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úvod

Putovní výstava RoK Po RoCE zaChyCujE na PoměRně malé PlošE dvanáCti PanElů 
zlomové události PoválEčné histoRiE a Přináší výběR významnýCh fEnoménů čEsKo-
slovEnsKýCh dějin v KontExtu dějin světovýCh. insPiRaCí PRo tvůRCE výstavy, uči-
tElE a studEnty Gymnázia olGy havlové v ostRavě-PoRubě, byl Rozhlasový Pořad, 
KtERý Pod názvEm RoK Po RoCE PřiPRavovali PRo čEsKý Rozhlas PubliCistKa PEtRušKa 
šustRová a histoRiK PEtR KouRa. Původní sCénářE PřEPRaCovala PEtRušKa šustRová 
do tExtové Podoby. vzniKlo taK dEvět shRnujíCíCh tExtů, KtERé vždy maPují PětilEté 
období a jsou založEny na hojnýCh CitaCíCh z dobovýCh PRamEnů i PRaCí REnomova-
nýCh histoRiKů. autoři výstavy využili tyto hutné, shRnujíCí a čtivé tExty jaKo in-
sPiRační zdRoj a PodKlad PRo vytvořEní jEdnotlivýCh výstavníCh PanElů. sPolEčně 
sE studEnty PRomyslEli jEjiCh KonKRétní stRuKtuRu a obsah. záKladEm jsou KRátKé 
tExty vystihujíCí Podstatné události a fEnomény daného období, KtERé jsou doPl-
něny obRazovými PRamEny – fotoGRafiEmi, KaRiKatuRami nEbo článKy a titulKy z do-
bového tisKu.

Výstava pokrývá období světových i československých dějin od roku 1945 do roku 1989, přičemž oba tyto hraniční 
roky, tak bohaté na zlomové události, mají svůj vlastní výstavní panel. Celou výstavu tak zarámovaly a texty, které 
připravila speciálně pro výstavu Petruška Šustrová. Ostatní panely zachycují vždy události konkrétních pěti let. 
U všech citovaných textů jsou uváděni autoři či pramenné zdroje, neoznačené texty pocházejí ze shrnujících textů 
výukového kompletu Rok po roce. Pro každé pětileté období poválečných dějin nabízí výstava kaleidoskop texto-
vých a obrazových informací k dějinám světovým v horním pásu a paralelně k dějinám československým v pásu 
spodním. Oba jsou viditelně odlišeny barevně a předěl mezi nimi tvoří časová osa, ke které jsou konkrétní události 
a fenomény graficky přiřazeny. 
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_rok 1945

„VálKA sKončilA tAK, jAKo Končí cestA tunelem. už z dálKy bylo Vidět 
sVětlo, KteRé pořád Rostlo A čloVěK se KRčil Ve tmě A toužil po té záři 
VenKu. čím déle to tRVAlo, tím KRásnější mu ten jAs připAdAl, A pAK 
Konečně VlAK VyRAzil Ven A V tom božím slunKu se objeVil úhoR plný 
pleVele A KAmení A hRomAdA špíny.“

hedA mARGolioVá-KoVályoVá, nA VlAstní Kůži

Druhá světová válka skončila bez-
podmínečnou kapitulací poraženého 
Německa. I v té kapitulaci se však 
už odrážel začátek nového uspořá-
dání Evropy: dokument o kapitulaci 
byl podepsán 7. května v Remeši, 
ale protože sovětský vůdce Sta-
lin měl pocit, že kapitulace složená 
do rukou západních Spojenců dost 
nezohledňuje nezpochybnitelné  zá-
sluhy SSSR na válečném vítězství, 
podepsali jiní němečtí představitelé 
kapitulaci znovu v sovětském hlav-
ním stanu v berlínském Karlshorstu. 
A tak se konec války desítky let při-
pomínal na Západě 8. května, kdež-
to na Východě 9. května.

Poválečné nové uspořádání oficiálně 
určily (neoficiálně mnohé určilo to, 
kam došla Rudá armáda) dvě kon-
ference velmocí: v Jaltě a v Postu-
pimi. Ty také v podstatě stanovily 
budoucí sféry vlivu v Evropě. Když 

se v únoru 1945 v Jaltě Franklin De-
lano Roosevelt, Winston Churchill 
a Josif Stalin dohodli, že v zemích, 
které od hitlerovské armády právě 
osvobozovala Rudá armáda, pro-
běhnou svobodné volby, nejspíš si 
západní vůdci nepředstavovali, že 
napříště budou mít voliči na vybra-
nou jen jedinou kandidátku. Válka 
však ještě trvala a Spojené státy 
usilovaly o sovětskou pomoc ve vá-
lečném dění v Asii, ve válce s Japon-
skem, které nakonec kapitulovalo 
až poté, co USA na začátku srpna 
svrhly atomové bomby na Hirošimu 
na Nagasaki. V Jaltě šlo také o nová 
pravidla mezinárodní politiky – ta 
měla určovat Organizace spojených 
národů, založená poté 24. října 1945 
v americkém San Francisku.

Další konference vítězných Spojen-
ců se konala od 17. července do 7. 
srpna v Postupimi u Berlína. Ta roz-

hodla, že se území, která anekto-
valo Hitlerovo Německo, mají vrátit 
do původních zemí, že některé stá-
ty budou mít nové hranice (Česko-
slovensko přišlo o Zakarpatskou 
Ukrajinu, území Polska se posunu-
lo o stovky kilometrů na západ), že 
bude Německo a Rakousko rozdě-
leno do čtyř okupačních zón, z nichž 
budou „správcovské“ velmoci čerpat 
válečné reparace, a že osvobozené 
státy mohou své německé menšiny 
„odsunout“ do Německa. Zde je však 
nutné podotknout, že „odsun“ Něm-
ců v té době již probíhal, a to značně 
násilně. Hlavními hesly konference 
pro poválečné Německo byla demili-
tarizace, denacifikace, de-industria-
lizace, decentralizace a demokracie. 
Patrně si nikdo nepředstavoval, že 
se zanedlouho spustí železná opona 
a Evropa bude desítky let rozdělena 
na Východ a Západ...
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Pohled zejména na východní část 
kontinentu byl po válce zoufalý: vel-
ká část metropolí ležela v troskách 
a Evropou bloudily desítky miliony 
běženců, kteří se snažili dostat se 
domů, a uprchlíků, kteří se do pů-
vodního domova vrátit nechtěli. 
O přístřeší za války přišlo jen v SSSR 
na 25 milionů obyvatel a v Němec-
ku asi 20 milionů. Lidé se vraceli 
ze zajetí a z nuceného pracovního 
nasazení v Německu, do Německa 

naopak prchali ti, kdo se na oku-
povaných územích za války usadili 
jako „kolonisté“, i Němci, kteří třeba 
ve Východním Prusku, v Maďarsku 
či v československých Sudetech žili 
po generace, někdy po staletí (cel-
kem ze zemí východní a střední Ev-
ropy odešlo na 12 milionů Němců). 

Válka rozvrátila dopravu a komuni-
kace. Regionální ekonomiky rozbila, 
obchod se teprve začínal znovu sta-

vět na nohy. A přece, přes všechny 
strašlivé obrazy zkázy, které měli 
takřka všichni před očima, měli lidé 
po letech pocit, že mohou začít 
znovu, že si budou moci uspořádat 
život podle toho, jak si představují. 
Doufali, že o politickém uspořádání 
a způsobu života v zemích, v nichž 
žili,  budou rozhodovat sami či pro-
střednictvím těch které si zvolí. Na-
děje mnohých se naplnily, ale naděje 
mnohých jiných nikoli.

