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Hra „Za starého mocnářství“
Součástí Kabinetu moderních dějin je hra, která 
vám umožní vyzkoušet si na vlastní kůži život, 
jaký by vás čekal, kdybyste se narodili v Litomyšli 
v roce 1865, za vlády císaře Františka Josefa I. 
– můžete projít rakouským vzdělávacím systémem, 
najít profesní uplatnění, zapojit se do spolkové 
činnosti, přežít první světovou válku, uspět, nebo 
selhat, zbohatnout, živořit, zemřít...

Hra je určena „dětem“ ve věku 10 až 100 let – malé děti sice hrou projdou 
až do konce, ale třeba u maturity propadnou, a starší děti… nejspíš taky. 
Princip hry je podobný Kinoautomatu Miroslava Horníčka. Herní doba 
záleží na tom, jak důkladně budete jednotlivé možnosti studovat a zvažovat 
– půl hodiny by mělo stačit.
Hra začíná v první místnosti Kabinetu moderních dějin u vitríny označené 
symbolem hry a číslem 1. Na každém zastavení se podívejte do tohoto 
sešitu a přečtěte si volbu, nebo úkol. U voleb vám budou nabídnuty různé 
možnosti, po zvolení jedné z nich, se na druhé straně dozvíte své další 
životní osudy a dostanete pokyny pro hru. U úkolů je postup stejný, jen se 
podívejte na možnost, která odpovídá tomu, jak jste úkol splnili. Své volby 
si v sešitě raději zakroužkujte, ať máte přehled. Pro správné pochopení 
souvislostí nezapomínejte prohlížet expozici – bez znalosti souvislostí se 
můžete rozhodnout špatně, a ovlivnit tak negativně váš nový život!
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A: Dělnické.
B: Živnostenské.
C: Úřednické.

1

č. 1 / Narození

Přicházíš na svět v roce 1865, 
vyber si, do jaké rodiny:

1
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2

č. 2 / Absolventi

2

č. 2a Absolvent
Jsi čerstvý maturant a jdeš na studia do Prahy.
Vyber si obor, který budeš studovat:
A: Jsi bývalý gymnazista a chceš na medicínu.
B: Jsi bývalý gymnazista a chceš na práva.
C: Jsi bývalý gymnazista a chceš na historii.
D: Jsi absolvent reálky a jdeš na strojírenství.
E: Jsi absolvent reálky a jdeš na pozemní stavitelství.

č. 2b Historik
Vystudoval jsi historii a nastoupil jsi jako prozatímní 
gymnaziální profesor v Litomyšli.
F: Chceš mít svůj klid a vycházíš dobře se starým 
 konzervativním ředitelem.
G: Chceš zavádět moderní vyučovací metody 
 i přes odpor ředitele. 

č. 2c Žena profesora
Vedeš domácnost, pomáhá ti služebná, máš dost času na své 
koníčky – zvol si zde své zájmy (č. 2e).

č. 2d Služebná u profesora
Pán tě svedl, máš s ním dítě. 
Profesor tě na nátlak manželky vyhnal, 
našla jsi místo dělnice v továrně, jdi k č. 16c.

č. 2e Volba zájmů
H: Dobrá společnost.
I: Umění, divadlo, hudba.
J: Tělocvik, sport.
K: Historie, muzeum.

č. 1
A: Jdi k č. 3.
B: Jdi k č. 3.
C: Jdi k č. 3.
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3

č. 3 / Obecná škola

3

Drtivá většina dětí chodí do školy, 
ty nejsi výjimkou. O tvých dalších osudech 
rozhodne, co ses naučil/a. Pokus se vyřešit 
dvě úlohy schované pod vitrínou.

A: Jsi kluk z dělnické rodiny a vyřešil jsi obě úlohy.
B: Jsi kluk z dělnické rodiny a vyřešil jsi jednu úlohu.
C: Jsi kluk z dělnické rodiny a nevyřešil jsi žádnou úlohu.
D: Jsi kluk z živnostenské rodiny a vyřešil jsi obě úlohy.
E: Jsi kluk z živnostenské rodiny a vyřešil jsi jednu úlohu.
F: Jsi kluk z živnostenské rodiny a nevyřešil jsi žádnou úlohu.
G: Jsi kluk z úřednické rodiny a vyřešil jsi obě úlohy.
H: Jsi kluk z úřednické rodiny a vyřešil jsi jednu úlohu.
I: Jsi kluk z úřednické rodiny a nevyřešil jsi žádnou úlohu.
J: Jsi holka a vyřešila jsi obě úlohy.
K: Jsi holka a vyřešila jsi jednu úlohu.
L:  Jsi holka a nevyřešila jsi žádnou úlohu.

