, hrozně 

špinavých šatech. Jistě měli v zemi jámu a byli se vyvenčit. 

Byl to pro mě šok. Co jsem měl dělat? Moje povinnost byla 

všecko hlásit. Ale to bych měl spoluvinu na jejich osudu. Nic 

jsem neřekl a nic neudělal. 

Děda mi dal kousek chleba domácího, na kameni pečeného. 

A já jsem ho vzal, a když ještě dnes na něho vzpomínám, 

řeknu si: „Pán Bůh mu to zaplať!“ Více jsem ho nespatřil. 

Je zima. Čeští vojáci mají hlad a ještě něco je trápí. Vědomí, že dalšího dne se nemusí dožít. Bojují totiž proti 

Rusům a ti vyhrávají… 

K večeru nás vyhnali z boudy ven do lesa očekávat generální útok. To byl tak rozbitý a zpustošený les! Samé 

zlomky a pařezy, jak kanony uměly kácet. Ale skrýt jsme se skryli. 

Tehdy staří chlapi, bylo jich mezi námi aspoň pět, plakali: „Dnes všichni zařvem (umřem) a nebo jsme všichni 

Rusové (tedy vzdáme se). Vždyť jim jdem do rukou!“ 

Tak jsme tam stáli hladoví a zmrzlí, stále ve střehu, až člověk to napětí nevydrží a je mu všecko jedno. 

Už jsme žádného neposlouchali a už ani žádný neporoučel. Udělali jsme si nad jámou od granátu menší boudu     

z pahýlů a smrkových vrchů. 

Kanóny bily, ale nás přehazovaly. Kulomety štěkaly a my dostrachovaní seděli v jámě, tam granát podruhé 

netrefí. 

Měli jsme dobrého kaprála, Kubižník se jmenoval, hned vyskočil z jámy a křikl: „Hoši, za mnou, ať jsme první, 

a já vás povedu k Baťužkovi (lidové pojmenování ruského cara). A nachystejte si bílý hadry na bajonety            

a žádný nestřílet a budem z toho pekla venku." 

Šlo jich osm dvojic a dost. Já jsem byl krajník v deváté, tak už mě nevzali. Šli z hrozně srázného kopce, asi sto 

kroků víceméně. Bylo slyšet ostrou střelbu a pak…. klid. Ale to už naříkali naši chlapci, kteří ještě žili. 

Kaprál, jak šel první, tak to dostal do hlavy. Byl hned mrtev. Jeden můj dobrý kamarád, Olšák od Vyškova, 

hrozně naříkal, dostal to do břicha. Poznal jsem ho po hlase, tak jsme se pro něho vydali s Marčíkem.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. šli z hrozně srázného kopce, asi sto kroků víceméně. Bylo slyšet ostrou střelbu a pak…. klid…. 

Plížíce  se po břiše a kde šlo přihnuti jsme se k němu dostali. Z pytle a větví jsme vytvořili nosítko a tak jsme ho 

táhli po zemi, než jsme se mohli trochu postavit. On stále naříkal, potom ztichl.  

Donesli jsme ho na první obvaziště pod velkým uraženým smrkem. Čekáme, až na nás dojde (řada). Tam bylo 

dost bezpečno, granáty tam přehazovaly, to už byl opačný svah hor a my jsme byli rádi, že se z toho pekla 

dostanem, že nás doktor s ním pošle až dolů. Ten mu však jen stáhl víčka  z očí a už nám nadával po maďarsku, 

že nosíme mrtvé chlapy a ulíváme se z fronty. Sofort kerdajch! Tak jsme ho složili pod druhý smrk, požehnali 

ho a šli jsme zpět. 

Vzpomínky na 2. světovou válku 

Tehdy (rok 1938) nám Hitler republiku jen ostříhal, ale v příštím roce nás polkl celé. (Nacisti) vykoupili                   

a vydrancovali všecko za babku. Přitom hlásali do světa, že u nás je hlad, že živí naše děti a dělníky. Postavili 

kuchyně na náměstí v Holešově, vyhnali tam děti a těm krajním dávali čokoládu a fotografovali a zvětšené 

fotografie posílali do celého světa, jak nás živí. Až nás vykradli a vyrabovali obchody, tak zavedli lístkový 

systém a ještě z toho mála (které jsme dostali k přežití), ubírali každým rokem s honosným názvem, že 

„upravují naše dávky“. 

