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G Šternberk 1  

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 

2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 

3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění?  

4. Vstoupil pan Havelka do JZD? 

5. Kvůli čemu byl pan Havelka zatčený a odsouzený? 

6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? 

7. Jak dopadla rodina pana Havelky po jeho smrti? 

 

mailto:martavan@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 

 

 

STOPY TOTALITY  
projekt občanského sdružení Zapomenutí  

kontakt: martavan@gmail.com  
tel.: 603 147 074  

 
 

  

Gymnázium Šternberk 1 

1. Odkud paní Hradilová pochází? 

2. Čím se živila její rodina? 

3. Jak přišel její tatínek o živnost? 

4. Proč nemohla paní Hradilová nastoupit na obchodní akademii? 

5. Za co byl její tchán odsouzen k pokutě a vězení? 

6. Co měli společného rodiče paní Hradilové a rodiče jejího manžela? 
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ZŠ Ústí nad Labem 

1. Jak byla po Únoru postižena rodina paní Chalupové? 

2. Jak dlouho byla paní Chalupová držena ve vazbě? 

3. Jaké podmínky vládli ve vazbě a jaké ve vězení? 

4. Jak zněl původní rozsudek nad paní Chalupovou a jak byl později změněn? 

5. Co dělala paní Chalupová po návratu z vězení? 

6. Podle jakého paragrafu byla paní Chalupová odsouzena? 

7. Kdo byl Štěpán Gavenda? 

8. Čí popravě byla paní Chalupová nepřímo přítomná? Jak ji popisuje? 
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ZUŠ Police nad Metují 

1. Do kterého řeholního řádu Jan Josef Kohl vstoupil a kdy? 

2. Co se stalo v noci z 27. na 28. dubna 1950? 

3. Po kolika letech od vstupu do řádu se stal knězem? 

4. Proč Jan Josef Kohl odmítl nabídku vstupu do generálního semináře? 

5. Jak dlouho sloužil u PTP? Co byli PTP? 

6. Kdo byl Anastáz Opasek? 
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ZŠ Dvořákův okruh KRNOV 

1. Kdo byl Heinrich Ponta? 

2. Za co byl odsouzen a na jak dlouho? 

3. Jak naložil poúnorový režim s bratry minoritského řádu? 

4. Jak konkrétně prováděl podle režimu Heinrich Ponta svou 'špionáž'? 

5. Co se stalo Josefu Gorylovi kvůli jeho přání studovat teologii? 

6. Měla církev svobodu v rozhodování, kdo bude knězem a kde bude působit? 

mailto:martavan@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 

 

 

STOPY TOTALITY  
projekt občanského sdružení Zapomenutí  

kontakt: martavan@gmail.com  
tel.: 603 147 074  

 
 

 ZŠ Velká Bíteš 

1. Za kterých režimů byl zatčen pan Sedlák, otec paní Krupičkové? 

2. Co to byl Pionýr? 

3. Proč nemohla paní Krupičková jet do Sovětského svazu? 

4. Čím se děti a mládež v … bavily před válkou a po válce? 

5. Jakou zakázanou hudbu chodila paní Krupičková tajně poslouchat? 

6. Proč byla vydána samostatná brožurka o zatčení pana Sedláka? 
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 ZŠ Velká Bíteš 2 

1. Co se stalo rodině pana Lysého v padesátých letech? 

2. Jaké odvody, které musela plnit rodina Lysých? 

3. Proč byla zavřená maminka pana Lysého? 

4. Vrátil se někdy pan Lysý do Lhotky? 

5. Proč musel pan Lysý sloužit u PTP? 

6. Za jakým účelem byly kulakům předepisovány nesplnitelné výše odvodů? 

7. Co sliboval Klement Gottwald? Co se pak skutečně stalo? 
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Gymnázium Šternberk 2 

1. Proč nemohl Pavel Přindiš nastoupit na zahradnickou školu, kam si přál jít? 

2. Jak přesvědčovaly komunistické orgány sedláky, aby vstoupili do družstev? 

3. Jak se chovali komunisté při vybírání odvodů od sedláků? 

4. Za co byl zavřený tatínek pana Přindiše? 

5. Směli sedláci volně nakládat se zvířaty, které vlastnili? 

6. Od kolika hektarů vlastněné půdy byl sedlák považován za kulaka? 

7. Dostal pan Přindiš po Listopadu nějaké odškodnění? 
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 Gymnázium Uherský Brod 

1. Proč se chtěli komunisté Františka Šestáka zbavit? 

2. Za co byl František Šesták odsouzený komunistickým režimem a kde byl vězněn? Kolik 

bylo tehdy panu Šestákovi let? 

 

3. Proč se rozhodl Josef Šesták emigrovat do Francie? Jak jeho emigrace proběhla? 

 

4. Jak bojovali František a Josef Šestákovi proti nacistickému režimu? 

 

5. Jaká byla 'provinění' Františka Šestáka proti komunistickému režimu? 

 

6. Co to byly Lidové milice? Jak zasáhly do života pana Šestáka? 

7. Jaká byla role pohraniční stráže?
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 ZŠ Bobrová 2 

 Čím se chtěl pan Šoustar stát? Podařilo se mu to? Proč? 

 Proč nemohl složit maturitu? 

 Za co byl pan Šoustar odsouzen a kde byl uvězněný? 

 Jakou práci pan Šoustar ve výkonu trestu dělal?  

 Jaký byl život vězňů, v jakých podmínkách žili? 

 V čem spočívala 'velezrada' skupiny, v rámci které byl pan Šoustar souzen? Jak se pan 

Šoustar účastnil její činnosti? 

 Co dělal pan Šoustar po návratu z vězení? 
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  Gymnázium UNIČOV 

1. Jak zakročil komunistický režim proti panu Nohavičkovi a proč? 

2. Jak ovlivnilo zatčení pana Nohavičky životní situaci jeho snachy, Jarmily Nohavičkové? 

3. Kdo byl Ladislav Nakládal? Jak ovlivnil život rodiny Nohavičkové? 

4. Jak probíhalo stěhování paní Nohavičkové z Brníčka k rodičům? 

5. Jak se pan Nohavička dostal do československých legií?  

6. Jaké profesi se paní Nohavičková celý život věnovala? Mohla ji vždy vykonávat bez 

problémů? 

7. Paní Nohavičková dosáhla historického úspěchu u polistopadového soudu. Jakého? 
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