č. 2a
A: Jdi k č. 13a.
B: Jdi k č. 12a.
C: Pokračuj zde (č. 2b).
D: Stal ses inženýrem, jdi k č. 15d.
E: Stal ses inženýrem, jdi k č. 13c.

č. 2b
F: Získal jsi definitivu, máš zajištěnou existenci, oženil ses,
 můžeš si zde zvolit své zájmy (č. 2e).
G: Ředitel tě nakonec vypudil, jsi řídícím učitelem v Sedlištích,
 máš malý plat, zůstal jsi starým mládencem, zvol si zde své zájmy (č. 2e).

č. 2e
H: Jdi k č. 8.
I: Jdi k č. 9.
J: Jdi k č. 10.
K: Jdi k č. 11.
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4
č. 4 / Gymnázium

4

č. 4a Studium
Na gymnáziu v tuto dobu studují jen chlapci 
(první dívka tu odmaturovala až v roce 1915). 
Jsi-li holka, jdi k č. 6. Jsi-li kluk, pokračuj zde – studuješ 
na gymnáziu, dostala se ti do rukou čísla zaniklého 
časopisu Bodlák.
A: Chceš obnovit časopis Bodlák vč. politických karikatur.
B: Máš strach, a tak neobnovíš nic.

č. 4b Maturita
Na závěr studia musíš udělat maturitu, pokus se vyřešit úlohy 
pod vitrínou, k složení maturity musíš zvládnout všechny.
C: Jsi z dělnické rodiny a složil jsi maturitu.
D: Jsi z dělnické rodiny a nesložil jsi maturitu.
E: Jsi z živnostenské rodiny a složil jsi maturitu.
F: Jsi z živnostenské rodiny a nesložil jsi maturitu.
G: Jsi z úřednické rodiny a složil jsi maturitu.
H: Jsi repetent z reálky a ani tady jsi maturitu nesložil.
I: Jsi z úřednické rodiny a nesložil jsi maturitu.

č. 3
A: Jsi dobrý, získal jsi stipendium, které ti umožní vystudovat, jdi k č. 4a.
B: I když jsi docela dobrý, tvoje rodina si nemůže dovolit platit studia,
 jdi k č. 14.
C: Nejsi dobrý, ale tvá rodina si stejně nemůže dovolit platit studia,
 tak tě to nemusí trápit, jdi k č. 14.
D: Jsi naděje rodiny, doufají, že to někam dotáhneš, třeba až na univerzitu,
 jdi k č. 4a.
E: Rodiče nechtějí riskovat, že bys po gymnáziu nepokračoval dál,
 a posílají tě na praktičtější školu, jdi k č. 5a.
F: Řemeslo cti netratí, rodiče doufají, že budeš alespoň šikovný,
 když nejsi žádný génius, jdi k č. 14.
G: Jsi naděje rodiny, doufají, že to někam dotáhneš,
 třeba na univerzitu, jdi k č. 4a.
H: Trochu jsi rodiče zklamal, ale donutí tě vystudovat,
 i kdyby tě měli přivazovat k židli, jdi k č. 4a.
I: Rodiče jsi zklamal, správně bys měl jít do učení,
 ale to by společensky nepřežili, jdi k č. 5a.
J: Ráda bys studovala, jdi k č. 4a.
K: Ráda bys studovala, jdi k č. 5a.
L: Ráda by ses něčemu vyučila, jdi k č. 14.
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5

č. 5 / Reálka

5

č. 5a Studium
Na reálce mohli studovat jen chlapci. Jsi-li holka, 
jdi k č. 6. Jsi-li kluk, pokračuj zde – studuješ na reálce, 
zaslechl jsi, že tví spolužáci chystají bombový útok.
A: Udáš je.
B: Neudáš je, ale ani se nepřidáš.
C: Přidáš se k nim.

č. 5b Maturita
Na závěr studia musíš udělat maturitu, pokus se vyřešit úlohy 
pod vitrínou, k složení maturity musíš zvládnout všechny:
D: Jsi z živnostenské rodiny a složil jsi maturitu.
E: Jsi z živnostenské rodiny a nesložil jsi maturitu.
F: Jsi z úřednické rodiny a složil jsi maturitu.
G: Jsi repetent z gymnázia a ani tady jsi maturitu nesložil.
H: Jsi z úřednické rodiny a nesložil jsi maturitu.

č. 4a
A: Byl jsi nachytán. Jsi-li z dělnické nebo živnostenské rodiny, 
 byl jsi vyloučen ze všech ústavů v mocnářství, jdi k č. 14. 
 Jsi-li z úřednické rodiny a už tě vyhodili i z reálky, pak jdi k č. 14, 
 pokud je to tvé první provinění, pak ti rodiče zajistili 
 dostudování na jiné škole, jdi k č. 5a.
B: Pokračuj zde na gymnáziu k maturitě č. 4b.

