
  
 „Zpátky, ni krok“ je původně sokolské a legionářské heslo. 

 Antonín Holý významně přispěl k léčbě AIDS. 
 Čech Jan Jánský objevil, že krev se dělí na čtyři skupiny. 
 Čech průměrně vypije 7 piv týdně, i díky tomu jsme první ve světovém žebříčku 
 Čechy a Morava byly během více než tisíciletí oddělené jen 19 let. 
 Čechy a Morava byly za první republiky jedním z nejvyspělejších území na světě. 
 Češi byli po Američanech a Sovětech třetím národem v kosmu. 
 Češi byli za první světové války zdatnými ponorkáři. 
 Češi drží řadu prvenství ve vývoji rozhlasu. 
 Češi jsou největšími pijáky piva a vyhrávají i nad Němci. 
 Češi patří mezi nejlepší jezdce na koloběžkách na světě 
 Češi se v roce 1939 bránili. 
 Češi vynalezli kontaktní čočky. 
 Česká hymna má více textů i překladů do jiných jazyků. 
 Česká republika je největší výrobce gramofonů v Evropě 
 Česká republika je v současnosti největším producentem gramodesek na světě 
 Česká republika se může pochlubit nejstarší potrubní poštou 
 Česká socialistická republika měla stejnou vlajku jako Polsko. 
 Česká tisícikoruna vydaná v roce 2008 byla nejlepší bankovkou světa 
 České přístroje opět letěly do vesmíru 
 České země na rozdíl od Polska či Slovenska existovaly přes tisíc let. 
 České židle TON získaly nejprestižnější ocenění za design. Zná je celý svět 
 Česko je 10 let v Evropské unii. Co nám členství dalo? 
 Česko je největším pěstitelem máku na světě. 
 Česko je světovou špičkou ve výzkumu a výrobě nanovláken. 
 Česko má nejhustší turistickou síť v EU a jednu z nejpropracovanějších na světě 
 Česko má údajně nejhustší železniční síť na světě. 
 Česko se anglicky řekně „Czechia“, nikoliv „Czech“. 
 Československo mělo do roku 1920 stejnou vlajku jako Polsko. 
 Československý tank LT-38 je považován za nejlepší lehký tank druhé světové války. 
 Český absint je ve světě pro smích. 
 Český lyžařský svaz je nejstarší na světě. 
 Čeští lékaři úspěšně vyhrávají nad zákeřnou leukémií 
 Čeština dala světu slova robot, pistole, dolar, houfnice nebo chřipka. 
 Chuck Norris natočil reklamy o českých Vánocích z úcty k tradicím. 
 Do řady zpěvníků se dostala česká píseň Škoda lásky. 
 Evropská unie chrání české výrobky jako špekáčky, hořické trubičky nebo syrečky. 
 Ferdinand Porsche se narodil v severních Čechách. 
 Hokejové puky z Česka budou i v Soči. Objevily se tam záhadně 
 Hřídel Londýnského „oka” byla vyrobena v České republice. 
 Identifikační značka „OK“ je zřejmě tím nejcennějším na Českých aeroliniích. 
 Jan Lucemburský je v zahraničí známější jako Jan Slepý. 
 Jednotka nadzvukové rychlosti se jmenuje podle rodáka od Brna 
 Jednou z prvních skladeb, které zazněly na povrchu Měsíce, byla Dvořákova 

„Novosvětská“. 
 Karel Klíč vynalezl hlubotisk. 
 Karel Loprais si jako jeden z nejlepších závodníků vysloužil přezdívku Monsieur 

Dakar. 
 Kde leží geografický střed České republiky 
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 Kdybyste si chtěli koupit nejdražší obraz českého autora, potřebujete přes 50 milionů 
korun. 

 Kostka cukru je český vynález. 
 Legendární „Slovenskou strelu“ od Tatry trumflo až Pendolino 
 Lodní šroub je český vynález. 
 Mezinárodní den studenstva vznikl kvůli zavření českých vysokých škol nacisty v 

roce 1939. 
 Nacisté popravili jen jednoho předsedu vlády – Čecha Aloise Eliáše. 
 Nacisté se Čechů báli ze všech nejvíc. 
 Nacisté v Plötzensee po Němcích nejvíce popravovali Čechy. 
 Náš rozhlas vysílal jako první v kontinentální Evropě. 
 Nejznámější českou knihou je Haškův Švejk. 
 Nová česká lokomotiva je držitelem prestižního certifikátu 
 Otto Wichterle vynalezl silon. 
 Podkarpatská Rus se chtěla v 90. letech k Československu znovu připojit. 
 Podle „Ř“ až na výjimky poznáte češtinu. 
 Pojem expresionismus vytvořil český historik 
 Poláci považují Čechy za svůj nejoblíbenější národ. 
 Pozdrav „čest práci“ vymyslel Baťa. 
 Pozdrav „nazdar” vznikl v roce 1851. 
 Prezident Kennedy chválil roli Sokola v Americe 
 První „záchytka“ vznikla v Česku. 
 První Československá republika byla největším výrobcem a vývozcem zbraní na 

světě. 
 První rozhlasová hlasatelka byla Češka 
 První železnice v kontinentální Evropě byla v Čechách? 
 Prvorepubliková armáda čítala během mobilisace na jeden milion mužů 
 Rumunsko se zastalo Českoslovenka v roce 1938 i 1968. 
 Škoda-Auto je třetí nejstarší automobilkou na světě. 
 Slavné „angličáky“ se inspirovaly krabičkami od sirek ze Sušice 
 Slovo Česko je známé minimálně od roku 1777. 
 Snad nejčastěji vařený druh piva byl vynalezen v Plzni, a proto se nazývá „plzeňské“. 
 Stalinova socha na Letné byla, bohužel, největší svého druhu na světě. 
 Svisle pověšená česká vlajka musí mít bílou barvu vlevo. 
 Tatra je druhá nejstarší dosud existující automobilka světa 
 Tatra vyráběla kdysi i letadla. 
 Tringelt je spropitné 
 V České republice je nejstarší palírna na světě 
 V České republice máme také mumie 
 V Česku vznikl první mezinárodní park tmavé oblohy. 
 V naší zemi žije přes 1 100 stoletých lidí 
 Vynálezcem hromosvodu je Čech. 
 Známá zbraň UZI vychází z československých zbraní bene.via@tiscali.cz 
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