
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Morávka  

Číslo Rašky:  2 

Úroveň:         II.stupeň 

Předmět: dějepis, čtení s porozuměním  

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:           49.5C06B5E      18.D28A32F       

4 9. 5  0 6  5    1 8.  2 8  3 2  
 

Zadání:   Přečti si článek a odpověz na otázky za ním.  

Úkol:                                    Soud na Morávce  

14.prosinec 1944. Ve studeném sychravém ránu zatloukl někdo pěstí na okno. 

Opatrně otevírám dveře. 

Němci. Rozkaz zněl: „Všichni muži od 18 do 65 let v 7 hodin ráno do hostince! Kdo 

nepřijde bude zastřelen!“ 

Cestou potkávám průvody mužů. 

Tísníme se venku v zástupech. Němec hlásí: „Komu končí číslo domu na tři, šest, 

devět, vystoupí!“ Opakuje podruhé, potřetí. „Ostatní mohou jít jednotlivě domů!“ 

Vystoupili jsme. 

Vedou nás do hostince. 

Soud začal. 

V každém rohu místnosti stál na stole rozkročený voják se samopalem v ruce. Kdo 

by promluvil, byl by okamžitě zastřelen.  

Hlavní soudce vyvolává jména: „Josef Liberta, Bohuslav Kučera, Martin Bednárek, 

Josef Poledník, Bohumil Carbol…..“ 

Pot mi stéká po čele. Nevysloví také mé jméno ? „….Jan Mrůzek, Václav Carbol, 

Alois Pavelek, Jan Novák, Antonín Pavlásek, Jan Papřok, Josef Polka mladší, 

Rudolf Mrůzek, Ludvík Novák.“ 



Nevyslovil. 

„Všichni jmenovaní jsou odsouzeni 

k trestu smrti za pomoc partyzánům, 

zazněl rozsudek. Vidím tam také 

svého souseda. 

Soud trval od 7 do 23 hodin. 

Než je odvezli, museli se svléknout a 

Němci je bili smrkovými holemi. 

Ráno byli odvezeni do Prahy a v 11 

hodin byli popraveni. 

 

 

 

 

A : Kolik podstatných jmen je ve druhé větě na pamětní tabuli ?  

B : Kolik předložek máme celkem na pamětní tabuli ? 

C : Kolik slov má druhá věta z článku ?    

D : Kolik osob vyjmenoval hlavní soudce?  

a) 16 ( 2 ) 

b) 15 ( 0 ) 

c) 14 ( 5 ) 

E : Kolik hodin trval celý soud?   

a) 16 ( 0 ) 

b) 14 ( 8 ) 

c) 15 ( 2 )  

F : Němci brali muže, kterým končilo číslo domu na  

a) 3,4,9 ( 6 ) 

b) 3,6,9 ( 8 )  

c) 3,7,9 ( 2 ) 

Zdroj:  

http://www.moravka.info/obec/fotogalerie/pomniky-na-moravce/ 

BŘEZINOVÁ, Miluše. Moravané v nedávné minulosti. Olomouc: Votobia, 2004. ISBN 80-

7220-209-X. 

 

Nápověda:  

Maďal 

http://www.moravka.info/obec/fotogalerie/pomniky-na-moravce/