Obyvatelé Prahy vítají na Václavském náměstí vojáky Rudé armády, květen 1945
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1945–1949: 
_padá železná opona

PřEdstavy vítězů
„Co je teď Evropa? Hromada trosek, 
hřbitov, semeniště moru a nenávis-
ti... Stalin, rozhlížeje se po Evropě, 
vidí nejlepší způsob, jak prosazovat 
sovětské zájmy, v tom, že prostě ne-
chá věcem volný průběh.“

„Základní myšlenkou bylo předejít 
jakékoli nové válce tím, že se nezo-
pakují chyby, které vedly k vypuknutí 
2. světové války. To znamenalo zajis-
tit spolupráci mezi velmocemi, oživit 
Wilsonovu myšlenku Společnosti 
národů jako záruky kolektivní bez-
pečnosti v podobě Organizace spoje-
ných národů, povzbuzovat státy k co 
nejvyšší možné míře politické samo-
statnosti a hospodářské integrace 
tak, aby příčiny válek, jak jim oni 
rozuměli, v průběhu času vymizely. 
Stalin měl naprosto odlišnou před-
stavu: dosáhnout uspořádání, které 
poskytne bezpečné postavení jemu 
a jeho říši, a zároveň podněcovat 
rozpory v kapitalistickém táboře…“ 

John Lewis GADDIS, Studená válka

„Tři vlády potvrzují svůj úmysl po-
stavit tyto [válečné] zločince před 
rychlý a spravedlivý soud…  Připravit 
konečnou obnovu německého po-
litického života na demokratickém 
základě a budovat mírovou sou-
činnost Německa v mezinárodním 
životě. … V celém Německu budou 

PostuPimsKá 
KonfEREnCE

1945

1946
„od štětínA nA bAltu Až 
po teRst nA jAdRAnu bylA 
nApříč celým Kontinentem 
spuštěnA železná oponA. 
zA touto linií leží VšechnA 
hlAVní městA stARých států 
střední A Východní eVRopy… 
KomunisticKé stRAny, KteRé 
byly V těchto zemích Velice 
mAlé, zísKAly postAVení 
A moc zdAleKA přesAhující 
počet jejich členů A ze 
Všech sil se snAží pRosAdit 
totAlitní Vládu.“

PROJEV WINSTONA CHURCHILLA 
V AMERICKéM FULTONU 

Z 5. BřEZNA 1946

„Nemám sebemenší pochybnosti 
o tom, že Rusko zamýšlí vpadnout 
do Turecka, a zmocnit se tak průlivu 
z Černého do Středozemního moře. 
Do té doby, dokud Rusko nenara-
zí na železnou pěst a silné výrazy, 
bude nazrávat nová válka.“

Projev prezidenta Trumana

maRshallův Plán
„Naše politika není zaměřena proti 
nějaké zemi či doktríně, ale proti hla-
du, bídě, zoufalství a chaosu. Jejím 
účelem je oživit fungující ekonomiku 

1947

bloKáda bERlína

–  318 dní
– zásobování 2 mil. berlíňanů
– přistání každé 3 minuty
– 5 000 tun potravin, léků 
   a surovin denně

1948

dEKlaRaCE 
nEzávislosti státu 
izRaEl
„My, členové lidové rady, zástupci 
židovského obyvatelstva Palestiny 
a Sionistického hnutí jsme se pro-
to sešli v den ukončení britského 
mandátu nad Zemí Izrael a vyhlašu-
jeme tímto z moci našeho přiroze-
ného a historického práva na zákla-
dě usnesení Valného shromáždění 
Spojených národů zřízení židovské-
ho státu v Zemi Izrael... Podáváme 
všem sousedním státům a jejich 
národům ruku ke smíru a k dobrému 
sousedství a apelujeme na ně, aby 
vzájemnou pomocí spolupracovaly 
s židovským národem, jenž se ve své 
Zemi stal samostatným. “

Ve sVětě
události

povoleny a povzbuzovány všechny 
demokratické politické strany, jež 
budou mít právo shromažďovací 
a právo veřejné diskuse.“

Úryvek postupimské dohody

ve světě, aby mohly být vytvořeny 
politické a společenské podmínky, 
v nichž mohou existovat svobodné 
instituce. … Iniciativa musí, podle 
mého názoru, vyjít z Evropy. Úlohou 
této země je poskytnout přátelskou 
pomoc při přípravě hospodářského 
programu a při jeho následné apli-
kaci tak, aby to bylo pro nás přija-
telné.“

Projev George Marshalla
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vzniK nato
„... ozbrojený útok… bude pova-
žován za útok proti všem“

ČLÁNEK 5 
Severoatlantické smlouvy

1949

vítězství Komunistů 
v číně

sovětsKo-juGosláv-
sKá RoztRžKa
„Události poslední doby ukázaly, že 
jugoslávská vláda je zcela závislá 
na zahraničních imperialistických 
kruzích a změnila se v nástroj jejich 
útočné politiky, čímž byla likvido-
vána samostatnost a nezávislost 
jugoslávské republiky. ÚV Komuni-
stické strany a vláda Jugoslávie se 
úplně spolčily s imperialistickými 
kruhy proti celému táboru sociali-
smu a demokracie, proti komunis-
tickým stranám celého světa, proti 
zemím lidové demokracie a SSSR...

Rezoluce Informbyra 

RozdělEní němECKa

1945

Pražské povstání vzniklo spontán-
ně – nevyvolali je komunisté, ani 
k němu nedala příkaz Česká národní 
rada (ČNR), ani vojenský odboj. Kro-
ky ČNR byly reakcí na masové hnu-
tí, které začalo odstraňováním ně-
meckých nápisů, útoky na německé 
policisty, německé vojáky a podob-
ně. ČNR neměla dlouhého trvání, 
11. května oficiálně zanikla a předa-

Vyhnání Němců, které v komunis-
tickém Československu soustavně 
bylo a dosud bývá nazýváno „od-
sun“, předcházely perzekuce tak 
kruté, že se o nich desítky let raději 
mlčelo.

„Nařízení československé vlády 
z 5. května 1945, dekret preziden-
ta republiky z 19. května téhož 
roku a další normy označily Něm-
ce, Maďary a lidi podezřelé ze zra-
dy a kolaborace za „státně nespo-
lehlivé“, což vytvořilo podmínky 
pro zatýkání a internování celých 
skupin osob, pro vyhánění Němců, 
zabavování jejich majetku a další 
akce od přímého výkonu „revo-
luční spravedlnosti“ až po nej-
různější administrativně policejní 
omezení a šikany… Flagrantní po-
rušování práva a elementárních 
humánních zásad v poválečném 
období nesporně svým dílem při-
spělo k tomu, že se česká spo-
lečnost v podmínkách tzv. lidové 
demokracie stala po politické, 
právní i psychologické stránce 
méně odolnou vůči postupné ko-
munizaci země.“ 

historik Tomáš Staněk     

KonEC válKy a nová 
vláda     

V čsR
události

la moc košické vládě, která dorazila 
– symbolicky z východu – do Prahy. 

„Program košické vlády měl v sobě 
už zakódovány určité nedemokra-
tické prvky, ačkoli tehdejší optikou 
se to tak nejevilo. Bylo rozhodnuto, 
že v Československu vznikne jed-
notná politická organizace, která 
dostala název Národní fronta, v ní 
budou sdruženy čtyři strany v Če-
chách a čtyři strany na Slovensku, 
a vznik dalších předmnichovských 
stran bude zakázán. V první řadě při 
zákazu šlo o agrární stranu, tedy re-
publikánskou stranu zemědělského 
a malorolnického lidu, která v roce 
1935 v posledních volbách získala 
víc než milion hlasů.“  

Historik Petr Koura

1946

26. května 1946 se v Českoslo-
vensku po dlouhých jedenácti le-
tech konaly volby. Těžko je označit 
za zcela svobodné: bylo rozhodnuto, 
že kandidáty mohou stavět jen čty-
ři politické strany v Čechách a čtyři 
na Slovensku. Navíc Benešovy de-
krety upíraly části občanů volební 
právo. Účast ve volbách byla vysoká 
a v českých zemích s přehledem zví-
tězila KSČ se 40,17 % hlasů. Na Slo-
vensku komunisté volby nevyhráli, 
zvítězila tam drtivě Demokratická 
strana s 62 % hlasů. Velké volební 
vítězství komunistů mělo několik 
příčin – levicovou tradici předvá-
lečného Československa, vděčnost 
za osvobození většiny země Rudou 
armádou, vyhnání Němců či populis-
tické sliby. 

PRvní PoválEčné volby

1947

„Do Moskvy jsem jel jako českoslo-
venský ministr, ale vrátil jsem se 
jako Stalinův pohůnek.“

Jan Masaryk krátce po příletu 
z Moskvy spontánně I. Herbenovi

maRshallův Plán

Do roku 1948 vstupovalo Českoslo-
vensko jako poslední demokratická 
země z těch, které od nacismu osvo-
bozovala Rudá armáda.

