Soutěž 20. století na Tachovsku
Je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajícím ročníkům gymnázia.
Z důvodů trvající pandemie Covid 19 je organizována jako distanční. Účastníci samostatně, na základě
doporučených on-line zdrojů, eventuelně při návštěvě jednotlivých míst, vyplní pracovní list a ten
buď fyzicky doručí do muzea nebo zašlou na e-mail: info@muzeumtachov.cz fotografii vyplněného
soutěžního pracovního listu. Uzávěrka soutěže je 21. 11. ve 24:00h. V listu bude čitelně uvedeno
jméno, příjmení a škola účastníka soutěže (zde):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ a předání cen proběhne 30. 11. 2021 v 17,30h v Muzeu Českého lesa v Tachově.
SOUTĚŽNÍ TEST JE ZVEŘEJNĚN I NA www.muzeumtachov.cz - muzejní občasník - v souborech ke
stažení pod názvem Soutěž 20. století na Tachovsku
OKRUH 1- PO VZNIKU ČSR
Představ si, že ses narodil(a) v roce 1900 v Tachově a vyber si z nabízených možností tu, která zde
byla nejčastější. Nehodící se škrtni.
Jsi pravděpodobně: Čech - Němec
Příslušníci tvé národnosti: tvoří ve městě naprostou většinu - je jich tu pouze asi 30
V roce 1918 je ti 18 let. Vznik Československa vítáš s nadšením - s nechutí a odporem.
Stejně jako většina obyvatel tvé národnosti si přeješ připojení území Tachovska k německy
hovořícímu Rakousku

OKRUH 2 - PŘED VÁLKOU
Příběh na odkazu : http://www.vojensko.cz/broumov-pomnik?image=4 dokladuje, že situace
v českém pohraničí v roce 1938 nebyla jednoduchá. Značná část německého obyvatelstva podlehla
nacistické propagandě. Někteří se nevyhýbali ozbrojeným střetům s českými vojáky, četníky ale i
příslušníky Finanční stráže (vlastně celníky). Mnozí Češi zaplatili životem.
V Broumově pomník připomíná Josefa _ _ _ _ _ _
(odpověď na otázku můžeš najít i v muzejní expozici, kde je instalována původní poškozená deska
z tohoto pomníku)
OKRUH 3 - PO MNICHOVSKÉ DOHODĚ
Na www.google.cz/obrázky (Např.: https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/80-let-od-mnichovskedohody/2607206-mnichov-a-videnska-arbitraz-vytvorily-stat-neschopny ) nebo v učebnici či
historickém atlasu najdi mapu ČR po uzavření Mnichovské dohody, která vedla k připojení
pohraničních území Československa k Velkoněmecké říši. Na základě porovnání s mapou okresu
Tachov vyber správnou odpověď:
Protože většinu obyvatel okresu Tachov tvořili Němci, bylo území okresu, jež od nepaměti patřilo
k Čechám, po Mnichovské dohodě až do r. 1945..
1)součástí protektorátu Böhmen und Mähren
2)součástí Velkoněmecké říše, jejíž hranice zasahovala až k Plzni
3)na severu součástí Říše a na jihu Protektorátu

OKRUH 4 - ŽIDÉ A HOLOCAUST
Nacisté se za II. světové války rozhodli židovské obyvatelstvo systematicky vyvraždit. Násilí se
samozřejmě nevyhnulo ani Tachovu, kde žila početná židovská komunita.
Na www.muzeumtachov.cz – muzejní občasník – soubory ke stažení najdi soubor Židé na Tachovsku.
Je zde umístěna fotografie pamětní desky obětem holocaustu v Tachově. Na jejím základě vyplň
osmisměrku. Úlohu můžeš samozřejmě plnit i v expozici muzea u vystavené pamětní desky.
Prohlédni si podrobně pamětní desku tachovského holocaustu a zjisti více.
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OSMISMĚRKA
Na pamětní desce tachovských obětí holocaustu najdi příjmení, ke kterým je přiřazeno nejvíce
osobních jmen. Z těchto rodin bylo zabito nejvíce členů. Na připravené řádky doplň tato příjmení:
1. (13 obětí):……………………………………………………………………
2. (12 obětí):………………………………………………………………………
3. (11 obětí):………………………………………………………………………
4. (8 obětí):………………………………………………………………………
5.(8 obětí):…………………………………………………………………………

Z osmisměrky vyškrtej tato vybraná příjmení.
Zbývající písmena uvádějí termín, který pro politiku systematického vyvražďování židovského
obyvatelstva používali nacisté.

