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 V septembri 1939 boli zavedené potravinové lístky pre tri kategórie českého 
obyvateľstva – obyčajných spotrebiteľov, ťažko pracujúcich, a veľmi ťažko
pracujúcich. V kategórii bežného spotrebiteľa bolo možné prevziať za týždeň
následujúce množstvo potravín: 2900 g chleba, prípadne 1200 g chleba a 900 g 
múky, 500 g mäsa, alebo mäsových výrobkov, 210 g jedlých tukov, 2 litre mlieka. 
Roľníkom boli prídely zámerne zmenšené. V decembri 1939 boli prídely
potravín znižované a ceny na čiernom trhu sa vyšplhali závratným tempom
nahor (behom 6 rokov aj o 2000%) Lístky sa museli  strihať aby sa
nespomaľoval predaj v obchode. Predavači museli potraviny vážiť úplne presne
lebo bolo prísne zakázané dať hoci len gram naviac.

 lístok na cukor a jadrové mydlo

 lístok na chlieb, mlieko, maslo, tuky, mäso a sádlo. 



 Černá barva SUDETY – ty jsou pod nadvládou Německého císařství

 Nezabarvená  část protektorát ČECHY a MORAVA

 Vlajka SUDET



 Mnichovská dohoda (označována také jako Mnichovská 
zrada) byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově (ve všech 
jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj. 30. 
září 1938). Zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlain (Velká 
Británie), Édouard Daladier (Francie),Adolf Hitler (Německo) 
a Benito Mussolini (Itálie) – se dohodli, 
že Československo musí do 10. října postoupit pohraniční 
území obývané Němci (Sudety) Německu. Zástupci 
československé strany byli přítomni, ale k jednání samotnému 
nebyli přizváni.

 Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké 
strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera 
rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho 
postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je 
příkladem politiky ústupků.



 Dne 22.září v úterý jsme se setkali s pamětnicí paní 

Rousovou, která nám vyprávěla o svých vzpomínkách z 

dětství 

 „Pamatuji se na amerického vojáka. Maminka mě posadila na 

plechový parapet výlohy koloniálu Tichých, já jsem radostně 

mávala, voják hodil mi čokoládu otočil jeep na náměstí opět 

projel kolem nás a ujížděl zřejmě k Dažkovicím. Čokoláda byla 

v kulaté krabičce. Dlouho pak jsem místo posypu na krupičnou 

kaši měla místo perníku nebo skořice strouhanou čokoládu.“



,,Spálené Poříčí poznamenala vojna veľmi silne a preto
odchádzali otcovia od rodín do vojny padli tam,  alebo
prišli z vojny ako invalidi‘‘ to  sú prvé slová pani 
Rousovej .  Muži s obce odišli do Bavorska a ženy aby 
sa vyhnuli práci v tovarni, začali sa hromadne vydavať , 
pretože to bolo jediné vychodisko aby neodišli
pracovať .                                                                       

Prvá  spomienka pani Rousovej bola , že bratranec 
odišiel pracovať do Reichu to je v Nemecku a vrátil sa
naspäť štastne domov .  

Hrdinovia 2. Svetovej vojny, ktorí boli zatknutí a 
odvlečení do Plzne a potom aj do koncentračného
tábora. Bol to aj Jozef Kušner a  toto je jeho citát:





 „Vojáci sovětské armády prý nutně potřebovali ušít kožené 

kabáty. Téměř rozkazem poručili Poříčským krejčím aby jim 

pláště ušili. Obrátili se i na mého dědečka a strýčka. Na 

maminku se vojáci obrátili také, maminka však odmítla. Její 

šicí stroj značky Bobinsuces nebyl stavěn na tak silný materiál 

jako byla kůže. Na konec to dopadlo tak že maminka že 

dědeček se strýčkem šili kabáty a maminka přišívala poutka a 

pásky z tenčí kůže. V jednom teplém květnovém dni jsem byla 

u potoka pod mostem. Sjela jsem po kluzkém kameni do vody 

na střep, krve teklo hodně a já plakala. Po mostě šel voják co 

k nám chodil pro kabáty, znal mě. Odnesl mě, maminka mi 

ošetřila ránu dosud mám na koleni malou jizvičku.“





 Protektorát Čechy a Morava bola časť 
československého územia , od 15. , respektíve 16. 
března 1939 do 8. - 9 . mája 1945 okupované 
nacistickým Nemeckom . Okupované územia 
Nemecko anektovalo a zriadilo autonómne Protektorát 
Čechy a Morava , vyhlásený 16. marca 1939 výnosom o 
zriadení Protektorátu Čechy a Morava . Okupáciou a 
anexií okupovaného územia Nemecko porušilo 
Mníchovskú dohodu , ktorú samo 30. septembra 1938 
uzavrelo .



 Hodnota : 5 korun

 Jméno : III. Pět korun 

 Rozměr : 130x63 mm

 Vydání : 1938

 Platnost od : 9.2 1940

 Platnost do : 31.5. 1945



 Hodnota : 100 korun

 Rozměr : 170x83 mm

 Vydání : 20.8. 1940

 Platnost od : 15.8. 1941

 Platnost do : 31.10. 1945



Spálené Poříčí ke konci války obkličovaly z dvou stran 
dvě armády. Ze západní strany američané a z východní 
sověti. Německá armáda byla v troskách. Existovaly už 
jenom malé rozbité skupiny skrývající se v lesích. Do 
Spáleného Poříčí se nakonec dostala jako první 
americká armáda a pak sověti. Reakce obyvatel na 
přijíždějící spojence byla velmi pozitivní. Házeli kytky 
objímaly je proste řečeno tešili se. 



 Hodnota : 5 korun

 Rozměr : 80x44 mm

 Vydání : 1945

 Platnost od : 1.11. 1945

 Platnost do : 31.5. 1953



 Hodnota : 20 korun

 Rozměr : 127x60 mm

 Vydání : 1.5. 1949 

 Platnost od : 21.12. 1949

 Platnost do : 31.5. 1950
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 Děkujeme vám za vaši pozornost. 

 2. skupina: Kateřina Welserová, 

Robin Bicek,

Ema Kačmárová,

Lukáš  Daňo,

Ján Michal Riško,

Ľubica Rychvalská,

Marian Adamčak