č. 4b
C: Dostal jsi další stipendium – jdeš do Prahy na univerzitu, jdi k č. 2a.
D: Přišel jsi o stipendium, musíš jít do učení, jdi k č. 14.
E: Chtěl bys studovat, ale zemřel tvůj vzdálený strýc a ty musíš 
 převzít jeho obchod, jdi k č. 17b.
F: Máš poslední šanci alespoň se něčím vyučit, jdi k č. 14.
G: Nastoupil jsi v Praze na univerzitu, jdi k č. 2a.
H: Rodiče ti zajistili nenáročnou práci písaře na městském úřadě, jdi k č. 12b.
I: Rodiče ti zařídili přestup na jinou školu, zkus uspět tam, jdi k č. 5a.
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6

č. 6 / Ženy

6

Jako dívka-žena máš jen omezené 
možnosti – můžeš se vzbouřit, 
nebo se snažit dobře vdát.

A: Chceš se dobře vdát. Na obecné škole 
 jsi vyřešila obě úlohy.
B: Chceš se dobře vdát. Na obecné škole jsi vyřešila jednu úlohu.
C: Chceš se dobře vdát. Na obecné škole jsi nevyřešila žádnou úlohu.
D: Nechceš nikomu nadbíhat. Zkusíš žít samostatně 
 a případně bojovat za ženská práva. Na obecné škole 
 jsi nevyřešila žádnou úlohu.
E: Nechceš nikomu nadbíhat. Zkusíš žít samostatně 
 a případně bojovat za ženská práva. Na obecné škole 
 jsi vyřešila alespoň jednu úlohu.

č. 5a
A, B: Pokračuj zde na reálce k maturitě (č. 5b).
C: Chytili vás. Jsi-li z živnostenské rodiny, byl jsi vyloučen ze všech ústavů 
 v mocnářství, jdi k č. 14. Jsi-li z úřednické rodiny a už tě vyhodili 
 i z gymnázia, pak jdi k č. 14, pokud je to tvé první provinění, 
 pak ti rodiče zajistili dostudování na jiné škole, jdi k č. 4a.

č. 5b
D: Chtěl bys studovat, ale zemřel tvůj strýc a ty musíš převzít jeho obchod, 
 jdi k č. 17b.
E: Máš poslední šanci se alespoň něčím vyučit, jdi k č. 14.
F: Nastoupil jsi v Praze na Techniku, jdi k č. 2a.
G: Rodiče ti zajistili nenáročnou práci písaře na městském úřadě, jdi k č. 12b.
H: Rodiče ti zařídili přestup na jinou školu, zkus uspět tam, jdi k č. 4a.
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č. 7a Manévry
Během manévrů v roce 1889 navštěvuje 
Litomyšl císař František Josef I. a ty:
A: Zorganizuješ hold svých kolegů 
 (učitelů, ševců, dělníků, žen…) císaři na zámku.
B: Zorganizuješ demonstraci za česká státní práva.
C: Přihlížíš jen jako divák.

č. 7b Volby
Zvažuješ kandidaturu v obecních volbách. Pro obecní volby neplatí 
všeobecné volební právo, účastnit se mohou jen ti bohatší.
D: Kandidaturu sis rozmyslel/a, od politiky chceš nechat ruce pryč.
E: Jsi žena.
F: Jsi dělník.
G: Chceš kandidovat za sociální demokracii.
H: Chceš kandidovat za umírněné mladočechy 
 a jsi členem alespoň tří spolků.
I: Chceš kandidovat za umírněné mladočechy 
 a jsi členem méně než tří spolků.
J: Chceš kandidovat za radikální pokrokáře.

7

č. 7 / Politika

7

č. 6
A: Provdala ses za středoškolského profesora. Jdi k č. 2c.
B: Provdala ses za obchodníka. Jdi k č. 17b.
C: Provdala ses za ševce. Jdi k č. 15c.
D: Jediné, co jsi našla, bylo místo služebné. Jdi k č. 2d.
E: Živíš se jako učitelka ručních prací, s muži, kteří nemají 
 pro tvé snahy pochopení (a těch je většina), vycházíš jen obtížně, 
 a tak raději zůstáváš svobodná. Jdi k č. 8.
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č. 8a Spolek paní a dívek
Chceš vstoupit do spolku.
A: Jsi učitelka ručních prací nebo
 manželka profesora, obchodníka
  nebo řemeslníka.
B: Jsi manželka dělníka nebo dělnice.
C: Jsi bojovnice za práva žen.

č. 8b Beseda
Chceš vstoupit do Besedy.
D: Patříš k vzdělancům.
E: Jsi živnostník.
F: Jsi dělník/příručí.

č. 8c Kosí hnízdo
Chceš vstoupit ke Kosákům.
Pověz lidem okolo vtip.
G: Smějí se.
H: Nesmějí se.

