
ANTHROPOID SILVER A

Hrdinové. 
Příběhy odvahy a zrady

Pracovní list I. 

4. Kdo je kdo? Přiřaď jména parašutistů k jejich portrétům a názvům paraskupin. Pomůže ti video,
které najdeš po načtení QR kódů:

 v obrazech Zdenky Landové

a) Jiří Potůček      b) Alfred Bartoš     c) Jan Kubiš     d) Josef Valčík     e) Josef Gabčík   

1 2 3 4 5

5. Jakým úkolem byla která skupina pověřena?

CÍL ANTHROPOID:

CÍL SILVER A:

Doplňující aktivita:

Rozdělte se ve třídě na skupiny. Každá skupina má za úkol zpracovat osud jedné paraskupiny a následně
ho převyprávět ostatním spolužákům. Měli tyto tajné operace smysl?

Informace a tipy pro další vzdělávání:
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2. K jednotlivým textům přiřaď obrázky (A - F):

A B C

D E F

Zrada Karla Čurdy
Popravy stovek vlastenců, vyhlazení Lidic a na druhé straně příslib beztrestnosti vykonávají své. Karel Čurda ze
skupiny OUT DISTANCE zradil. Nejprve píše 13. června 1942 udavačský dopis, v němž označuje Gabčíka s Kubišem
za pachatele atentátu. Když nepřichází očekávaná reakce, vchází 16. června 1942 do budovy řídící úřadovny
gestapa v Praze.

Seskok do okupované vlasti 
V noci na 29. prosince 1941 seskakují na území okupované vlasti z letounu typu Halifax, pilotovaného
nadporučíkem Ronaldem C. Hockeyem, paraskupiny ANTHROPOID (rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš), SILVER A
(nadporučík Alfred Bartoš, rotmistr Josef Valčík a svobodník Jiří Potůček) a SILVER B (rotný Jan Zemek a četař
Vladimír Škacha). 

Úkryt v Resslově ulici
V době represálií, rozpoutaných po atentátu, nalézají parašutisté pobývající v Praze (Josef Bublík, Josef Gabčík,
Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc a Josef Valčík) útočiště v pravoslavném chrámu v Resslově
ulici. Kaplan Vladimír Petřek, farář Václav Čikl, předseda sboru starších Jan Sonnevend a biskup Gorazd za to
zaplatí svými životy.

Vyvraždění Lidic
Ve středu 10. června 1942 šokuje ukrývající se parašutisty zpráva o vyhlazení Lidic. Protože se obec údajně
podílela na pomoci atentátníkům, jsou dospělí muži zastřeleni, ženy odeslány do koncentračního tábora a děti
na „náležité vychování“ (ze 105 je 88 zavražděno). Obec je srovnána se zemí a její jméno vymazáno. Co cítili
Gabčík a Kubiš, se můžeme jen domýšlet…

Do posledního náboje
Do širokého okolí Resslovy ulice a Karlova náměstí se dlouhé desítky minut nese dunivá střelba i ohlušující
výbuchy ručních granátů. Boj je nesmírně tvrdý a urputný. Něco takového protivník nečekal. Výsledek je však
dopředu jasný. Obrovské přesile nemohou obránci vzdorovat donekonečna. Po dvou hodinách přichází konec…

Atentát na Reinharda Heydricha
Atentát nakonec Gabčík s Kubišem uskutečňují 27. května 1942 v 10:35. Gabčíkovi sice selhává jeho Sten gun,
ale výbuch Kubišovy bomby protektora vážně zraní. Úkol daný výsadku ANTHROPOID je splněn! Ohlas atentátu
dalece přesáhl hranice protektorátu a právem se řadí mezi největší činy evropské protinacistické rezistence.

Návod k pracovnímu listu:

1. Přečti si pozorně následující texty a seřaď je chronologicky za sebou (1 - 6).  Nápovědu hledej ve výstavě:

OPERACE:

3. O jaké operaci (výsadku) příběh vypráví?