„Podle mého názoru komunisté, 
na základě dlouhých a pečlivých pří-
prav datujících se od Marshallova 
plánu v červenci 1947, zastrašová-
ním a zásahem ozbrojené moci pře-
vzali vládní moc a odstranili oposi-
ci… Zničili veškeré zbytky skutečné 

ÚnoR 1948

1948

_ROK PO ROCE
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demokratické vlády a chystají se 
zbavit 62 % voličů, kteří v roce 1946 
nevolili komunisty, jakéhokoliv vlivu 
ve vládě… Stručně řečeno, komunis-
té použili týchž metod k dosažení 
puče, které byly původně použity 
nacisty a později komunisty v jiných 
satelitních státech.“

Americký velvyslanec L. Steinhardt 
ministru zahraničí Marshallovi 

(26. února)

 „Únorové události roku 1948 – šest 
únorových dnů, v nichž zvítězil pra-
cující lid Československa vedený 
KSČ nad silami buržoazní reakce, 
která se pokusila kontrarevolučním 

pučem zvrátit lidově demokratické 
zřízení.“

Příruční slovník k dějinám KSČ
 
„Únorové události roku 1948 – šest 
únorových dnů, v nichž zvítězil pra-
cující lid Československa vedený 
KSČ nad silami buržoazní reakce, 
která se pokusila kontrarevolučním 
pučem zvrátit lidově demokratické 
zřízení.“

Příruční slovník k dějinám KSČ

nové československo
V Československu po únorovém pře-
vratu nastoupil nový režim. Devá-
tého května přijal parlament novou 

ústavu, jež uzákonila „převzetí moci 
dělnickou třídou, opírající se o sva-
zek s ostatními vrstvami pracujících“. 
30. května se konaly první „socialis-
tické“ volby s „jednotnou kandidát-
kou“, takže voliči neměli z čeho vy-
bírat. Prezident Edvard Beneš odmítl 
podepsat novou Ústavu 9. května, 
2. června abdikoval a 3. září 1948 
zemřel. Novým prezidentem byl 14. 
června zvolen aklamací jediný kan-
didát – komunistický vůdce Klement 
Gottwald.  Nové Národní shromáždě-
ní odhlasovalo 25. října zákon o tá-
borech nucených prací. Občané byli 
do těchto táborů posíláni na zákla-
dě rozhodnutí zvláštních komisí bez  
řádného soudu. 

_ROK PO ROCE
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1950–1954:
 _Horká studená válka

KoREjsKá válKa
„Komunistické jednotky ze severní 
Koreje napadly Jižní Koreu podporo-
vanou Američany. - Překvapivý útok 
- Úder na 11 místech. 
Soul. 25. června, Neděle – (AP) – 
Komunistické síly ze severní Kore-
je napadly za nedělního rozbřesku 
na široké frontě Jižní Koreu. Ame-
ričtí poradci sdělili, že invaze byla 
prakticky zastavena v neděli odpo-
ledne. Těžké ostřelování přesto po-
kračovalo, Severokorejci s podporou 
tanků útočili v 11 místech...“

Dobový tisk, USA

„Téhož dne, 25. června, navrhly Spo-
jené státy svolání Rady bezpečnosti 
OSN a předložily rezoluci, která Se-
verní Koreji nařizovala zastavit bojo-
vé operace a stáhnout své jednotky 
za 38. rovnoběžku.“ 

James Chace, Caleb Carr, Studená 
válka, OSN a Korea

1950

Ve sVětě
události

sChumanova 
dEKlaRaCE 
„Evropa se nevytvoří najednou, nebo 
podle jednoho plánu. Uskuteční se 
naplňováním konkrétních cílů, vy-
tvářejíc nejprve skutečnou solidari-
tu. Sdružení evropských národů vy-
žaduje, aby se skoncovalo s letitým 
nepřátelstvím mezi Francií a Ně-

manžElé RosEnbERGovi
V USA byli 5. dubna odsouzeni 
k smrti manželé Julius a Ethel Ro-
senbergovi. Bylo to vítané sousto 
pro komunistickou propagandu, pro 
niž bylo odsouzení Rosenbergových 
důkazem, že v Americe není svobo-
da, ba že jsou tam politické mon-
strprocesy podobné těm, jimiž se 
se svými odpůrci – i příznivci – vy-
pořádávaly stalinistické režimy. Ro-
senbergovi ovšem nebyli odsouzeni 
za své názory, nýbrž za atomovou 
špionáž ve prospěch SSSR… Po ote-
vření archivů ale o vině manželů Ro-
senbergových nelze pochybovat.

meckem. Cokoli se podnikne v tom-
to směru, se musí týkat především 
těchto dvou zemí.“

Schumanova deklarace z 9. května

1951

1952

hoRKá Půda v asii
V Korei se stále bojuje, stále tam 
umírají lidé, američtí zajatci sedí 
v severokorejských věznicích a v ji-
hokorejských táborech je spousta 
zajatců severokorejských, o nichž 
není jasné, zda se chtějí vrátit domů. 
Kromě toho se schyluje k další velké 
válce ve Vietnamu. Francouzští ko-
lonizátoři se tam pokoušejí potlačit 
a uklidnit osvobozenecké – anebo 

povstalecké, záleží, z které stra-
ny rozvíjejícího konfliktu se díváme 
– hnutí Vietminh, ale moc se jim to 
nedaří.

stalinova smRt
„Seděla tam, tiše plakala a křižo-
vala se způsobem, jaký jsem nikdy 
předtím neviděla. Všimla si, že jsem 
uplakaná a řekla: ‚Netrap se, miláčku 
já pláču štěstím. Zabil mi celou rodi-
nu: syny, bratry, mého muže i otce – 
Stalin je všechny zabil – a nechal jen 
mne a tvou matku.‘ Slyšela jsem to 
poprvé v životě. A pak jsme tam obě 
seděly a plakaly, radostí a žalem.“

Světlana Sbitněvová vzpomíná 
na reakci své babičky

1953

Povstání v ndR
„Také v Německé demokratické re-
publice se lavinovitě šířila nespo-
kojenost se špatnými životními 
podmínkami… Stávka stavebních 
dělníků ve východním Berlíně byla 
první jiskrou rozsáhlého požáru, kte-
rý zasáhl řadu průmyslových center... 
Rozhodl až zásah sovětské armá-
dy, jejíž tankové jednotky dělnickou 
vzpouru potlačily. Východoněmecké 
povstání dokumentovalo stabilitu 
poválečného rozdělení Evropy, neboť 
západní mocnosti sice protestovaly 
proti sovětské vojenské intervenci, 
ale zůstalo pouze u slov.“ 

Vladimír Nálevka
Světová politika ve 20. století
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fRanCiE oPouští 
indočínu
Ženevská konference v květnu 1954 
skončila kompromisem – na jedné 
straně se Francie vzdala svých ná-
roků v regionu, na straně druhé se 
severovietnamským komunistům 
nepodařilo ovládnout celou zem, 
na 17. rovnoběžce byla ustanove-
na demarkační čára mezi severním 
a jižním Vietnamem., samostatnými 
státy se staly Laos a Kambodža.

1954

v usa
„Pro americké domácnosti začínal 
nový a jednodušší věk, příjemný ži-
vot bez potu. ‚Nikdy předtím toho 
nebylo tak mnoho za tak málo pe-
něz,‘ psal Life v roce 1954. Poppy 
Cannonová, která tehdy psala o va-
ření, vřele souhlasila: ‚Nikdy dřív ne-
mělo tolik lidí k dispozici tolik věcí,‘ 
soudila v roce 1953 a srovnala klíč 
k novému americkému snu s ot-
vírákem na konzervy. Napsala, že 
Američané objevili kouzlo, cosi jako 
sezame, otevři se bohatství a osvo-
bození.“

David HALBERSTAM, 
Černobílé desetiletí

1950

„Proces začne pravděpodobně 
30. nebo 31. května 1950. Především 
je nutno dokonale připravit prokurá-
tory a soudce včetně soudců z lidu. 
Musíme jít do procesu s plným 
ovládáním látky… Musíme organi-
zovat organizování celého senátu… 

PRoCEs s miladou 
hoRáKovou  

V čsR
události

Je žádoucí, aby soudci z lidu kladli 
otázky, které my předem zkontrolu-
jeme. Musíme lidem zošklivit celou 
československou emigraci… Otázka 
advokátů: Všichni advokáti jsou již 
prověřeni, my je však musíme in-
struovat, a to individuálně, o tom, 
jakým způsobem musí vést obhajo-
bu… Žaloba se nebude žalovaným 
dávat do rukou… “

Úryvek z porady k přípravě procesu 
na ministerstvu spravedlnosti 

17. května 1950

Čtyři obžalovaní byli odsouzeni 
k smrti – dr. Horáková, Záviš Kalan-
dra, Oldřich Pecl a Jan Buchal. Dal-
ší čtyři obžalovaní dostali doživotí 
a zbylých pět bylo odsouzeno do vě-
zení na 15 – 20 let. Tresty smrti byly 
vykonány 27. června 1950. Dr. Ho-
rákovou před šibenicí nezachránily 
ani intervence mužů, jako byl Albert 
Einstein nebo Bertrand Russell.

1951

Dne 11. července 1951 přijalo Ná-
rodní shromáždění zákon o ochraně 
státních hranic. Hranice opatřené 
ostnatými dráty pochopitelně ne-
bylo třeba chránit kvůli nepřátelům 
zvenčí, ale aby občané neprchali 
pryč, což okatě kontrastovalo s tím, 
jak československá média opěvova-
la krásy života v novém zřízení.