8

č. 8 / Spolky – společnost

Většina „společenských“ spolků je jen 
pro muže. Jsi-li žena, můžeš se ucházet 
v podstatě jen o místo ve Spolku paní 
a dívek (pokračuj zde – u č. 8a). Muž 
– svým zálibám se můžeš věnovat ve spolcích 
– podívej se, jaké v Litomyšli existují, a zkus 
se přihlásit do těch, které tě zaujmou (č. 8b 
– č. 8e). Pokud tě už tyto spolky nebaví, 
můžeš zkusit jiné nebo se dát na politiku 
(zde u volby dalších zájmů – u č. 8f). 

8
č. 8d Stolní společnost
Chceš vstoupit do stolní 
společnosti.
I: Rád se napiješ.
J: Jsi abstinent.

č. 8e Ostrostřelci
Chceš se dát k Ostrostřelcům.
K: Máš rád císařepána.
L: Nemáš rád císařepána.

č. 8f Volba zájmů
M: Umění, divadlo, hudba.
N: Tělocvik, sport.
O: Historie, muzeum.
P: Spolky tě již nenaplňují, 
 chceš zkusit politiku.

č. 7a
A: Dosáhl/a jsi osobní audience u císaře – pokračuj zde k volbám (č. 7b).
B: Demonstrace byla zakázána a ty preventivně uvězněn/a 
 po celou dobu konání manévrů – pokračuj zde k volbám (č. 7b).
C: Pokračuj zde k volbám (č. 7b).

č. 7b
D: Muž – jdi k č. 18b, žena – jdi k č. 18a.
E: Kandidovat nemůžeš, ženy nemohou ani volit, jdi č. 18a.
F: Nemůžeš kandidovat, účastníš se demonstrací za všeobecné 
 a rovné volební právo – jdi k č. 18b.
G: Dělníci by tě volili, ale nemohou. Organizuješ demonstrace v roce 1905. 
 Jdi k č. 18b.
H: Díky popularitě se stáváš členem městské rady. Jdi k č. 18b.
I: Nejsi tak známý, a proto nejsi zvolen. Jdi k č. 18b.
J: Jako radikál nejsi v maloměstské Litomyšli zvolen. 
 Organizuješ demonstrace v roce 1905. Jdi k č. 18b.
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č. 9 / Spolky – umění, divadlo, hudba

Svým zálibám se můžeš věnovat ve 
spolcích – podívej se, jaké v Litomyšli 
existují, a zkus se přihlásit do těch, 
které tě zaujmou (č. 9a – č. 9b). Pokud 
tě už tyto spolky nebaví, můžeš zkusit 
jiné nebo se dát na politiku (zde u volby 
dalších zájmů – u č. 9c).

9

9

č. 9a Vlastimil
Chceš vstoupit do Vlastimila. Zazpívej nahlas libovolnou píseň.
A: Muž – měl jsi u okolostojících úspěch.
B: Žena – měla jsi u okolostojících úspěch.
C: Muž – lidé okolo si zacpávali uši.
D: Žena – lidé okolo si zacpávali uši.

č. 9b Ochotníci
Chceš vstoupit k ochotníkům. Předveď lidem okolo libovolný 
výstup.
E: Měl/a jsi úspěch.
F: Ťukají si na čelo.

č. 9c Volba zájmů
G: Dobrá společnost. 
H: Tělocvik, sport.
I: Historie, muzeum.
J: Spolky tě již nenaplňují, zkusíš politiku.

č. 8a
A: Jsi vítána s otevřenou náručí, pokračuj zde u volby zájmů (č. 8f).
B: Jsi vítána s mírnou nedůvěrou, pokračuj zde u volby zájmů (č. 8f).
C: Zjišťuješ, že se tu řeší spíš jen kulturní záležitosti, a nevstupuješ, 
 pokračuj zde u volby zájmů (č. 8f).

č. 8b
D: Jsi ctěným členem, pokračuj zde.
E: Jsi řadovým členem, někteří se na tebe dívají skrz prsty, pokračuj zde.
F: Nevzali tě mezi sebe, pokračuj zde.

č. 8c
G: Byl jsi přijat, pokračuj zde.
H: Nebyl jsi přijat, pokračuj zde.

č. 8d
I: Byl jsi přijat, pokračuj zde.
J: Nebyl jsi přijat, pokračuj zde.

č. 8e
K: Byl jsi přijat, pokračuj zde.
L: Nebyl jsi přijat, pokračuj zde.

č. 8f
M: Jdi k č. 9.
N: Jdi k č. 10.
O: Jdi k č. 11.
P: Jdi k č. 7a.
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č. 10 / Spolky – tělocvik, sport

Svým zálibám se můžeš věnovat ve 
spolcích – podívej se, jaké v Litomyšli 
existují, a zkus se přihlásit do těch, 
které tě zaujmou (č. 10a – č. 10c). 
Pokud tě už tyto spolky nebaví, můžeš 
zkusit jiné nebo se dát na politiku (zde 
u volby dalších zájmů – u č. 10d).

