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28. ŘÍJNA 1918 

 
27. října 1918 vyjádřila vídeňská vláda ochotu jednat o mírových 

podmínkách navržených americkým prezidentem Woodrow Wilsonem. Tato 

zpráva se rychle dostala do Prahy a Pražané ji pochopili jako kapitulaci 

monarchie. Ihned začaly živelné demonstrace, kdy davy začaly strhávat 

rakouské znaky a symboly a německy psané vývěsní štíty. Druhý den ráno 

obsadili zástupci Národního výboru československého Obilní úřad a zastavili 

dodávky obilí na válečnou frontu. Ten samý den navečer, tedy 28. října, vydal 

tento výbor zákon – o zřízení samostatného státu a na soše svatého Václava 

na Václavském náměstí v Praze zavlála československá vlajka. O dva dny 

později vydali Slováci Martinskou deklaraci, ve které prohlašovali nezávislost 

slovenského národa a vůli Slováků žít ve společném státě s Čechy. Ve 

stejných dnech také probíhala jednání ve švýcarské Ženevě mezi Karlem 

Kramářem z Národního výboru a Edvardem Benešem, který představoval 

zahraniční odboj a prozatímní vládu. Na tomto jednání se domluvili, že nově 

vzniklý stát Čechoslováků bude republikou a v jejím čele bude prezident 

Tomáš Gariggue Masaryk. 

 

28. říjen byl jako státní svátek slaven hned po vzniku republiky a až do 

roku 1939 probíhaly jeho oslavy velkolepě. Na začátku války ale nacisté 

oslavy založení republiky zakázali. Po konci války byl 28. říjen slaven jako Den 

nezávislosti, ale to jen do roku 1951, kdy byl přejmenován na Den znárodnění. 

V roce 1975 byl 28. říjen jako den pracovního klidu zrušen úplně a v kalendáři 

byl připomínán jen jako památný den. A konečně – 28. říjen byl jako státní 

svátek obnoven v roce 1988 a je jím až dodnes. 

 

 



 

 

připomenout si, co se stalo 28. října 1918 a proč je tento 

den státním svátkem 
 

uvědomit si, že místa kolem nás jsou vždy pojmenovávána 

s určitým záměrem 

 

zamyslet se, jaké události, osoby nebo instituce jsou pro 

nás v dnešní době důležité 

 

 

19. - 30. 10. 2015 

 

 

 

skauti & skautky, roveři 

 

 

 

60 - 90 minut 

 

 

 

 

klubovna, okolí klubovny 

 

 

 

 

vytisknuté dobové noviny, deník skautky a mapa (najdete 

na konci tohoto dokumentu) 

 

mapa vašeho města 

 

tužka, papír 

 

 

 



Všechna místa kolem nás se nějak jmenují. A to, jak byla pojmenována, 

má nějaký důvod – název může odkazovat k jejich geografické poloze, k tomu, 

co se v daném místě odehrálo a tak dále. Často se místa pojmenovávají také 

podle určitých osob nebo událostí. To že bylo určité místo po někom nebo po 

něčem pojmenováno nám má říct, že to pro nás má být důležitá událost nebo 

osobnost, kterou stojí za to si pamatovat. Často ale kolem určitých míst 

procházíme a ani si neuvědomíme, jak se jmenují, natož abychom se 

zamysleli nad tím, proč se jmenují právě takto… 

 

1 – Dobové noviny 

Ukažte všem „dobové“ noviny a deník skautky. Nechte chvíli, ať si je můžou 

pročíst. Po chvíli se zeptejte, co se stalo 28. října 1918 a společně dejte 

dohromady důležité osobnosti, dny, události spojené se vznikem 

československého státu. 

 

 

 

 Masaryk (člen zahraničního odboje, později prezident), Beneš (člen 

zahraničního odboje, později ministr zahraničí), Štefánik (legionář, 

později ministr národní obrany), Kramář (člen domácího odboje, později 

předseda vlády), Šrobár (ministr zdravotnictví a tělesné výchovy), 

Švehla (jeden z „pěti mužů 28. října“, který v Praze podepisoval 

vyhlášení republiky, později ministr vnitra a předseda vlády), Wilson 

(prezident Spojených států, jednal s Masarykem o vyhlášení 

Československa), Stříbrný (jeden z „pěti mužů 28. října“, který v Praze 

podepisoval vyhlášení republiky, později ministr pošt, železnice a 

národní obrany), bitva u Zborova, československé legie, Svojsík, ale i 

pojmenování jako Náměstí republiky nebo třída Republiky. 
 