život za dRáty 

„V roce 1951 to už v Praze bylo skoro 
jako za války. Lidi si mezi sebou jen 
šeptali, neminul snad ani týden, aby 
nebyl někdo zatčen. Nejhorší dny 
byly čtvrtek a pátek (mám dojem, 
že každý čtvrtek zasedal ÚV), a když 
večer zazvonil zvonek u dveří, kaž-
dý zbledl. Nestraníci si teď trochu 
oddechli, zatýkání se soustředilo 
většinou na členy strany. Množily se 
sebevraždy, některé dosti záhadné, 

stRaCh vE stRaně 

jiné zcela jasné. Když do bytu jedno-
ho z významných činitelů vstoupili 
dva soudruzi v civilu, ani nečekal, 
co mu řeknou, vyšel druhými dveřmi 
z pokoje, vzal revolver a zastřelil se. 
Později se říkalo, že ho vůbec nepři-
šli zatknout, ale jen se něco zeptat. 
Nebo že by si k němu jen zaskočili 
na sklenici piva - kdoví?“

Heda Margoliová-Kovályová, 
Na vlastní kůži

1952

26. dubna v Brně zasedli na lavici 
obžalovaných intelektuálové spja-
tí s katolickou církví, „spiklenec-
ké centrum“ bylo nazváno Zelená 
internacionála. Následoval další 
proces proti katolickým duchovním 
a laikům, tzv. „agentům Vatikánu“ 
a největší proces 50. let s bývalým 
generálním tajemníkem KSČ Rudol-
fem Slánským a spol. Bylo v něm ob-
žalováno v procesu 14 lidí, většinou 
vysoce postavených členů KSČ. Drti-
vá většina byla židovského původu. 
Celkově bylo odsouzeno ke smrti 
oběšením 11 z celkových 14 obžalo-
vaných.

bylo K zAlKnutí.
niKoli nARáz 
niKoli Všichni nAjednou
Ale nenápAdně A tu A tAm
tAK jAK zněl příKAz dne
nepozoRoVAně se RozKládAt 
poslední zbytKy minulosti 
se VytRácely…

Jan Zahradníček, Znamení moci

vE znamEní PRoCEsů    

1953

měnová REfoRma
V důsledku krize hospodářského 
systému byla 1. června 1953 pro-
vedena měnová reforma. Částka 
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300 korun se měnila v poměru 5:1, 
další peníze a vklady v poměru 50:1. 
V praxi to znamenalo, že drtivá vět-
šina obyvatel přišla o úspory.

„V pondělí 1. 6. 1953 došlo v Plzni 
ke stávce části osazenstva Lenino-
vých závodů, která se postupně roz-
rostla v demonstraci a pokus o puč. 
Reakční sebranka, podporovaná pl-
zeňskou buržoazií, kolísavými živly 
z Leninových závodů… Demonstran-
ti mluvili asi 10 minut do městské-
ho rozhlasu, vyházeli z oken obrazy 
a busty soudruha Gottwalda, Zápo-
tockého, Lenina, Stalina, roztrhali 
a pošlapali sovětský státní prapor, 
vyvěsili na radnici velký obraz Bene-
še… Demonstrace byla likvidována 
teprve v pozdních odpoledních ho-

dinách ostrým zásahem ze strany 
Lidovým milicí, které byly poslány 
z pražských závodů, a přisunutým 
vojskem ministerstva vnitra.“

 Z hlášení vypracovaného 
pro ÚV KSČ

KolEKtivizaCE 
(1950–54)

Československá vláda celé sledova-
né období bojovala proti „vesnickým 
boháčů“, přišla další vlna násilné 
kolektivizace, která se prováděla 
různě. Nejmírnějším způsobem byla 
agitace, dalšími nátlakovými forma-
mi povinné dodávky, ukládané těm, 
kdo odmítali vstoupit do JZD, po je-
jichž nesplnění byli tito lidé tvrdě 

perzekvováni. K nejpřísnějším opat-
řením patřilo nucené vystěhování 
ze statku, kde rodiny sídlily někdy 
i po staletí, časté bylo také umisťo-
vání do táborů nucených prací pod 
jakýmikoli záminkami.

„Souzený případ je důkazem toho, 
že právě vesnický boháč se stává 
spolehlivou oporou a ochotným ná-
strojem v rukou válečných štváčů. 
Od sabotování výživy našeho lidu 
neplněním dodávek přes šeptanou 
propagandu, štvavé letáky a organi-
zování sabotáží stává se třídní ne-
přítel na vesnici vrahem oddaných 
budovatelů socialismu.“

Úryvek ze závěrečné řeči
 prokurátora Emila Eichlera 

v Babickém případu

_ROK PO ROCE
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1955–1959: 
_západní evropa se 
sjednocuje

bandunGsKá 
KonfEREnCE

1955

Ve sVětě
události

Konference v Bandungu se zúčast-
nilo třiadvacet nezávislých států 
z Asie a čtyři z Afriky a také Zlaté 
pobřeží a Súdán, které měly záhy 
nezávislost získat. Ke dvěma čás-
tem rozděleného světa, kapitalistic-
kému Západu a totalitárnímu sovět-
skému bloku přibyl „třetí svět“. 

„Nezúčastněnost poskytovala vůd-
cům třetího světa možnost přiklonit 
se, a přitom se neskácet. Cílem bylo 
neangažovat se ani na jedné stra-
ně fronty studené války, ale nechat 
si takovou možnost otevřenou... 
Možností sekýrování menších států 
měly své hranice, protože ty mohly 
vždycky přeběhnout k nepříteli nebo 
tím aspoň pohrozit.“

John Lewis Gaddis, Studená válka

dEstalinizaCE
…Chruščov vystoupil na pódium 
a bez upozornění se pustil do čtyř-
hodinového výčtu Stalinových zlo-
činů proti ‚socialistické zákonnosti‘ 
a komunistické straně. … dnes se 
odhaduje, že stalinské represe stá-
ly život téměř dvacet milionů obča-
nů sovětské říše, a to nemluvíme 

o rozvrácených životech jejich rodin 
a známých. Nikita Chruščov ovšem 
mluvil o obětech z řad strany, o exis-
tenci sítě táborů, kde lidé umírali 
jako mouchy, se ani nezmínil...

„během týdnů se oVzdu-
ší V táboRech (GulAGu) 
pRojAsnilo A pRopouštění 
A RehAbilitAce Konečně nA-
bRAly Rychlost.“

Anne Applebaumová, Gulag

Povstání v Poznani

1956

„Stála jsem u okna soukromého bytu 
na ulici Roosevelta, ve vzdálenosti 
400 metrů od budovy ‚bezpečnos-
ti‘. Samopaly bylo slyšet v jednom 
kuse. Stále se opakoval útěk vystra-
šeného davu do domovních bran. Tři 
těžké tanky typu T-34 s hukem pro-
jely zmoklými ulicemi a zastavily se 
pod okny. Nějaká žena na věž tanku 
přivázala vlajku. ... Se slzami v očích 
zpívali starou polskou církevní pí-
seň Boże, coś Polskę. Francouzští 
účastníci veletrhů křičeli k davu: 
‚Vive la Pologne!‘“

Annemarie Doherr 

Povstání v maďaRsKu
„Jako odvetu za zápalné láhve so-
větské pancéřové jednotky rovnaly 
se zemí domy, ze kterých docháze-
lo k útokům. Rusové pustošili celé 
čtvrti, o kterých se domnívali, že se 
tam skrývají povstalci. Tímto způ-
sobem byly zničeny stovky domů, 
především v dělnických čtvrtích – 
kolébce povstání.“

EvRoPsKé hosPodář-
sKé sPolEčEnství

Článek 2
„Posláním společenství je vytvoře-
ním společného trhu a postupným 
odstraňováním rozdílů mezi hospo-
dářskými politikami členských států 
podporovat harmonický rozvoj hos-
podářských činností ve Společen-
ství, nepřetržitý a vyvážený růst, 
vyšší stabilitu, rychlejší zvyšování 
životní úrovně a užší kontakty mezi 
členskými státy.”

1957

sPutniK
„Sovětský svaz vypustil do vesmíru 
první satelit světa nazvaný Sput-
nik. … Náhle se však stala bezpeč-
ná vzdálenost mezi sovětskými 
základnami a americkým územím 
pouhou fikcí. Otázka nyní zněla: Bu-
dou Spojené státy ochotny nasa-
dit jaderné zbraně k obraně Paříže, 
Bonnu či římu v situaci, kdy to bude 
znamenat sovětský útok na Boston, 
New York či Los Angeles?“

Petr LUŇÁK, Západ: Spojené státy 
a Západní Evropa ve studené válce
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„vElKý sKoK vPřEd“
V Číně začal ekonomický experiment. 
Země se měla v několika letech stát 
jednou z průmyslově nejvyspělej-
ších zemí světa. Měřítkem vyspělos-
ti měla být velikost produkce železa. 
Velký skok vpřed se změnil ve vel-
kou katastrofu. Fantaskní indus-
trializace Číny zničila zemědělství 
a výsledkem byl strašný hladomor, 
jemuž podle odhadů padlo za oběť 
20 až 40 milionů Číňanů.