10

10

č. 10a Sokol
Chceš vstoupit do Sokola. Jsi-li muž, udělej 20 kliků, 
jsi-li žena, 20 dřepů.
A: Zvládl/a jsi to.
B: Nezvládl/a jsi to.

č. 10b Hasiči
Chceš vstoupit k hasičům.
C: Jsi žena.
D: Bojíš se výšek.
E: Nebojíš se výšek.

č. 10c Velocipedisti
Chceš vstoupit k velocipedistům.
F: Záleží ti na tvé pověsti.
G: Patříš k honoraci, ale nebojíš se opovržení starší generace.
H: Nepatříš k honoraci, a tak se ani nebojíš opovržení 
 starší generace.

č. 10d Volba zájmů
I: Dobrá společnost. 
J: Umění, divadlo, hudba
K: Historie, muzeum.
L: Spolky tě již nenaplňují, zkusíš politiku.

č. 9a
A: Byl jsi přijat, pokračuj zde.
B: Nebyla jsi přijata, ale poslali tě do Spolku paní dívek, 
 kde je ženský sbor, jdi k č. 8a.
C: Nebyl jsi přijat, pokračuj zde.
D: Nebyla jsi přijata, ale ženy stejně neberou, pokračuj zde.

č. 9b
E: Byl/a jsi přijat/a, pokračuj zde.
F: Nebyl/a jsi přijat/a, pokračuj zde.

č. 9c
G: Jdi k č. 8.
H: Jdi k č. 10.
I: Jdi k č. 11.
J: Jdi k č. 7a.
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č. 11 / Spolky – historie, muzeum

Svým zálibám se můžeš věnovat ve 
spolcích – podívej se, jaké v Litomyšli 
existují, a zkus se přihlásit do těch, 
které tě zaujmou (zde jen č. 11a). 
Pokud tě už tento spolek nebaví, můžeš 
zkusit jiné nebo se dát na politiku 
(zde u volby dalších zájmů – u č. 11b).

11

11

č. 11a
Chceš se zapojit do zachovávání památek minulosti.
A: Jsi žena.
B: Jsi bohatý.
C: Nejsi bohatý, ale máš znalosti.
D: Nejsi bohatý ani vzdělaný.

č. 11b Volba zájmů
E: Dobrá společnost. 
F: Umění, divadlo, hudba.
G: Tělocvik, sport.
H: Spolky tě již nenaplňují, zkusíš politiku.

č. 10a
A: Byl/a jsi přijat/a, pokračuj zde.
B: Nebyl/a jsi přijat/a, pokračuj zde.

č. 10b
C: V této době ještě ženy u hasičů nepůsobí, pokračuj zde.
D: Nebyl jsi přijat, pokračuj zde.
E: Byl jsi přijat, pokračuj zde.

č. 10c
F: Vstup sis rozmyslel, pokračuj zde.
G: Kupuješ si vlastní kolo, pokračuj zde.
H: Vyrábíš si vlastní kolo, pokračuj zde.

č. 10d
I: Jdi k č. 8.
J: Jdi k č. 9.
K: Jdi k č. 11.
L: Jdi k č. 7a.
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č. 12 / Úřady

12

12
č. 12a Právník
Vystudoval jsi práva, ale to nemusí stačit, 
měl bys umět i dobře německy. Pokus se přeložit 
věty pod vitrínou do němčiny.

č. 12b Písař
Stal ses písařem. Přepiš text pod vitrínou v kurentu. 
Porovnej svůj text se vzorem, vzhledem k důrazu na krasopis 
se mu, abys zkoušku složil, musíš maximálně blížit.

č. 12c Volba zájmů
E: Dobrá společnost.
F: Umění, divadlo, hudba.
G: Tělocvik, sport.
H: Historie, muzeum.

č. 11a
A: Pomáháš shánět sbírky a pořádat výstavy. Pokračuj zde (č. 11b).
B: Stáváš se zákládajícím členem muzejního spolku. Pokračuj zde (č. 11b).
C: Stáváš se dobrovolným pracovníkem muzea. Pokračuj zde (č. 11b).
D: Pomáháš při vykopávkách na Hrutově. Pokračuj zde (č. 11b).

č. 11b
E: Jdi k č. 8.
F: Jdi k č. 9.
G: Jdi k č. 10.
H: Jdi k č. 7a.
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č. 13 / Výstavba města

13

13
č. 13a Lékař
Vystudoval jsi medicínu, díky rozvoji města a výstavbě 
nemocnice máš víc možností.
A: Hledáš jistotu, spokojíš se s menším platem.
B: Nebojíš se riskovat.

