
Příloha: Připravili jsme pro vás kvíz o jednotlivých prezidentech a prezidentství. 
Doufáme, že vás potěší, co všechno víte a co nového se dozvíte. 
 

Části  a  jsou soutěžní. Soutěžit můžete o knihu Nalezli jsem milosrdenství od 
kard. Christopha Schönborna, která bude čekat na tři výherce. Své odpovědi (v 1. 
části seřazená čísla a písmena), ve 3. části číslo otázky s písmenem) posílejte e-
mailem na adresu pastorace@bcb.cz, nebo poštou na: Pastorační středisko, Široká 
27, 370 01 České Budějovice, a to do 13. března 2023. Můžete zaslat též vyfocené 
nebo jako soubor v příloze. 
 

 Seřaďte k sobě správně pořadí a výkon funkce prezidenta se jménem, fotografií  
a zajímavostí o něm. Můžete si zapisovat na linky v prvním rámečku.  

 

 

 

 

 

 

L.    M.    N.    O.    P.    

Q.    R.     S.     T.     U.   

V.   

 

1. 1918 – 1935 _____________________________           

2. 1935 – 1938, 1940 – 1948 __________________ 

3. 1938 – 1939 _____________________________           

4. 1948 – 1953 _____________________________           

5. 1953 – 1957 _____________________________           

6. 1957 – 1968 _____________________________           

7. 1968 – 1975 _____________________________           

8. 1975 – 1989 _____________________________           

9. 1993 – 2003 _____________________________           

10. 2003 – 2013 ____________________________ 

11. 2013 – 2023 ____________________________ 

A. Edvard Beneš  

B. Václav Havel  

C. Ludvík Svoboda 

D. Tomáš Garrigue Masaryk  

E. Antonín Novotný  

F. Klement Gottwald  

G. Emil Hácha  

H. Antonín Zápotocký  

I. Václav Klaus  

J. Gustáv Husák  

K. Ing. Miloš Zeman  

a) Po svém zvolení pronesl: „Je to velká oběť, ale přinesu ji, je-li to 

nutné v zájmu národa a státu.“ Nechtěl být prezidentem, dal by 

přednos právničině a blížícímu se důchodu. 
 

b) „Jsem přesvědčen, že jsem toho nevykonal málo a že to bude ve 

střízlivější chvíli, než je tato, doceněno.“ 

 
 

mailto:pastorace@bcb.cz


c) Po jeho smrti básník Jaroslav Seifert pronesl: „Nad jeho hrobem stojí národ živý.“ 
 

d) V roce 1969 podepsal jako prezident „pendrekový“ zákon, umožňující krvavé potlačení 

protisovětských demonstrací při příležitosti 1. výročí okupace. 
 

e) Byl kameníkem a sochařem a účastnil se dostavby katedrály sv. Víta na Pražském hradě. 

Také byl součástí kladenské divadelního sboru. Ve stáří psal knihy, některé byli i zfilmovány. 
 

f) Laco Holdoš ho popsal slovy: „Není to typ demokrata, školu demokracie neabsolvoval, 

duch demokracie je mu cizí. Je spíš tak slovensky autoritativní.“ 
 

g) Hrával za juniorské mužstvo Slávie, po zvolení na prezidenta rád jezdíval na koni a hrával 

tenis. 
 

h) Jiný politik o něm prohlásil: „Jeho osobnost, jméno a dílo podstatně napomohly tomu, 

aby se Česká republika rychle začlenila do společenství svobodných a demokratických 

zemí.“ 
 

i) V roce 1845 ochrnul na polovinu těla, neboť trpěl syfilidou. Tuto nemoc se nepodařilo 

vyléčit a po celou dobu, co byl prezidentem, s tím bojoval. 
 

j) „Pokud jde o nápoje, nevědomí novináři mě spojují s becherovkou, aniž tuší, že už léta 

dávám přednost vynikající Jaroškově slivovici.“ 
 

k) Byl známý svou neschopností říkat správně slova, říkal například „zemedělství“  

a „demogracie“. 

 

  
K těmto informacím či výrokům připište některé prezidenty ČSR, nebo ČR: 
 

1. V roce 1943 byl prezidentem Edvardem Benešem jmenován generálem. 

___________________________ 
 

2. „Pravda a láska“ _________________________________ 
 

3. Na konci svého období prominul nebo zahladil roční a kratší nepodmíněné tresty všem 

vězňům. _______________________________________ 
 

4. Jeho manželka mu říkala Eduško. _________________________ 
 

5. Jeho otec byl Slovák, matka poloviční Němka, manželka z New Yorku. 

______________________________________ 
 

6. Byl obratný a rafinovaný manipulátor, patřil mezi ty komunistické funkcionáře, kteří 

dokázali lhát na veřejnosti, kdykoliv ho napadlo. 

__________________________________________ 



 

 
Volební heslo nového prezidenta Petra Pavla je „Vraťme Česku ..........................................“ 

 

Podle protokolu Parlamentu ČR celý obřad chystá a organizuje Kancelář prezidenta 

republiky a záleží právě na ní, jaké prvky státnosti bude ceremonie obnášet. Podle tradice 

by ale měly být tyto prvky: 
 

1. Inaugurace prezidenta (slavnostní ceremoniál) se koná ve Vladislavském sále na 

Pražském hradě. Jaký chorál obvykle zní, když prezident vchází do sálu?  

a) gregoriánský chorál – P     b) václavský – Š      c) husitský – Ř 
 

2. Prezident skládá slib „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její 

Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ A to s rukou položenou: 

a) na Bibli – É       b) jak mu to vyhovuje – Í     c) na Ústavě – Á  
 

3. Při inauguraci stvrzuje prezident svůj slib speciálním perem u pracovního stolu: 

a) Edvarda Beneše – P      b) Tomáše G. Masaryka – D     c) Klementa Gottwalda – Š  
 

4. Poté zazní státní hymna a v Praze započne slavnostní salva z děl. Víte, s kolika ranami?  

a) 21 – A      b) 18 – O     c) 23 – U 
   

5. Prezident ČR v nynější době skládá svůj slib: 

a) do rukou předsedy Senátu – K   b) do rukou předsedy Poslanecké sněmovny – H   

c) do rukou předsedy Senátu i předsedy Poslanecké sněmovny – T 
   

6. Nyní je volební období prezidenta 5 let, dříve to ale v Československé republice bylo 7 

let. Pětileté období platí vydáním nové Ústavy Československé socialistické republiky 

z roku: 

a) 1948 – M      b) 1960 – L       c) 1968 – N  
 

7. Mezi pravomoci prezidenta nepatří: 

a) jmenovat ústavní soudce – U     b) rozpustit poslaneckou sněmovnu – O    

c) navrhovat zákony - I 
 

8. Dříve volili prezidenta poslanci a senátoři na společné schůzi obou komor. Přímé volby se 

poprvé konaly v roce: 

a) 2008 – Z     b) 2013 – D    c) 2003 – S 

 

 