„Mao Stalina rád neměl a nesouhla-
sil s ním. Byl však silně proti destali-
nizaci, v níž viděl pokus svalit kolek-
tivní vinu na hlavu jediného člověka.“ 

Paul Johnson, Dějiny 
dvacátého století

1958

KubánsKá REvoluCE
„Když se Castro v lednu 1959 do-
stal k moci, prohlásil se vrchním 
velitelem a pod záminkou, že musí 
zabránit recidivě gangsterství, si 
zajistil politický monopol. Všechny 
policejní jednotky podléhaly jemu, 
nikoli ministerstvu vnitra a klíčové 
pozice u policie i v armádě rychle 
převzali jeho bývalí spolubojovníci… 
Ve druhé polovině roku 1959 přijal 
Castro sovětské zbraně, poradce 
a pomoc KGB při organizování tajné  
bezpečnosti.“

Paul Johnson, Dějiny 
dvacátého století

1959

Povstání v tibEtu
„Povstání bylo krvavě potlačeno 
a dalajlama byl donucen opustit 
Tibet a uchýlit se do indického exi-
lu. Bilance ‚úspěchů‘ čínské invaze, 
nejrůznějších celostátních kam-

paní, pracovních a ideologických 
programů a ‚kulturní revoluce‘ je 
dostatečně známá: 80 000 mrtvých 
během vojenského vpádu a v dů-
sledku zásahu proti povstání v roce 
1959. Přes milion Tibeťanů zemřelo 
ve věznicích, pracovních táborech 
nebo při hladomoru.“

lungta.cz

1955

Stalinův pomník v Praze bylo nej-
větší skupinové sousoší v Evropě, 
postavené na počest sovětského 
vůdce Josifa Vissarionoviče Stali-
na za kultu osobnosti v 50. letech 
20. století. Stavba byla zahájena 
22. prosince 1949 za účasti Antonína 
Zápotockého a sousoší bylo odhale-
no 1. května roku 1955 pod heslem 
‚Svému osvoboditeli – českosloven-
ský lid‘. Sochařem pomníku byl Ota-
kar Švec, který však před odhalením 
díla spáchal sebevraždu. 

„Pro věky je určen tento památník 
československo-sovětského přátel-
ství, který se zdvihá nad Prahou.“

Místopředseda vlády 
Václav Kopecký

„Z ideologického hlediska je tento 
návrh jediný, který spojuje vedoucí 
osobnost celého pokrokového světa, 
osobnost generalissima J. V. Stali-
na, jasně s lidem.“

Verdikt poroty

stalinův PomníK

V čsR
události

sPaRtaKiáda
„Stadion se už pomalu obléká 
do roucha monumentální výzdoby, 
aby byl důstojným rámcem slavných 
dnů první celostátní spartakiády… 
Tisíce mladých lidí ze všech koutů 

republiky naplnily pražské čtvrti, uli-
ce a náměstí. Mnozí z návštěvníků 
vidí Prahu poprvé…“

Komentář z dobového filmového 
týdeníku, 1955

„Stejně jako cvičenci reprezentují 
lid Československa, tribuna repre-
zentuje ‚stranu a vládu‘, vlastní vy-
stoupení je komunikací mezi lidem 
a ‚stranou a vládou‘, během níž lid 
potvrzuje ‚straně a vládě‘ svou pod-
poru, svou oddanost programu so-
cialismu, svou vděčnost za správ-
né vedení ... a ‚strana a vláda‘ toto 
ujištění přijímá a demonstruje svou 
přítomností na stadiónu plné zto-
tožnění s lidem...“

Vladimír Macura, spartakiáda, 
Šťastný věk – symboly, emblémy  

a mýty 1948–89

stavby mládEžE 
Mládežnické budovatelské hnutí 
vzniká v Československu po druhé 
světové válce: mládež se zapoji-
la do budování pohraničí a později 
do „dvouletky“, podílela se napří-
klad na budování nových Lidic, nebo 
na takzvaném „koldomě“ v Litvíno-
vě. Po roce 1948 mládež stavěla Trať 
mládeže nebo Trať družby do Sovět-
ského svazu, přehrady a průmyslové 
kombináty jako na Ostravsku.

„Na jednom z dřevěných domečků 
svazáckého města ve Vratimově 
uvidíte heslo: My stavíme stavbu, 
stavba staví nás! Z hlavní brány 
tábora vycházejí časně ráno, od-
poledne i v noci na ranní, odpole-
dní a noční směny průvody chlap-
ců a děvčat se svazáckou vlajkou 
v čele a s písničkou na rtech… Přišli 
sem svazáci s nejrůznějším povolá-
ním – a zde student, dělník, rolník, 
všichni vytvořili pracovní kolektiv, 
který se musel prokousávat nezvyk-
lostí práce v prvních dnech a který 
dnes pracuje údernicky. V každé četě 

_ROK PO ROCE
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a ve většině brigád jsou ustaveny 
politické kroužky.“

Reportáž z časopisu určeného 
účastníkům československých sta-

veb mládeže, 50. léta 20. století

1956

„K důstojnosti člověka patří svědo-
mí. Když volně píši a vydávám, mohu 
být opravdu spokojen a nechtít víc? 
Mohu, ale jen tehdy, dokud líc mé 
volnosti nemá rub – umlčování dru-
hého. Já píši a vydávám, ale zdali-
pak měl to právo například Jiří Kolář, 
básník mně poetikou odlehlý, které-
ho si však vážím jako příkladu, jak si 
nic v životě ani v práci neulehčovat? 
Jiří Kolář, básník s původem kla-
denského proletáře, jemuž oprav-
du nikdy nešlo o osobní prospěch, 

sPisovatElé a svědomí

ale vždycky o věc lidu a socialismu, 
a který se v sobě raději do krve roz-
dírá, než aby se přizpůsobil a lízal 
paty, byl brutálním útokem v Tvorbě 
zahnán do izolace a posléze exis-
tenčně zničen. To je nelidské, to je 
nekulturní! Kdo z nás si spokojeně 
chodí, spokojeně píše, spokojeně po-
bírá honoráře a klidně usíná, kdo se 
staví, jako by o ničem nevěděl, kdo 
řekne nahlas: Zde se děje křivda!, je 
zakuklený maloměšťácký sobec – 
a ten, kdo se dokáže jen tajně sty-
dět, je zbabělec. Jsou a budou snahy 
tyto skutečnosti přejít, zastřít, ošo-
líchat, znevážit; ale každá taková 
snaha naši hanbu ještě zvětší. Ne-
hanbí-li se mnohý z nás dnes, budou 
se za nás jednou hanbit naše děti...“

Projev Františka Hrubína na II. 
sjezdu Svazu československých 

spisovatelů, duben 1956

„Potřebovali názorný příklad, kam by 
vedlo uvolnění cenzurní praxe. Ro-
mán, který by odpovídal jejich pojetí 
dekadentního naturalismu a reakč-
ního individualismu. Tím terčem se 
také stal. Po čtrnáct dní se denno-
denně objevovaly recenze ve všech 
celostátních denících a časopisech 
a pak se hon přenesl do krajských 
a místních listů… Já ztratil redak-
torské místo ve Světové literatuře. 
Potom prezident Novotný osobně 
zatratil román na jakémsi stranic-
kém kongresu a moje tchyně, pros-
tá žena z lidu, mi nabídla, že schová 
cennosti a vkladní knížky. Má žena 
odvezla mé rukopisy k otci do Ná-
choda, který je s pomocí sokolských 
spiklenců ukryl v jedné vesnici, asi 
dvacet kilometrů od mého rodného 
města. Vypadalo to, že se mi na-
skytne opožděná příležitost stát se 
horníkem na uranu...“

J. Škvorecký o svém románu Zbabělci

_ROK PO ROCE
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1960–1964: 
_rovnováHa stracHu

RoK afRiKy

1960

Třicátého prvního ledna skončila 
v Tunisu druhá panafrická konferen-
ce, na které 160 zástupců afrických 
států a území žádalo pro africké ná-
rody nezávislost a odstranění raso-
vé diskriminace. 