č. 13b Zedník-přidavač
Jsi zedník. Máš těžkou práci, početnou rodinu, kterou jen tak 
tak uživíš, stávek se účastníš jen v davu a tu trochu volného 
času o nedělích investuješ místo do boje za svá práva do 
zábavy. Zvol si zde své zájmy (č. 13d).

č. 13c Stavební inženýr
Vystudoval jsi pozemní stavitelství. Díky stavebnímu boomu 
ses stal úspěšným podnikatelem, máš zajištěnou existenci, 
oženil ses. Můžeš si zde zvolit své zájmy (č. 13d).

č. 13d Volba zájmů
C: Dobrá společnost.
D: Umění, divadlo, hudba.
E: Tělocvik, sport.
F: Historie, muzeum.

č. 12a
A: Překládal jsi bezchybně – stáváš se bohatým advokátem, oženil ses, 
 můžeš si zde zvolit své zájmy (č. 12c).
B: Nedokázal jsi věty přeložit – stáváš se advokátem s omezenou klientelou, 
 zůstáváš starým mládencem, můžeš si zde zvolit své zájmy (č. 12c).

č. 12b
C: Zkoušku jsi složil – stal ses městským důchodním, máš stabilní příjem, 
 zakládáš rodinu, můžeš si zde zvolit své zájmy (č. 12c).
D: Zkoušku jsi nesložil – zůstáváš celý život pomocným 
 písařem s malým příjmem, neoženil ses, můžeš si zde zvolit 
 své zájmy (č. 12c).

č. 12c
E: Jdi k č. 8.
F: Jdi k č. 9.
G: Jdi k č. 10.
H: Jdi k č. 11.
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č. 14 / Učení

14

14

č. 14a Učení na ševce.
Chceš se stát ševcem – jsi-li holka, jdi k č. 6 (dívky se do učení 
nedávaly), jsi-li kluk, musíš složit zkoušku pod vitrínou – 
správně pojmenovat všechny předměty.
A: Povedlo se ti to a jsi z dělnické rodiny.
B: Nepovedlo se ti to a jsi z dělnické rodiny.
C: Povedlo se ti to a jsi z živnostenské nebo úřednické rodiny.
D: Jsi repetent z učení na obchodníka a neuspěl jsi ani tady.
E: Nepovedlo se ti to a jsi z živnostenské 
 nebo úřednické rodiny.

č. 14b Učení na obchodníka.
Chceš se stát obchodníkem – jsi-li holka, 
jdi k č. 6 (dívky se do učení nedávaly), jsi-li kluk, 
musíš složit zkoušku pod vitrínou.
F: Počítal jsi dobře a jsi z dělnické rodiny.
G: Nespočítal jsi to a jsi z dělnické rodiny.
H: Počítal jsi dobře a jsi z živnostenské nebo úřednické rodiny.
I: Jsi repetent z učení na ševce a neuspěl jsi ani tady.
J: Nespočítal jsi to a jsi z živnostenské nebo úřednické rodiny.

Vyber si mezi učením na ševce, 
nebo obchodníka a pokračuj zde 
(č. 14a nebo č. 14b).

č. 13a
A: Stal ses městským lékařem, máš zajištěnou existenci, oženil ses, 
 můžeš si zde zvolit své zájmy (č. 13d).
B: Založil sis soukromou praxi, přes těžké začátky jsi uspěl, 
 zbohatl jsi, oženil ses, můžeš si zde zvolit své zájmy (č. 13d).

č. 13d
C: Jdi k č. 8.
D: Jdi k č. 9.
E: Jdi k č. 10.
F: Jdi k č. 11.
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č. 15 / Řemesla, průmysl

15

15
č. 15a Švec-tovaryš (pomocník)
Tovární konkurence donutila mistra propustit tě. 
Musíš do továrny. Jdi k č. 16a.

č. 15b Švec-mistr (majitel vlastní živnosti)
Uživíš se jen jako subdodavatel továrny, přesto zakládáš 
rodinu. Máš i trochu volného času, zvol si zde své zájmy (č. 15e).

č. 15c Žena ševce
Vedeš skromnou domácnost, musíš se starat o hromadu dětí.
A: I přes nedostatek času se snažíš přivydělat pár krejcarů 
 pro rodinný rozpočet jako pradlena.
B: Raději věnuješ svůj vzácný volný čas zábavě.

č. 15d Inženýr
Vystudoval jsi strojírenství, je z tebe inženýr. Stal ses ředitelem 
továrny, máš zajištěnou existenci, oženil ses.
C: Nelíbí se ti životní podmínky dělníků 
 a ozveš se proti majiteli.
D: Je ti jedno, jak jsou na tom druzí.

č. 15e Volba zájmů
E: Dobrá společnost.
F: Umění, divadlo, hudba.
G: Tělocvik, sport.
H: Historie, muzeum.

