
Pracovní list k inscenaci  
 

BRATŘI NADĚJE 

 
Ahoj kluci a holky, dámy a páni, naši milí diváci! 

Možná se chystáte na představení Bratři naděje nebo jste ho nedávno zhlédli.  
Jeho příběh vypráví o čtyřech bratrech Kopeckých: Tondovi, Vojtovi, Matějovi 
a Jindrovi. Máme pro vás několik úkolů, které vám pomohou lépe pochopit,  
v jaké době se inscenace odehrává.  
  

 
 
A je tu úkol první: Víš, kdo z bratrů na fotce chybí?  
( jestli jsi představení ještě neviděl/a, nevadí, určitě na to přijdeš po jeho zhlédnutí!) 
 
 
 
........................................................................................................................................... 
 
Tito bratři pocházeli ze slavného loutkářského rodu, a kromě toho, že neměli  
úplně jednoduché dětství, museli všichni čtyři bojovat v 1. světové válce  
za Rakousko-Uhersko.
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............................................................................................................................................ 

BRATŘI NADĚJE



Napadá Tě, proč nebojovali za Českou republiku, když to byli Češi?!  
 
 
 
........................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
Jasně, protože žádná taková republika v době 1. světové války neexistovala! Před 
touto válkou Čechy, Morava, Slezsko, a dokonce i Slovensko patřily do Rakousko- 
-Uherska. Této mocnosti vládla po celá staletí habsburská dynastie. To byla císařská 
rodina, kde trůn a korunu vždy podle zákona zdědil nejstarší syn nebo i dcera  
(když byla zrovna na řadě – možná jste slyšeli o císařovně Marii Terezii).  
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............................................................................................................................................ 



První světová válka se odehrála před více než sto lety, konkrétně mezi roky 1914 
a 1918.  Před rokem 1914 vypadala mapa Evropy takto: 
 

 
 
Najdeš, kde by přibližně byla v mapě Evropy dnešní Česká republika? Zkus najít její 
tvar a vybarvit ho českými barvami (modrá, červená, bílá). 
 
Kdo s kým v první světové válce tedy bojoval? Rakousko-Uhersko se domluvilo 
s Německem, že budou bojovat společně. A spolu se postavili proti Francii, Velké 
Británii a Rusku, ke kterým se později připojila také Itálie. Na obě strany se 
postupně přidaly i další země z celého světa.  
 
Další úkol: Vezmi ještě hnědou pastelku a vybarvi celou mapu Rakouska-Uherska 
a Německého císařství (budeš muset trochu přebarvit i Českou republiku, kterou jsi 
před chvílí vybarvoval(a) národními barvami).  

Pak vezmi třeba zelenou pastelku a vybarvi celou mapu Francie, Velké Británie, 
Ruska a Itálie. Uvidíš pak lépe, která barva převládá.  
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Asi jste si všimli, že Rakousko-Uhersko zabíralo docela velkou část Evropy. 
A mimochodem, mluvilo se v něm hlavně německy. Tenkrát skoro každý Čech uměl 
i německy. Ale už delší dobu se habsburská nadvláda spoustě Čechů a Slováků 
nelíbila, protože si přáli mít vlastní samostatný stát.  

Není tedy divu, že se českému vojákovi moc nechtělo ve válce bojovat za císaře 
a Rakousko-Uhersko, když chtěl vlastně spíše bojovat jako Čech za český stát.  
No, a tak začaly vznikat velké skupiny Čechů a Slováků, kterým se říkalo legie.  
Ty se rozhodly bojovat proti Rakousku-Uhersku na straně jeho nepřátel. 
 
Věděl(a) bys, ve kterých zemích vznikaly největší skupiny českých a slovenských legií? 
 
 
 
........................................................................................................................................... 

Když se z českého nebo slovenského vojáka stal legionář, považovala ho rakousko- 
-uherská armáda za zrádce. Tak se ve válce říká někomu, kdo přeběhne z jedné 
armády do druhé – na stranu k nepříteli. Přesně to totiž udělali Matěj, Jindra a Vojta 
(a nakonec i Tonda). Protože už nechtěli bojovat za Rakousko-Uhersko, raději se 
vzdali Italům a v zajateckém táboře se přidali k československým legiím. 

 
Válka skončila porážkou Rakouska-Uherska a Německa. To byla ideální situace 
k založení Československé republiky. Vznikla 28. října 1918 a jejím prvním 
prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk, ale to určitě víš!

............................................................................................................................................ 
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Ale zpět k představení. Na následujícím obrázku vidíš situaci, kdy se bratři Kopečtí 
schovávali v tunelu. Zrovna odpočívají, ale každou chvílí je venku slyšet střelba 
a někdo z nich bude muset jít na hlídku. Co se asi vojákům ve válce honilo hlavou? 
Zkus napsat myšlenky Matěje, Tondy a Jindry.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak to tak vypadá, museli to mít hodně těžké. A možná jim i v hlavě probíhala 
spousta myšlenek na to, co se asi stane, až tahle válka skončí. Co se stane 
s Rakouskem-Uherskem? Kdo bude vládnout komu? Jak se bude žít po válce?
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Konec I. světová války totiž přinesl českému národu mnohé změny. Dokážeš 
správně přiřadit, které historické události / fakta patřily do doby rakousko-uherské 
nadvlády, a které naopak do nově vzniklé Československé republiky?  
 
Rakousko-Uhersko Československá republika 

Monarchie 
Hlavní město Praha 

Republika 
Císař 

Převažující úřední jazyk němčina 
Rakouská císařská hymna 

Československá státní hymna, Kde domov můj 
Hlavní město Vídeň 

Převažující úřední jazyk čeština 
Republika 

Císařská a královská armáda 
Československá armáda 

Černožlutá rakouská vlajka 
Prezident 

Československá státní vlajka 
Užívání šlechtických titulů, šlechta má svá privilegia 

Přístup k Jaderskému moři 
 
Kdybys měl/a možnost napsat krátký vzkaz bratrům Kopeckým (nebo jiným 
mladým vojákům) a poslat ho poštou, která cestuje v čase až do I. světové války,  
co by na něm stálo? 
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A na závěr drobná rekapitulace: 

Zvládneš vyplnit křížovku a najít tajenku? 

 
 
 
1.   Voják, který chtěl bojovat proti Rakousko-Uhersku a za vznik samostatného 

československého státu. 

2.   Forma vlády, ve které je panovník doživotně (nebo pokud se vlády sám nevzdá) 
hlavou státu. Trůn a korunu vždy podle zákona dědí nejstarší syn nebo dcera. 

3.   Státní zřízení Československa od roku 1918. 

4.   Osoba, která se dostala do moci nepřítele v průběhu války nebo bezprostředně 
po jejím skončení. 

5.   Šlechtický a postupem času panovnický rod, který se během několika staletí stal 
jedním z nejvýznamnějších panovnických rodů v evropské historii a vládl i na 
území dnešní České republiky. 

6.   Nejvyšší panovnická hodnost. Pochází z latinského titulu caesar, odvozeného od 
jména Gaia Julia Caesara.
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Správné odpovědi — Na obrázku chybí nejmladší bratr Jindra. — Země, kde se tvořili za I. světové války československé legie: 
Rusko, Francie a Itálie. — Křížovka: 1. legionář, 2. monarchie, 3. republika. 4. zajatec, 5. Habsburkové, 6. císař. Tajenka: LOUTKA. 

............................................................................................................................................ 