Napiš ho do připravených řádků:………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

OKRUH 5 - BOMBARDOVÁNÍ
Na svátek svatého Valentýna roku 1945 byl Tachov bombardován americkým letectvem. Byly zničeny
či poškozeny desítky domů. Především však došlo k obrovským ztrátám na životech – počet okamžitě
mrtvých přesahoval 50. Několik vážně raněných zemřelo v následujících dnech.
Napiš den a měsíc, kdy došlo k tomuto ničivému bombardování. Dokážeš z otázky okruhu 3 určit
jeden z důvodů, proč byl Tachov bombardován?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OKRUH 6 - POCHODY SMRTI
Na www.muzeumtachov.cz – muzejní občasník – soubory ke stažení – najdi soubor
Pochody smrti na Tachovsku. Na základě jeho přečtení nebo návštěvou pietních míst v Tachově doplň
v následujících větách chybějící slova.
1)Pochody smrti byly organizovány za účelem likvidace vězňů z …………………………………………… táborů.
2)Na našem okrese jsou nejznámější tři místa – památníky těchto obětí. V Tachově je to …………………..
a urnový háj, v blízkosti Plané Pístov.
3)Cílem pochodů a transportů smrti, které přešly přes Tachov, byl koncentrační tábor nedaleko za
hranicemi jménem ………………………………………………….
4)Památník na novém židovském hřbitově v Tachově (dnes urnový háj) připomíná, že zde
bylo……………………………………………… 600 obětí. (uveď, jak bylo s ostatky naloženo)
5)Památník Mohyla byl vybudován, když byly po válce otevřeny (exhumovány) provizorní hroby. Bylo
zde…………………………………………………….232 obětí.
6)Na Pístově je uloženo………..(uveď číslo) obětí pochodu smrti, jenž byl omylem napaden střelbou
z palubních kulometů amerických letadel. Poválečným ohledáním se zjistilo, že většina obětí
nezemřela v důsledku zranění, ale byla……………………………..strážemi.
OKRUH 7 - OSVOBOZENÍ
Na www.muzeumtachov.cz – muzejní občasník – soubory ke stažení – najdi soubor 75 let od konce
války. Na základě přečtení článku vyber z nabízených dvojic vždy správnou odpověď.
Nehodící se škrtni.
1)území okresu Tachov bylo osvobozeno Rudou armádou - Americkou armádou
2)čtyři pětiny městečka Přimda byly zničeny 20. 4. 1945
ustupující německou armádou – v důsledku náletu fosforovou municí z amerických letadel
3)Američtí vojáci vstoupili na území okresu u Pavlova Studence 23. 4. 1945 - 8. 5. 1945
4)Buď v tomto materiálu, nebo přímo na památníku v blízkosti kostela sv. Václava zjisti, kdy byl
Američany osvobozen Tachov
8. 5. 1945 - 2. 5. 1945
5)Tachov se stal vůbec prvním sídlem velitelství
území.

americké divize – amerického pluku na našem

6)německý XIII. Armádní sbor kapituloval na území našeho okresu a sice
v Tachově - v Konstantinových Lázních.
Body navíc získá ten, kdo vypíše lokality, kde došlo ke střetu Američanů s německými
jednotkami……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OKRUH 8 - ŽELEZNÁ OPONA A KOMUNISTICKÁ TOTALITA
Představu o životě na hranici získáš při sledování filmu na odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=Fn6Ck_AY1qQ . Na základě získaných informací vyplň
křížovku dole pod textem.
Doplň chybějící slova do vět, vepiš je do křížovky a zjistíš tajenku.
1. Spolu se státní hranicí s Německem bylo na 40 let rozděleno a uzavřeno i nádraží v ............... Rudě.
Jeho provoz byl obnoven až na konci roku 1989.
2. Které zvíře bylo symbolem strážců hranic?...............
3. Člověku, který chtěl bez povolení přejít státní hranici, se říkalo ................................................
4. Původní německé obyvatelstvo pohraničních obcí bylo po druhé světové válce .............................
do Německa.
5. Přibližně dvoukilometrovému pásu u hranic – území, kam nesměl nikdo z civilistů bez doprovodu
pohraničníků vstoupit –, se říkalo ................................................... pásmo.
6. Hranici tvořily mimo jiné tři drátěné stěny. V té prostřední zpočátku proudilo smrtící vysoké ...........
7. Později tato prostřední drátěná stěna elektronicky upozorňovala na pokus o její překonání. Říkalo
se jí proto ........................................... stěna.
8. Vojsko, které mělo za úkol hlídat státní hranici, se nazývalo ........................... stráž.
9. Ve středověku byly za účelem ochrany zemské hranice vystavěny hrady .......................... a Kašperk.
10. Do hraničního pásma měli návštěvníci vstup jen na ..................................................
11. Obce v bezprostřední blízkosti hranice byly většinou ...........................................................
12. V blízkosti zemské hranice vznikala ve 13. století královská města ..................., Domažlice a Sušice.

TAJENKA: Neprostupnou hranici mezi východním a západním blokem v době studené války nazýváme
...................................................................................................................................................................
(dvouslovný název je tajenkou křížovky). Nacházela se na západní hranici SSSR, NDR, Československa,
Maďarska a Jugoslávie. Dále na jižní hranici Albánie, Jugoslávie a Bulharska. Její název pochází z
oblasti divadla, kde se jí rozumí ohnivzdorná stěna mezi hledištěm a scénou.
Konec totalitního státu a vlády jedné strany – komunistické přinesla 17. 11. 1989 nenásilná revoluce,
které se podle toho říká………………………………………………………………………..