č. 14a
A: Nastupuješ jako tovaryš. Jdi k č. 15a.
B: Jdeš do továrny jako dělník. Jdi k č. 16a.
C: Zakládáš si vlastní živnost. Jdi k č. 15b.
D: Rodina nad tebou definitivně zlomila hůl. 
 Jdeš jako dělník do továrny. Jdi k č. 16a.
E: Rodina ti zaplatí další pokus. Přejdi zde na obchodnickou 
 zkoušku (č. 14b).

č. 14b
F: Nastupuješ jako příručí. Jdi k č. 17a.
G: Jdeš do továrny jako dělník. Jdi k č. 16a.
H: Zakládáš si vlastní živnost – obchod. Jdi k č. 17b.
I: Rodina nad tebou definitivně zlomila hůl. 
 Jdeš jako dělník do továrny. Jdi k č. 16a.
J: Rodina ti zaplatí další pokus. Přejdi zde na ševcovskou zkoušku (č. 14a).
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č. 16 / Dělnictvo

16

16
č. 16a Dělník
Jsi dělník. Máš těžkou práci a početnou rodinu, 
kterou jen tak tak uživíš, trochu volného času máš 
jen o nedělích.
A: Chceš něco změnit k lepšímu, a proto organizuješ 
 odbory a stávky.
B: Držíš hubu a krok a tu trochu volného času věnuješ zábavě.

č. 16b Žena dělníka
Jsi manželka dělníka, vedeš domácnost, přivyděláváš si 
hlídáním dětí dělnic. Až děti odrostou, budeš se moci věnovat 
více svým zálibám – zvol je zde (č. 16d).

č. 16c Dělnice
Jsi svobodná matka. Těžce pracuješ v továrně, manželka 
jednoho z dělníků hlídá tvé špatně živené dítě, které nakonec 
umírá. Ty máš náhle volný čas.
C: Chceš konečně mít něco ze života, a tak využiješ 
 volný čas ke svým zálibám.
D: Pokusíš se ho využít ke změně postavení žen k lepšímu.

č. 16d Volba zájmů
E: Dobrá společnost.
F: Umění, divadlo, hudba.
G: Tělocvik, sport.
H: Historie, muzeum.

č. 15c
A: Dokázali jste uživit rodinu, když děti odrostly, 
 mohla ses konečně věnovat svým zálibám – zvol si je zde (č. 15e).
B: Manžel nedokázal sám uživit rodinu, musel prodat dílnu 
 a jít do továrny jako dělník, jdi k č. 16b.

č. 15d
C: Přišel jsi o práci, nikdo tě nechce přijmout. 
 V nouzi bereš místo dělníka. Jdi k č. 16a.
D: Máš dost volného času. Zvol si zde své zájmy (č. 15e).

č. 15e
E: Jdi k č. 8.
F: Jdi k č. 9.
G: Jdi k č. 10.
H: Jdi k č. 11.
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č. 17 / Obchod

17

17
č. 17a Příručí – pomocník obchodníka
A: Poctivě plníš své povinnosti.
B: Okrádáš zaměstnavatele v malém.
C: Okrádáš zaměstnavatele ve velkém.

č. 17b Majitel obchodu nebo žena obchodníka
D: Jsi mírný/á na zaměstnance a nehledíš na krejcar.
E: Jsi přísný/á na zaměstnance, šetřivý/á a opatrný/á.

č. 17c Volba zájmů
F: Dobrá společnost.
G: Umění, divadlo, hudba.
H: Tělocvik, sport.
I: Historie, muzeum.

č. 16a
A: Kvůli organizaci stávek tě vyhodili z továrny, 
 v nouzi jsi vzal práci přidavače na stavbě, jdi k č. 13b.
B: Zvol si zde své zájmy (č. 16d).

č. 16c
C: Zvol si je zde (č. 16d).
D: Chceš vstoupit do v podstatě jediné ženské organizace 
 ve městě – Spolku paní a dívek. Jdi k č. 8a.

č. 16d
E: Jdi k č. 8.
F: Jdi k č. 9.
G: Jdi k č. 10.
H: Jdi k č. 11.
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č. 18 / Začátek války

18

18
č. 18a Jsi žena. Kvůli odvodům nastal velký nedostatek 
pracovních sil, ženy musí nahradit odvedené muže.
A: Jdeš pracovat.
B: Raději budeš žít ze štědré válečné podpory.

č. 18b Jsi muž na začátku světové války (1914).
C: Upřímně podporuješ císařovo rozhodnutí 
 vyhlásit válku Srbsku.
D: Protestuješ proti válce.
E: Pasivně se podřizuješ rozhodnutí pánů.

č. 18c Je rok 1915. K odvodům už musí i padesátníci, jako jsi ty.
F: Jsi člen městské rady.
G: Stáváš se keťasem – válečným lichvářem.
H: Jsi obyčejný poctivý člověk.

