Pravdomluvné spisy
1938
Hitlerovy Sudety!
Nejhorší obavy pro
česko-slovenský národ se
naplnily! 29. září byla bez
přizvání českých
politiků podepsána
Mnichovská dohoda,
díky které musíme
podstoupit
pohraniční území,
tzv. Sudety,
Hitlerovi.
S podpisem dohody
naši politici
nesouhlasí, ale
Hitlerova moc a armáda je
natolik silná, že nezbývá nic

jiného, než vyklidit naše
pohraniční území a předat jej
Německu.
Mnichovská dohoda
je završením
činnosti
Sudetoněmecké
strany a
vyvrcholením snah
Adolfa Hitlera
rozbít
demokratické
Československo,
což bylo jedním z
jeho postupných cílů k ovládnutí
Evropy.

Brutální vraždění Židů během Křišťálové noci
K jednomu z největších vraždění
Židů došlo v noci z 9. na 10.
listopadu v nacistickém Německu.

Bezprostřední příčinou této
události byl atentát Žida
Herschela Grynszpana na sekretáře

německého velvyslanectví v Paříži
Ernsta vom Ratha, který nacisté
využili jako záminku k vyostření
protižidovských opatření. Vypáleny
byly stovky synagog, obchodů,
nemocnic a domů, ve kterých žili
Židé. Během Křišťálové noci bylo
zabito podle nejčastějšího
zmiňovaného údaje 91 Židů, dalších
30 000 z nich bylo odvezeno do
koncentračních táborů,za dva dny
zabili přes 30 000 Židů. Mezi
lidmi se ujal název Křišťálová noc
podle rozbitých výloh židovských
obchodů a množství skla, které
bylo všude po ulicích.

Karel Čapek mrtev!
25. prosince umřel
jeden z našich
největších
spisovatelů a
dramatiků - Karel
Čapek. Svůj život
prožil po boku
mladšího bratra a
své ženy Olgy na
Malé Straně, byl důvěrným
přítelem T. G. Masaryka, psal
např. do Lidových novin. Jeho
dramata Matka či Bílá nemoc jsou

známy po celé
Evropě. Malé
čtenáře si
získal především
pohádkou Dášenka
čili život
štěněte.
Pochován bude na
Vyšehradském
hřbitově… Čest
jeho památce!

Sparta vyhrává
8.titul!

Jak se změnil styl
oblékání oproti
20. létům

Sparta Praha vyhrává 14. ročník
Česk
oslovenské fotbalové ligy.
Po skončení sezony sestoupily
týmy SK Prostějov a nováček SK
Viktoria Plzeň. Naopak do první
československé ligy SK Baťa Zlín
a SK Libeň.
Nejlepší střelcem se stal Josef
Bican s 22 góly, hráč SK Slavia
Praha.

Třicátá léta by se dala označit
za období prodlužování. Ženy
začaly opět nosit dlouhé sukně a
šaty, které se od pasu postupně
rozšiřovaly.
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