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Konec válčení!
Po čtyřech letech bojů je válka u
konce! Státy dohody Anglie, Francie,
USA a další vyhrály - Německo a
Rakousko-Uhersko jsou poraženy.

Poražené země truchlí, na
rakousko-uherské straně je
4 386 000 mrtvých.

Rakousko-Uhersko se
rozpadá, mají Češi šanci na
samostatný stát?

Potvrzeno! 28. října
vznikla ČSR

V důsledku prohrané války se hroutí
habsburská
monarchie,
jednotlivé
národy si dělají nároky na vznik
samostatných států. Nadvláda rodu
Habsburků v Evropě je tak nejspíš u
konce!

- lide československý, tvůj sen se
stal skutečností!
Mnohaleté úsilí T.G. Masaryka, E.
Beneše a M.R.Štefánika konečně
dospělo do cíle. Jejich rakouskOuherský odboj a snaha o vytvoření
samostatného česko-slovenského státu
se konečně naplnila. Švehla, Rašín,
Soukup, Stříbrný a Šrobár jsou
politici, kteří stáli v čele
převratu, jehož výsledkem je vznik
Československa. Oslavujme!!!

Naše československá vlajka

Tomáš Garrigue Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk
podal návrh o vzniku
Česko-Slovenska
poprvé v Ženevě roku
1915. O rok později mu
slovenský politik

Milan Rastislav

Štefánik 
domluvil schůzku s
francouzským premiérem.
V únoru 1917 státy uznaly Masarykovy
podmínky a 21. prosince byl uvítán v
Praze po exilu v Americe jako první
československý prezident.

Ekonomie

Móda

Platy kancelářských úředníků
rostou,úředník si vydělává mezi
čtyřmi až sedmi tisíci za rok a
vyšší úředníci si vydělávají až
dvacet tisíc za rok! Počet
obyvatel se rovná cca deseti
milionů

Nejnovějšími trendy pro ženy jsou
krajkové šaty a
klobouk. Muži nosí
oblek, knírek a
bekovku.

Vtip
Pepík, pohlížeje na vlaštovky na elektrických drátech: „Maminko, kde budou
ty vlaštovky sedět, až se bude telegrafovat bezdrátovou telegrafií?"

Recept - Kachna se sladkým zelím
Ingredience:
1 kachna zbavená drobů
2 lžíce soli
2 lžíce kmínu
500 g bílého 1 lžíce másla

Postup
:
Kachnu opláchněte a vložte do
trouby a pečte na 160 stupňů
zhruba jednu a půl až dvě hodiny.
Poté kachnu obraťte, zvyšte na
180°C a dopečte dozlatova a
doměkka, zhruba 45 minut. Upečenou
kachnu vyndáme a necháme na pět
minut odpočinout, poté naporcujeme
a podáváme podle chuti.

Hudba a divadlo
Karel Hruška skládá swing, vážnou
hudbu a jazz.
Divadlo je velmi populární a
nejznámějším českým hercem je
Vlasta Burian, ten si zahrál ve
filmu U pokladny stál nebo Tu ten

kámen aneb Kterak
láskou možno v mžiku
vzplanout třeba k
nebožtíku.

Příběh ze života
Ahoj, mé jméno je František
Svoboda. Je mi patnáct let
a jsem syn legionáře. Můj otec se
jmenuje Vladimír Svoboda, je mu
padesát čtyři let. Odjakživa
nenáviděl Habsburky. Má matka se
jmenuje Marie Anna Svobodová, je
jí padesát let. Potkala mého otce
před dvaceti lety. V roce 1915 se
přidal můj otec k legionářským
skupinám, od té doby byla naše
celá rodina nepřítel státu.

Teď v roce 1918 už skončila válka,
ale nemáme žádné peníze na dům.
Otec si naštěstí našel práci v
čajovně, kde pomáhá majiteli dělat
čaje, ale problém je, že si
nevydělává dost, abychom mohli mít
domov, to znamená, že musíme
pracovat všichni v rodině. Majitel
čajovny navrhl, že můžeme spát v
jeho čajovně jeden měsíc. Možná si
postupem času vyděláme dost peněz
na vlastní bydlení....  POKRAČOVÁNÍ
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE.