 Upozorněte na přejmenování veřejných míst, které po vyhlášení 

republiky následovalo (krátký článek s ilustrativní mapou je také v 

dobových novinách) a zeptejte se družiny, proč si myslí, že se tak dělo.  

 

 Tip pro rovery: Udělejte nejdříve krátký brainstorming na to, co si 

spojují s 28. říjnem. Pak až rozdejte noviny a deník. 

 

 



2 – Hledání v ulicích 

Rozdělte družinu do několika skupin a každé dejte za úkol, aby našla v okolí 

co nejvíce míst (ulice, náměstí, nádraží, socha, památník, instituce…), která 

jsou svým jménem spojená se vznikem Československa. Nejde o taková 

místa, jejichž název vznikl bezprostředně po 28. říjnu, ale o ty, která nějakým 

způsobem k 28. říjnu odkazují. Skupinám dejte na hledání časový limit (délka 

záleží na tom, kde všude budou mít za úkol hledat). 

 

 

 

 Je na vás, jestli budou mít za úkol hledat místa spojená jen v nejbližším 

okolí klubovny, v celé obci nebo nejbližším městě. 

 

 Stejně tak je na vás, jestli půjdou skupiny hledat místa ven nebo jim 

připravíte mapu, ve které budou místa hledat. 

 

 Ať už budou skupiny hledat na mapě nebo reálně venku, je potřeba, 

abyste si předem zjistili, že opravdu můžou něco najít. 

 

 Tip pro rovery: Nechte rovery, aby místa vymýšleli nejdříve zpaměti a 

až poté je pošlete ven nebo jim dejte mapu. 

 

Potom co se skupiny vrátí nebo po uplynutí časového limitu nechte každé 

prostor, aby řekla, která místa nalezla. Pokud není nějaký název jednoznačný, 

měla by skupina vysvětlit, proč ho zařadila ke vzniku republiky (nejde o to, 

jestli to je správně nebo špatně, ale o to, proč si myslí, že k 28. říjnu patří). 

Pak se všech zeptejte, proč si myslí, že některá místa odkazují svým názvem 

právě k 28. říjnu (resp. první republice) a co nám to má říci? 

 

 

 

 

 



3 - Mapy 

Ve třetí části každé skupině rozdejte mapu (najdete v příloze tohoto 

dokumentu) a řekněte jim, ať si představit, že mají v dnešní době možnost 

rozhodnout, jak se budou některá místa ve městě na mapě jmenovat. Za úkol 

mají pojmenovat ulici, náměstí, budovu a rozhodnout, čí socha se postaví. 

Pojmenovány by měly být po někom (osobě) nebo něčem (události, 

instituci…), o které si myslí, že je pro dnešní dobu významná. Nechte jim chvíli 

na to, aby se ve skupině dohodli a nové názvy napsali přímo do mapy, kterou 

jste jim rozdali.  

Na závěr ať každá skupina představí, jak místa pojmenovala. Ptejte se jich, 

proč vybrala takové názvy, proč je pro ně daný člověk / instituce / událost 

důležitá. 

 

 

 Tip pro rovery: V této části mohou roveři pracovat ze začátku také 

samostatně. Nejdříve ať si každý sám promyslí, jak by daná místa 

pojmenoval. Potom ať vytvoří dvojice, ve kterých budou mít za úkol 

dohodnout se na společných názvech. Pak spojte dvojice do čtveřic, kde 

se opět budou muset dohodnout. Ve spojování jednotlivých skupin 

pokračujte, dokud nevytvoří jednu skupinu, která se domluví na 

společných názvech. 

 

 

 

Mapy s vyplněnými novými názvy nám, prosíme,  

vyfoťte a pošlete do 5. listopadu na adresu  

. Zajímá nás,  vprostoru@skautskyinstitut.cz

jestli se názvy (tedy to, co skauti, skautky  

a roveři pokládají za důležité) budou opakovat! 
 

V Prostoru. 

 

mailto:vprostoru@skautskyinstitut.cz