Ze 17 nových států získalo 14 nezá-
vislost na Francii, samostatnost zís-
kala belgická kolonie Kongo, britská 
Nigérie a dosavadní britsko-italská 
kolonie Somálsko.

jfK PREzidEntEm usa
„Kennedy prohlásil, že doba je pro 
svobodné národy ‚svrchovaně ne-
bezpečná‘ a že úkolem jeho gene-
race je bránit svobodu. ‚Nevyhýbám 
se této odpovědnosti,‘ řekl, ‚vítám ji. 
Amerika zaplatí jakoukoli cenu, po-
nese jakékoli břemeno, bude snášet 
jakékoli útrapy, podporovat jakékoli 
přátele a čelit jakémukoli nepříteli, 
jen když se jí podaří zachovat svo-
bodu.‘“

Paul Johnson, Dějiny 20. století

bERlínsKá zEď
Nepřátelské činnosti je třeba čelit. 
„Západoněmečtí imperialisté, při-
pravující přímou agresi proti NDR 
a pokoušející se vyvolat pomocí 

1961

svých agentů v NDR nepokoje, po-
užívají však západního Berlína také 
k ohavnému obchodu s lidmi.“ 

Rudé právo, 14. srpna 1961

„V časných ranních hodinách začali 
východoněmečtí vojáci a policisté 
na hranici sektoru mezi východní 
částí města a západním Berlínem 
natahovat ostnatý drát. Bezpro-
středně poté drát nahradily oce-
lové bloky. Před očima žasnoucího 
a vystrašeného světa dostávalo 
konečnou podobu nejslavnější ar-
chitektonické dílo studené války. Zá-
padoberlíňané včetně dynamického 
mladého starosty Willyho Brandta 
požadovali akci. Spojenecké posád-
ky v Berlíně, říkali, musejí okamžitě 
tu hroznou věc strhnout a bude-li to 
nezbytné, tak i tanky.“

David Clay Large, Velká záchrana

PRoCEs s EiChmannEm:

„moje sVědomí je nApRosto 
čisté... V žiVotě pRo mě bylo 
nejdůležitější poslouchAt 
RozKAzy.”

Paměti Adolfa Eichmana

KubánsKá KRizE

„Nikdy předtím ani poté nestál svět 
tak blízko jadernému konfliktu. Nej-
horší mezinárodní krizi od konce 
druhé světové války odstartoval 
fakt, že USA zjistily, že Sovětský 
svaz umístil na Kubě rakety schop-

1962

né zasáhnout USA. Tehdejší americ-
ký prezident John Kennedy 22. října 
1962 vyhlásil ‚karanténu‘ ostrova, 
aby se zabránilo dodávkám sovět-
ských zbraní. Krize byla zažehnána 
až poté, co sovětský vůdce Nikita 
Chruščov 28. října 1962 souhla-
sil s odstraněním raket výměnou 
za příslib USA neintervenovat vojen-
sky proti Castrově režimu.“

ceskatelevize.cz

„Svět dělil od všeobecné jaderné 
apokalypsy hodně tenký vlásek. 
Lidstvo ještě nikdy nebylo tak blízko 
svému zániku. Armády obou velmocí 
takřka doslova spaly v botách.”

Jiří Hanák, Orwellovo století

mám sEn!
„Sním o tom, že mé čtyři malé děti 
budou jednoho dne žít v zemi, kde 
nebudou posuzovány podle barvy 
své kůže, ale podle kvality charakte-
ru. O tom dnes sním! ... Nesnažme se 
uhasit naši žízeň po svobodě z po-
hárů hořkosti a nenávisti. Náš vzne-
šený boj musíme vést vždy důstojně 
a disciplinovaně. Nesmíme připustit, 
aby náš tvůrčí protest zdegeneroval 
ve fyzické násilí. Znovu a znovu mu-
síme stoupat do majestátních výšin, 
kde budeme fyzické síle odpovídat 
pouze silou duševní.”

Martin Luther King

1963

Ve sVětě
události
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„… Všichni svobodní lidé, ať už žijí 
kdekoliv, jsou občany Berlína, a pro-
to  jsem pyšný, že jako svobodný člo-
věk mohu říci: ‚Ich bin ein Berliner.“”

J. F. Kennedy v Berlíně

střEt vE viEtnamu 

1964

Ve Vietnamu 2. srpna zaútočily tři 
severovietnamské dělové čluny 
na torpédoborec amerického vá-
lečného námořnictva. To byla první 
vojenská konfrontace mezi sever-
ním Vietnamem a USA, které do té 
doby vystupovaly jen jako poradce 
jihovietnamské vlády a vojenských 
orgánů; tento útok byl předzvěstí 
toho, že se ve Vietnamu asi rozpou-
tá válka.

„mohl by něKdo třebA jen 
Ve snu pomyslet nA to, říci
stAlinoVi, že už nám 
neVyhoVuje A VyzVAt ho, 
Aby odešel nA odpočineK?
nezbyl by po něm Ani 
mAstný fleK. dnes je 
Všechno jiné.“ 

Chruščov po „sesazení z trůnu“ 

1960

U příležitosti 15. výročí osvoboze-
ní Československa vyhlásil prezi-
dent republiky Antonín Novotný 
rozsáhlou amnestii. Ta se týkala 
5 319 lidí z celkem 8 708 obětí po-
litických procesů, dosud se nachá-
zejících v československých vězni-
cích a pracovních táborech, a také 
5 600 z celkem 23 023 odsouzených 
za kriminální trestné činy. Součástí 
amnestie bylo i prominutí vedlejších 

amnEstiE

V čssR
události

trestů odsouzeným, kteří byli pro-
puštěni z výkonu trestu před rokem 
1960. Obětem politických procesů se 
nedostalo žádné rehabilitace, jež by 
z nich sejmula označení viníka. Spíše 
šlo o jednostranné gesto dobré vůle, 
které umožnilo propustit neprávem 
odsouzené – zdaleka ne všechny – 
na svobodu.  

Parlament v roce 1960 rozhodl, že 
Československo už dospělo k so-
cialismu, a vyhlásil novou ústavu. 
Článek 4 zakotvoval vedoucí úlo-
hu komunistické strany ve státě 
a ve společnosti. 

„Dovršujíce socialistickou výstav-
bu, přecházíme k budování vyspělé 
socialistické společnosti a shroma-
žďujeme síly pro přechod ke komu-
nismu. Po této cestě půjdeme dále 
ruku v ruce s naším velkým spojen-
cem, bratrským Svazem sovětských 
socialistických republik, a se všemi 
ostatními přátelskými zeměmi svě-
tové socialistické soustavy, jejímž 
je naše republika pevným článkem. 
Chceme žít v míru a přátelství se 
všemi národy světa a přispívat k mí-
rovému soužití a dobrým vztahům 
mezi státy s různým společenským 
zřízením.“

Z preambule ústavy z roku 1960

nová Ústava

Do voleb v roce 1960 vstupovala 
tzv. jednotná kandidátka Národní 
fronty. NF jmenovala do každého 
volebního obvodu jednoho svého 
kandidáta, kterého pak voliči ve vol-
bách buď potvrdili, nebo nepotvrdili. 
Pouze kandidát NF se mohl ucházet 
o mandát v zastupitelských sborech 
na všech úrovních státního aparátu.

„Volby jako výraz morálně politické 
jednoty. Úspěchy socialistické vý-
stavby se odrazily také ve výsled-

soCialistiCKé volby

cích voleb do Národního shromáž-
dění a národních výborů (viz graf). 
Konaly se v červnu 1960 už v rámci 
nových krajů a okresů, zřízených 
v dubnu téhož roku.“

Text z normalizační učebnice,  
dějepis 8, 1983

„Vedoucí silou Ve společ-
nosti i Ve státě je předVoj 
dělnicKé třídy, Komunistic-
Ká stRAnA česKosloVensKA, 
dobRoVolný bojoVý sVAzeK 
nejAKtiVnějších A nejuVě-
domělejších občAnů z řAd 
dělníKů, RolníKů  
A inteliGence.“

Článek 4, ústava z roku 1960

1960–63

„Podobně jako do vesmíru vzlétly 
první sovětské družice a v roce 1961 
i první kosmonaut, měl se v nejbližší 
době splnit také sen o nastolení bla-
hobytu. ‚Ještě naše generace bude 
žít v komunismu,‘ říkalo se a psalo 
v Československu v roce 1960, kdy 
země oficiálně vstoupila do po-
sledního předpokoje, do socialismu 
– a nikdo se tomu slibu vlastně ne-
smál, v dané době ho mnozí pořád 
ještě považovali za pravděpodob-
ný… V roce 1963 už se i doma věci 
viditelně dávaly do pohybu. Sys-
tém ztrácel dech. Už nebyl schopen 
předstírat, že v životní úrovni, kterou 
zajišťuje obyvatelstvu, předbíhá Zá-
pad nebo že s ním aspoň drží tempo. 
Ti, kdo se dali ke komunistům, pro-
tože doufali, že tak druhé dovedou 
do ráje, začínali chápat, že jdou úpl-
ně jinam. A ti z nich, kdo byli mocni 
myšlení a slova, o tom začali psát 
články do novin, knihy a divadelní 
hry, natáčet filmy a televizní pořady.“

