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Kdy začala třicetiletá válka?

Boj o kolonie nehrál ve válce
roli. Vrať se na pole č. 29.

Soustřeď se, hra začíná!

a) 1648
b) 1618

Ano, výborně. Tvé znalosti jsou
přesvědčivé.
Ve kterých městech byl uzavřen
mír po třicetileté válce?
a) Osnabrück, Münster
/24/
b) Mnichov, Paříž
/ 27/

11
Správně. Určitě budeš vědět i
obsah Obnoveného zřízení
zemského:
a) povýšení Čech
na království
/10/
b) dědičnost Čech
pro Habsburky
/34/

16
Kdepak. Tuhle zásadní informaci
musíš zodpovědět lépe. Vrať se
na pole č. 40.

To je správně. Oba pánové
skončili v rukou kata Mydláře.
Kdy došlo k bitvě na Bílé hoře?
a) listopad 1620
/13/
b) říjen 1621
/31/

/ 12/
/17/

6

3

7
Kdepak, rektor pražské univerzity
měl tu smůlu, že na popravišti
stál.
Vrať se na pole č. 33.

12
Bohužel hned první odpověď se ti
moc nevydařila. Vrať se na pole
č. 1.

17
Výborně. Zdalipak víš, kde
proběhla klíčová bitva české fáze
války?
a) u Jankova
/14/
b) na Bílé hoře
/33/

8
Tahle odpověď je skutečně
špatná. Oprav ji v dalším kole.
Vrať se na pole č. 40.

13
Ano, osudová bitva pro Čechy
skutečně proběhla na podzim
1620. Které země se třicetileté
války účastnily?
a) Francie, Švédsko, Dánsko/11/
b) Francie, Švédsko, Norsko/38/

18
Máš pravdu, celá válka opravdu
v Evropě mnoho nezměnila.
Víš, jak se jmenovala typická
palná zbraň užívaná za třicetileté
války?
a) mušketa
/6/
b) píka
/30/

4
Výborně. Dějepis je opravdu
tvoje doména.
Určitě budeš vědět, za kterou
zemi bojoval Gustav II. Adolf?
a) Dánsko
/39/
b) Švédsko
/28/

9
Ano, výtečně. Poprava na
Staroměstském náměstí se udála
hned v první fázi války.
Jakého vyznání byl český
vzdorokrál Fridrich Falcký?
a) katolík
/22/
b) protestant
/35/

14
To je špatná odpověď. Než si
doplníš znalosti, vrať se na pole
č. 17.

19
Kdepak, nechal(a) ses napálit.
U Lützenu se odehrála pouze
jedna z bitev.
Vrať se na pole č. 34.

5
Ano, tvá odpověď je správná.
Je pravdivé tvrzení, že po válce
Habsburkové udrželi svoji moc?
a) ano
/18/
b) ne
/15/

10
Tvoje odpověď je špatná. Češi
byli potrestáni, nikoliv odměněni.
Vrať se na pole č. 11.

15
Tvá chyba je naprosto zásadní,
vrať se na pole č. 5.

20
Výborně. Náš „učitel národů“
opustil zemi včas.
Zkus zodpovědět, jak se
jmenoval nový zákon pro Čechy
vydaný roku 1627?
a) Rudolfův majestát
/25/
b) Obnovené zřízení zemské /4/

21
Kdepak. V dalším kole svoji
odpověď oprav. Teď se vrať na
pole č. 28.

22
To je naprosto špatně, úplně proti
záměrům české šlechty.
Vrať se na pole č. 9.

26
Ano, je vidět, že dějepis je tvoje
hobby. Jistě pro tebe nebude
problém určit, která událost se
odehrála dříve:
a) bitva u Lützenu
/ 37 /
b) staroměstská exekuce /9/

31
Tvoje odpověď je bohužel
nesprávná. Vrať se na pole č. 3.

36
VÝBORNĚ. TVOJE ZNALOSTI
TĚ DOVEDLY DO CÍLE.
BLAHOPŘEJI.

27

23
Bohužel i český šlechtic,
cestovatel a dobrodruh skončil
svůj život rukou kata. Vrať se na
pole č. 33.

28
Skvělé.
Nová otázka se týká sídelního
města Habsburků. Většinou jím
byla:
a) Vídeň
/5/
b) Praha
/21/

Tahle města neměla
s vestfálským mírem nic
společného.
Vrať se na pole č. 6

32
To je bohužel špatná odpověď.
Vrať se na pole č. 35.

37
Kdepak, časová osa asi není tvůj
kamarád.
Vrať sena pole č. 26.

33
Vynikající. Jen tak dál.
Vyber z možností jméno člověka,
který neskončil r. 1621 při
staroměstské exekuci.
a) Jan Amos Komenský /20/
b) Jan Jesenius
/7/
c) Kryštof Harant z Polžic /23/

38
Chyba. V dalším kole se oprav.
Teď se vrať na pole č. 13.

24
VÝBORNĚ, TVOJE ZNALOSTI
TI ZAJISTILY VÝHRU.
BLAHOPŘEJU.

29
Ano, tohle je pravdivá odpověď.
Jistě dokážeš vybrat i důvody,
které k válce vedly:
a) mocenské a boj o kolonie /2/
b) náboženské a snaha omezit
Habsburky
/26/

34
Tvoje odpověď je vynikající.
Pokračuj tak dál.
Kde byla třicetiletá válka
uzavřena?
a) u Lützenu
/19/
b) ve Vestfálsku
/36/

39
Chyba. Příště ji snad opravíš.
vrať se na pole č. 4.

25
Tak to tedy opravdu ne. Rudolfův
majestát byl v době války spíše
jen cárem papíru.
vrať se na pole č. 20.

30
Zbraň třicetileté války to sice je,
ale nikoliv palná. Vra´t se na pole
č. 18.

35
Tvá odpověď je přesná. Jen tak
dál.
Kdopak z následujících pánů
zemřel r. 1621 na popravišti?
a)Kryštof Harant a Jesenius /3/
b)Kryštof Harant a Jan Amos
Komenský
/32/

40
Pozor, hra začíná. Vyber
správnou variantu doby trvání
třicetileté války.
a) 1620 – 1650
/16/
b) 1648 – 1678
/ 8/
c) 1618 – 1648
/29/
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