Tehdy bylo dobré, že jsme hospodářství měli už slušně zaběhnuté, já nechal tesařiny a hleděl si pole a měl jsem 

dobré výnosy. Docílil jsem až sedm metráků pšenice na měřici, to neměl každý sedlák. Mlátil jsem raději 

nadvakrát, abych nemusel odvádět Němcům část úrody. Sedláci mi neubližovali, spíše ti malí záviděli, když 

jsme sváželi obilí dvěma páry koní. Chlebovinu jsme neodváděli, ale v dobytku nás Němci tiskli. Ale na to jsem 

už byl zařízený.  

Ale Hitler nechtěl jen dobytek, bral i naše děti. Anička byla narozená roku 1924 a ten ročník daroval tehdejší 

prezident Hácha na práci do Reichu (německé Říše). Asi musel, jako musejí dnešní mladí potentáti poslouchat 

toho, kdo má moc v rukou.  

Anička byla určena pracovat pro Wehrmacht ve Zlíně. Měla to být jakože výhoda, ale byla to její smrt. 

Pracovala na tři směny, na tu první autobus jezdil z Horního Lapače jen v osm ráno a potom dom. A na další 

směny chodívala většinou sama pěšky. Chodil jsem jí kus cesty naproti. Domů to bylo dvě a půl hodiny.                



To bylo na ni moc. Dostala zápal plic a pohrudnice a pak jí to vstoupilo do hlavy a za šest neděl zemřela. 

Pochovali jsme ji 8. prosince 1944. 

Toník též byl poslán makat do Ostravy a celá jeho třída taky. Užil tam hladu, tak brzy utekl domů. Četníci ho 

hledali i s Němci a někdy jich přišlo víc, ptali se nás, kdy byl naposledy doma, kdy naposledy psal atd. 

Blízko je mlýn a les, Němci šli zrovna dvorem obdivovat králíky a mezitím Toník uháněl k lesu. Skrýval se 

poblíž domova a dal se k partyzánům.  

Vzpomínám též s vděčností na některé četníky, byli to dobří chlapi. Když potkali šikovného člověka, tak se 

ptali, kde bývají Juráňovi. Pospíšili si k nám, aby nás varovali, že se blíží Němci. Než k nám dorazili, Toník už 

byl v lese.  

Tehdy bylo jisté, že prohrají Němci, tak ruští zajatci utíkali. S jedním jsem se setkal, když jsem šel večer 

z pole. Bylo už přítmí a bylo nápadné, že se snaží utíkat, ale jakoby už nemohl. Pohnu za ním a byl chudák 

hladov a otrhaný až běda. Poznal jsem, co je zač a už jsme govorili po rusku. Byli prý tři. Běželi spolu, jeden 

zůstal za dědinou u Potůčků, to byli dobří lidé, a dva se chtěli uchytit (schovat) na kraji v dědině, ale šli 

odděleně.  

Bylo mně ho líto, ale co s ním? Mám plnou jizbu malých dětí a stařenka, ta by to teprv nechápala. Těm se 

nemohu svěřit.  

Zavřel jsem ho do svojí dílničky a jdu za mámou a povím jí pravdu. Řekl jsem jí: „Honem mu dej chleba a co 

máš.“ Ona se polekala, vždyť za to (za ukrývání uprchlíků) byla i smrt a celé rodiny odváželi do koncentráků. 

Co honem dělat? Šel jsem za otcem duchovním, který byl dobrým člověkem a dobrým vlastencem. Hned věděl, 

co je třeba. Zavolal na sestru: „Dones sem, Lidko, ten teplý kabát a ty kalhoty a boty!“ Ona vyjeveně hledí: 

„Nač?“ „Neptej se, už běž...Tady máte tabačenku, ti lidé rádi kouří.“ Všecko honem chápal a radil: „Uložte ho 

jinde, ať děti nic nevědí, a potom přijďte, poradíme se, co se dá pro něho dělat.“ 

Liduška byla dobrá duše, když mi tu obleč dávala s otazníky v očích. Řekl jsem jí: „Když nebudeš nic vědět, 

nebudeš se bát.“ 

Zavedl jsem ho (uprchlíka) za dědinu, tam byly dvě stodoly a kůlna na slámu. Tam jsem ho uložil, aby se 

vyspal a odpočinul si. „Zítra tímto časem přijdu a odvedu tě do lepšího krytu.“ 

Nebudu to dlouho natahovat, kněz měl dobrý nápad, že by bylo nejlepší, kdyby se ukryl v márnici na hřbitově. 