Pavel Kosatík, Tigrid, poprvé
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„Nejvýznamnějším faktorem však 
byla nová tvorba, která se objevila 
ve všech oblastech uměleckého ži-
vota. Československá filmová vlna, 
úspěchy malých divadelních scén 
a hry soudobých světových autorů 
v repertoáru velkých divadel, výsta-
vy mladých a moderních výtvarníků 

uvolnění doma i v zahraničí, koncerty dosud 
potlačované moderní hudby. Jen 
za dva roky 1963–1964 vyšlo 252 
nových literárních děl, bylo uvedeno 
47 nových her domácích autorů a 26 
autorů poprvé publikovalo.“

„… v nejvyšších stranických kruzích 
se začalo hovořit o tom, že uvol-
nění v kulturní oblasti překročilo 

únosnou mez, protože se neomezilo 
na kulturu. Zejména spisovatelé kri-
tizují minulou politiku režimu a také 
současnost, rozcházejí se s oficiál-
ními stanovisky, zvláště pokud jde 
o 50. léta, jež dokonce nazývají do-
bou temna.“

Karel Kaplan, Všechno jste prohráli

_ROK PO ROCE
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1965–1969: 
_mládí se bouří

vE viEtnamu PřituhujE

1965

Boje ve Vietnamu se v únoru 1965 
začaly stále víc podobat skutečné 
válce. Partyzánské oddíly Vietkongu 
útočily na cíle v jižním Vietnamu, byli 
usmrceni američtí vojáci a v reakci 
na tuto ofenzivu 7. února jižní Viet-
nam a USA podnikly společnou od-
vetnou akci. K té patřilo bombardo-
vání severního Vietnamu a to musel 
schválit americký prezident Lyndon 
Johnson.

ii. indiCKo-PáKistán-
sKá válKa

KultuRní REvoluCE

1966

„Rudé gardy skandovaly maoistická 
hesla, zatímco místopředseda ko-
munistické strany a ministr obrany 
Lin Piao předříkával: ‚Bijme kapita-
listické uzurpátory moci! Zbavme se 
reakčního měšťáckého vlivu! Spro-
voďme ze světa všechny zloduchy 
a ďábly! Skoncujme se čtyřmi pře-
žitky, se starým myšlením, starou 
kulturou, starými obyčeji a starými 
návyky.“
Paul JOHNSON, Dějiny dvacátého 
století

„nAléhAVě VolAli o pomoc. 
KAždý, Kdo byl uVnitř, tAm 
uVázl A uhořel. zemřelo 

šest KluKů. uložili jsem 
jejich ostAtKy do neVelKé 
plechoVKy od KáVy. do Viet-
nAmu jsem přišel jAKo dítě. 
A VietnAm jsem opustil 
jAKo stARý muž.“

Craig J. Barber

šEstidEnní válKa

1967

„5. června ráno izraelští piloti zničili 
v podstatě celé egyptské letectvo 
na letištních plochách. Jordánsko 
a Sýrie byly Násirem záměrně dez-
informovány o izraelském úspěchu 
a v domluvené chvíli na židovský 
stát zaútočily. Izraeli se tak uvolnily 
ruce... 6. července zabrali Izraelci je-
ruzalémské Staré město, následují-
cího dne večer už okupovali Západní 
břeh Jordánu. Během dalších dvou 
dnů zaútočili přes Golanské výši-
ny na Sýrii a zastavili se až 50 km 
od Damašku.“

Paul Johnson, 
Dějiny dvacátého století

válKa vE viEtnamu 
„Johnsonovo rozhodnutí o ameri-
kanizaci války, které ze zpětného 
pohledu působí nesmyslně, plně 
odpovídalo zásadám americké za-
hraniční politiky, kterou prosazovali 
po druhé světové válce postupně 
všichni američtí prezidenti. Truma-
nova teorie zadržování prosazovaná 
v 50. letech Eisenhowerem a znovu 

potvrzená Kennedym potvrzovala, 
že Spojené státy nepřipustí další 
rozšíření komunismu.“

George Brown Tindall, David E. Shi. 
Dějiny Spojených států amerických

bouřlivý RoK ‘68

1968

„V Paříži, Západním Berlíně, Londýně 
a římě se jaro 1968 neslo ve zname-
ní studentských protestů proti vál-
ce ve Vietnamu. Rovněž ve Varšavě 
studenti protestovali, ale z jiných 
důvodů než jejich západní protějšky. 
Mladí Poláci nevyšli do varšavských 
ulic ze solidarity s Vietkongem, ný-
brž aby hájili svobodu a kulturu své 
země před dusivou komunistickou 
vládou.“

Jan Skórzynski, Jarní vzpoury, 
Respekt

„Šedesátá léta znamenala v ději-
nách západní společnosti důležitý 
zlom, protože zavládl hmotný bla-
hobyt a ženy měly přístup k anti-
koncepci a mladí lidé se stali vý-
znamnou složkou veřejného mínění 
a postupem času začali i starší ob-
čané sportovat a mladistvě se oblé-
kat a souložit na různé způsoby a ří-
kat neotřelé a neformální myšlenky, 
a když někdo nebyl mladý alespoň 
na duchu, patřil do starého světa.“

Patrik Oouředník, Europeana

„slyšte můj KřiK! KřiK še-
dého, obyčejného čloVěKA, 
synA náRodA, KteRý VlAstní 

Ve sVětě
události
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i cizí sVobodu miloVAl nAde 
Všechno, i nAd VlAstní ži-
Vot! VzpAmAtujte se! ještě 
není pozdě! ... Ať žije sVo-
bodné polsKo!  to je KřiK 
umíRAjícího sVobodného 
čloVěKA! ...pRotestuji pRoti 
neVypRoVoKoVAné AGResi 
pRoti bRAtRsKému česKo-
sloVensKu...“

Ryszard Siwiec

člověK na měsíCi

1969

„sestupuji z lunáRního 
modulu dolů. pRo jednoho 
čloVěKA je to jen mAlý KRů-
čeK, Ale pRo lidstVo je to 
VelKý sKoK dopředu.“

Neil Armstrong

PočátEK odzbRojování
Zatímco ve Vietnamu se stále bojo-
valo, rozhodli se představitelé USA 
a SSSR jednat o omezení zbrojení. 
14. září se v New Yorku sešli mini-
stři zahraničí… O měsíc později roz-
hovory pokračovaly v Helsinkách, 
byly to předběžné rozhovory mezi 
sovětskou a americkou delegací 
a tak začal proces, který později ve-
šel do dějin pod zkratkou SALT, tedy 
rozhovory o omezení zbrojní výro-
by.“ Smlouva SALT I byla podepsána 
v roce 1972. 

1966

„V poslední době se ve větších měs-
tech, rekreačních střediscích a hlav-
ně na území hlavního města Prahy 
projevují u části mládeže některé 
nezdravé tendence, které význam-

vlasatCi

ným způsobem narušují vzájemné 
lidské vztahy, socialistickou zákon-
nost a veřejný pořádek. Jde o sku-
pinu mladých lidí, převážně chlapců 
tzv. „mániček“, kteří svým zjevem, 
neupraveným, dlouhým vlasem, od-
puzujícím a nečistým oděvem a hru-
bým provokativním chováním i zjev-
nou neúctou vůči spoluobčanům 
provokují, žijí parazitním způsobem 
a páchají trestné činy.“

Přísněji proti rušitelům  pořádku, 
Rudé právo, 31. 8. 1966

„Během akce asi 80 % uvedených 
mladíků si dalo upravit svůj zevněj-
šek, z toho asi polovina po pohovoru 
na součástech VB a druhá polovina 
po působení společenských orga-
nizací nebo složek: národní výbory, 
ČSM, závody.“

„Opatření proti některým negativ-
ním projevům určité části 

mládeže“, 1966

1968

„Obviňují nás, že útočíme na sociali-
smus a tuto žalobu vyslovují ti, kteří 
socialismus zdiskreditovali, umrtvili 
a proměnili v náboženství plné ikon 
a citátů svatých. Socialismus našich 
představ, je socialismus živý, přeté-
kající soutěží myšlenek a nikoli bez-
útěšný kriminál rozumu…“

Spisovatel Jan Procházka na stu-
dentském shromáždění, 20. 3. 1968 

„Spontánní společensko-politický 
pohyb vymykající se kontrole KSČ 
začal zrušením cenzury v posledním 
únorovém týdnu roku 1968. Svo-
boda slova, vlastní demokratickým 
režimům, byla v příkrém rozporu 
s politickým systémem založeným 
na absolutní dominanci jediné stra-
ny. Do vnitřních záležitostí KSČ jako 
politického hegemona se začal plést 
‚řadový občan‘, rodilo se svobodné 

PRažsKé jaRo

veřejné mínění. Média se z hlás-
né trouby režimu proměnila v jeho 
nejpřísnějšího kritika. Tisk, rozhlas 
a televize záhy překročily mez, která 
byla pro reformní centrum přijatelná. 
V březnu na schůzce v Drážďanech 
označil sovětský vůdce Leonid Iljič 
Brežněv situaci v Československu 
za kontrarevoluční. Utažení šroubů, 
k němuž Moskva své problematické 
spojence nabádala, se však neusku-
tečnilo. Právě naopak.“

Jiří Hoppe, Jiří Suk a Jaroslav 
Cuhra, Josef Koudelka: Invaze 68

„Vedení strany už není dále schop-
no úspěšně se hájit před útoky pro-
ti socialismu, není s to organizovat 
proti pravicovým silám ani ideologic-
ký, ani politický odpor… budeme ze 
všech sil bojovat vlastními prostřed-
ky. V případě, že by však naše síly 
a prostředky byly vyčerpány nebo 
nepřinesly pozitivní výsledky, pova-
žujte toto naše prohlášení za nalé-
havou prosbu a žádost o vaši akci 
a všestrannou pomoc.“

Z tzv. Zvacího dopisu představitelů 
konzervativního křídla KSČ Leonidu 

I. Brežněvovi

oKuPaCE

16. ledna 1969 se na Václavském 
náměstí upálil student Jan Palach. 
25. února 1969 se upálil taktéž 
na Václavském náměstí student Jan 
Zajíc a v březnu 1969 v Jihlavě děl-
ník Evžen Plocek.