č. 17a
A: Musíš se hodně otáčet, abys uživil početnou rodinu. 
 Přesto si najdeš trochu času na záliby – zvol si zde své zájmy (č. 17c).
B: Nakradl sis na svůj vlastní obchod. Pokračuj zde jako majitel (č. 17b).
C: Byl jsi chycen a vyhozen. Musíš jít jako dělník do továrny – jdi k č. 16a.

č. 17b
D: Utráceli jste příliš, okrádali vás. Přišli jste o obchod. 
 Muž musí nastoupit jako dělník do továrny. 
 Muž – jdi k č. 16a, žena – jdi k č. 16b.
E: Slušně se uživíte i s rodinou. Můžeš si zvolit svoje záliby zde (č. 17c).

č. 17c
F: Jdi k č. 8.
G: Jdi k č. 9.
H: Jdi k č. 10.
I: Jdi k č. 11.
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č. 19 / Armáda

19

19
č. 19a Jsi dobrovolník nebo odvedenec.
Vzhledem k vysokému věku vykonáváš jen pomocné, 
strážní úkoly v zázemí.
A: Neskrýváš odpor k válce, Rakousku nebo císaři.
B: Hlásíš se dobrovolně na frontu.
C: Držíš hubu a krok.

č. 19b Byl jsi nasazen na ruské frontě.
Mnoho tvých spolubojovníků přebíhá do zajetí.
D: Rozhoduješ se neriskovat a nepřeběhnout.
E: Rozhoduješ se přeběhnout, ale nevstoupit 
 do legií – chceš přežít v zajetí.
F: Rozhoduješ se přeběhnout a vstoupit do legií.

č. 18a
A: Osvědčila ses, dokázala jsi, že žena zastane do té doby čistě 
 mužské profese. Jdi k č. 20f.
B: Při vybírání podpory ses seznámila s uprchlíkem z Istrie, 
 zamilovala ses do něho a navázala jsi s ním poměr. Jdi k č. 20g.

č. 18b
C: Spoluobčané tě tiše nenávidí. Hlásíš se dobrovolně do armády, 
 abys císaři pomohl. Jdi k č. 19a.
D: Byl jsi zatčen a odsouzen pro vlastizradu k dvaceti letům žaláře. 
 Jdi k č. 20c.
E: Bezmocně sleduješ, jak tví synové, pokud jsi ženatý, 
 rukují do války – pokračuj zde rokem 1915 (č. 18c).

č. 18c
F: Byl jsi vyžádán městem pro nepostradatelnost, 
 přežíváš válku bez pohromy. Jdi k č. 20e.
G: Lidé tě nenávidí, ale podplácíš odvodní komisi a zůstáváš doma. 
 Jdi k č. 20d.
H: Byl jsi odveden. Jdi k č. 19a.



č. 19a
A, B: Byl jsi převelen na frontu. Pokračuj zde (č. 19b).
C:  Přežíváš válku v poklidu. Jdi k č. 20b.

č. 19b
D:  Padl jsi u Zborova při odrážení útoku českých legionářů. KONEC HRY.
E: Po kapitulaci Ruska jsi byl vrácen do Rakouska. 
 Připletl ses do vzpoury proti opětovnému poslání na frontu. 
 Byl jsi popraven. KONEC HRY.
F: Účastnil ses bojů na Sibiři. Do vlasti ses vrátil až v roce 1920. Jdi k č. 20a.
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č. 20a Vracíš se jako legionář.
Jsi bouřlivě vítán, ale brzy na tebe lidé pro své 
všední starosti zapomínají, vracíš se ke svému 
předválečnému životu. KONEC HRY.

č. 20b Vracíš se jako prostý rakouský voják.
Vedeš dál svůj předválečný život. KONEC HRY.

č. 20c Byl jsi vězeň.
Vracíš se po amnestii v roce 1917. Až do konce války jsi byl pod dozorem, 
aktivně ses zúčastnil převratu, vracíš se ke svému předválečnému životu. 
KONEC HRY.

č. 20d Byl jsi keťas.
Za války jsi zbohatl, daří se ti výborně. KONEC HRY.

č. 20e Byl jsi členem městské rady.
Snažil ses lidem pomáhat, ale ti tě považují za vychytralce, 
v roce 1919 jsi už nebyl zvolen. KONEC HRY.

č. 20f Jsi žena a za války jsi pracovala.
Dostalo se ti uznání, v roce 1919 jsi byla zvolena 
do městského zastupitelstva. KONEC HRY.

č. 20g Jsi žena a za války sis našla milence.
Istrián se vrátil domů. Pokud jsi byla vdaná, manžel tě po návratu z vojny 
zapudil a našel si jinou. Zůstala jsi sama. KONEC HRY.

č. 20 / Konec války

20