Nedávno jsem tam dělal stavební úpravy -  nenápadný únikový vchod na půdu i nouzový východ. Blízko je 

mlýn a les, kde se náš Toník ukrýval a pozoroval situaci.  

Na druhý večer jsem šel za ním, ale Ivan byl pryč. Vyptával jsem se na něj, ale brzy jsem se to dověděl bez 

hledání.  

Naproti nám, u sousedů, házel hnůj ze chléva, asi chtěl být užitečný. Ale to už o něm vědělo víc lidí i dětí. 

Soused byl hodný člověk, ale neopatrný. Přišlo, co se dalo čekat. Jedné noci gestapo (nacistická policie) 

obstoupilo celou ulici i naše dvory a sebralo Ivana i se sousedy, u kterých zrovna pracoval. Muselo to být 

prozrazené, tehdy sebrali celou sousedovu rodinu i s dětmi. Sebrali i dalšího, který ukrýval třetího Rusa.                 

A odvezli je do Terezína. Po válce se vrátili všichni, ale ve velmi ubohém stavu. Ptal jsem se jich, co je 

s Rusama – no umlátili je.  

Poslední noc, než Němci zmizeli, se nezapomenutelně zapsali do paměti všech občanů. Bylo to v sobotu                  

4. května. Jeden zlínský občan se vracel z Říše domů a odpočíval v Žeranovicích. Všichni ho zdržovali, aby tam 

přenocoval, a až budou Němci pryč, může jít bezpečně domů. Nedal se zdržet a mladý kominíček Čupák                   

z Fryštátu se nabídl, že ho lesem převede. Převedl jeho i sebe na věčnost. Ale kdyby je jen zastřelili, to by byla 

krátká smrt. Ale oni je mlátili puškama, hrob si museli sami kopat na kraji lesa. Viděl je učitel ze školy                      

z prvního patra a slyšel je hrozně řvát. Když jim ruce i nohy svázali ostnatým drátem a pažbami je ubíjeli                  

v plytkém hrobě, zuby vyrazili, ústa rozbili, oči vypíchli zaživa a hrozně je zohavili. 



….a pažbami je ubíjeli v plytkém hrobě, zuby vyrazili, ústa rozbili, oči vypíchli zaživa… 

 

 

V neděli, jak se rozednívalo, šly už poslední tlupy Němců jak zloději. Kradli koně i slípky a všecko možné.                

V poledne byli již osvoboditelé v dědině. První byli Rumuni a všelijaká směs národů. 

 

 

                                    autor kroniky pan Juráň za mlada ............................a ve stáří se svojí ženou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Marušce Juráňové a její mamince za poskytnutí kroniky a fotografií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☻Kvíz☻ 
 
1. Která známá česká firma vznikla v době první republiky?  

a) Clariant  

b) Agrofert  

c) Baťa  

 
2. U kterého polského města se nalézal koncentrační tábor?  

a) Terezín 

b) Osvětim 

c) Varšava 

 

3. Odkdy dokdy trvala 2. světová válka? 

a)1939-1945 

b)1914-1918 
c)1618–1648 

 

4. Kdo způsobil 2. světovou válku?  
a) Tomáš Garrigue Masaryk 

b) Josif Vissarionovič Stalin 

c ) Adolf Hitler 

 

5. Jak skončila 2. sv. válka?  

a) kapitulací Rakouska  

b) kapitulací Německa  

c) kapitulací Maďarska  

 

6. Kolik lidí umřelo během 2. světové války? 

a) kolem 60 milionů lidí 

b) kolem 100 milionů lidí 

c) kolem 30 milionů 

 

7. Co hlásá komunismus? 

a) soukromé vlastnictví 

b) společné vlastnictví 

c) rozdíly mezi lidmi 

 

8. Co je to sametová revoluce?  

a) pozvolná změna, přechod od demokracie ke komunismu 

b) období změn v Československu, které probíhaly bez zbytečného krveprolití  

c) slavná revoluce, která se odehrávala na Sametovém pobřeží v jižní Francii  

 

9. Který z prezidentů nebyl komunista? 

a) Antonín Zápotocký 

b) Gustav Husák 

c) Edvard Beneš 

 

10. Jak se říká politickému a vojenskému napětí mezi komunistickými a západními (demokratickými) státy? 

a) studená válka 

b) perestrojka 

c) Hilsneriáda 

 

11. Která zeď se stala symbolem studené války a oddělila od sebe mnoho rodin? 

a) Zeď nářků 

b) Berlínská zeď 

c) Hladová zeď    

 