„Jan Palach se neupálil na pro-
test proti okupaci, jak se často ne-
správně tvrdí, nýbrž proti jejím dů-
sledkům, které se v té době začaly 
projevovat: národní vůle k odporu 
začínala ochabovat, režim chytře, 
krůček po krůčku utahoval smyčku 
a dusil poslední zbytky politických 

živé PoChodně 

V čssR
události

1969

_ROK PO ROCE
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výdobytků pražského jara. Začínala 
se tragédie morální korupce spo-
lečnosti a student Jan se stal svou 
absolutní obětí světlem, které mělo 
v šeru polopravd, naivních iluzí a zá-
měrných lží prorockým, varovným 
a burcujícím způsobem osvětlit tuto 
pravdu o nás samých, o národní situ-
aci, o smyslu doby, do níž jsme byli 
postaveni.“

Tomáš Halík, Pochodeň svědomí,  
z knihy Jan Palach ´69

17. dubna proběhlo plénum ústřed-
ního výboru KSČ, na němž odstoupil 
z funkce prvního tajemníka Alexandr 

nástuP noRmalizaCE

Dubček a na jeho místo byl zvolen 
Gustáv Husák. 

„Nové normalizační vedení, které 
se chopilo moci zcela bez podpory 
veřejnosti a jejích elit, se přirozeně 
velmi obávalo prvního výročí sovět-
ské okupace. Předpokládalo, že ve-
řejnost si 21. srpen 1969 připomene 
demonstracemi. Rozhodlo se proti 
nim rázně zakročit, a přesvědčit tak 
sovětské politbyro, že má situaci 
v zemi již plně pod kontrolou. Pří-
pravy pořádkových sil na zvládnu-
tí případných nepokojů začaly už 
s dvouměsíčním předstihem. Jen 
armáda pro zásah vyčlenila 20 000 

vojáků, 310 tanků a 200 obrněných 
transportérů. Další síly zmobilizo-
vala Bezpečnost (více než 3 tisíce 
mužů) a Lidové milice (asi 27 tisíc 
příslušníků)… Takzvaný pendreko-
vý zákon, který umožňoval zadržet 
demonstranty bez soudního příkazu 
až na tři týdny a odsoudit je v urych-
leném řízení, přitom spolupodepsali 
i bývalí reformátoři, kterým národ 
o rok dříve tolik věřil: prezident Svo-
boda, předseda vlády Černík, a do-
konce i předseda Federálního shro-
máždění Dubček.“

František Emmert, Průvodce český-
mi dějinami 20. století

_ROK PO ROCE
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1970–1974: 
_klid? jen v evropě

détEntE 

1970

„Détente (francouzsky: uvolnění) 
nebo politika détente je termín po-
cházející z francouzštiny a znamená 
uvolnění napětí; původně šlo o výraz 
z žargonu diplomatů staré školy, 
v mezinárodní politice byl používán 
přibližně od roku 1970 především 
ve spojitosti se studenou válkou 
a diplomatickou snahou o snižová-
ní napětí mezi Sovětský m Svazem, 
Spojenými Státy a Čínou.“ 

Cs.wikipedia.org

Ve sVětě
události

„Nebezpečí ozbrojeného konfliktu 
mezi Západem a Východem s nedo-
zírnými následky bylo noční můrou 
všech západních vůdců během stu-
dené války. Jedním ze způsobů, jak 
mu předejít, bylo snažit se v přímém 
jednání se Sověty o uvolnění me-
zinárodní napětí…  V důsledku ev-
ropského uvolnění se hlavní těžiště 
studené války definitivně přesunulo 
z Evropy do Třetího světa, a Moskva 
tak mohla účinněji sledovat strategii 
dělení Aliance.“

Petr LUŇÁK, Západ: Spojené státy 
a Západní Evropa ve studené válce

ostPolitiK
Výsledky … nebyly úplně výhodné 
pro nás občany východoevropských 
zemí, kteří se na své protesty nikde 
nedovolali, protože v rámci východní 
politiky přeci nebylo možné pesko-
vat partnera, se kterým už se sedí 
u jednacího stolu.

PolsKo 1970/71

1971

„od VARhAn V oliwie ticho se díVá
už pAstýři ježíše přiVítAli
Koledy hlAdem ti žAludeK zpíVá
A V RefRénu zAhRAjí sAmopAly
Ve jménu humAnity!
Ve jménu humAnity!“

Úryvek písně Karla Kryla Varhany v Oliwie 

Z budovy stranického výboru začali 
do demonstrantů střílet vojáci. Dal-
ší střelba směřovala do davu před 
nádražím. Na místě zahynulo něko-
lik desítek lidí, další podlehli svým 
zraněním v nemocnicích. Nepoko-
je se okamžitě přenesly do Gdy-
ně, Štětína, Elblagu a dalších měst 
na baltském pobřeží. Vedle mzdo-
vých a sociálních požadavků začali 
demonstrující dělníci stále častěji 
vznášet i požadavky politické.

Vlna kritiky byla mohutná a neo-
chabovala, přinejmenším celý leden. 
Bylo jasné, že za to všechno bude 
muset někdo nést odpovědnost. 
Spolupracovníci Władysława Go-
mułky se rychle shodli na tom, že 
by tímto člověkem měl být právě on. 
Palácový převrat byl dokonán s po-
žehnáním Moskvy.

niCK ut – naPalm GiRl

1972

„I když se nakonec stal jedním z nej-
památnějších snímků dvacátého 
století, prezident Nixon o pravosti 
mých fotografií zapochyboval, když 
je viděl 12. června 1972 v novinách... 

Obraz pro mě a nepochybně pro 
mnoho dalších nemohl být reálněj-
ší. Fotka byla stejně autentická jako 
vietnamská válka samotná. Hrůzy 
války ve Vietnamu jsem zachytával, 
nemusel jsem je fixlovat. Vyděšená 
holčička je stále naživu a stala se 
výmluvným svědectví o pravosti této 
fotografie. Ten moment před třiceti 
lety Kim Phuc a já nikdy nezapome-
neme. Ultimátně změnil naše životy.“

Nick Ut

KRvavá nEdělE
„Zpočátku se jen protestovalo v prů-
vodu, skončilo to ale krveprolitím. 
V katolické čtvrti Bogside severoir-
ského města Londonderry zůstalo 
na místě ležet třináct zastřelených 
mladých obětí. řeč je o takzva-
né Krvavé neděli, po níž se mnoho 
mladých lidí začalo hlásit do Irské 
republikánské armády (IRA). Násle-
dující střety si přitom vyžádaly více 
než tři tisíce mrtvých. Britská vláda 
přiznala střelbu do nevinných neo-
zbrojených demonstrantů až předlo-
ni v červnu.“

ceskatelevize.cz

nixon v číně
Prezident USA Richard Nixon 
21. února odcestoval do Číny na jed-
no z vrcholných setkání 20. století, 
na němž se sešel mj. s Mao Ce-tu-
ngem. Ne všichni čínští komunisté 
byli jeho příjezdem nadšeni a pokra-
čování ‚pingpongové diplomacie‘ vy-
volalo jistou nervozitu i v SSSR.
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jomKuPiRsKá válKa 
a RoPná KRizE

1973

Koalice Egypta a Sýrie za podpo-
ry dalších arabských zemí zahájila 
o nejvýznamnějším židovském svát-
ku Jom kipur překvapivý útok na Iz-
rael v oblasti Suezského průplavu 
a na Golanských výšinách… Útok byl 
z důvodu fatálního selhání vlastních 
zpravodajských služeb pro Izrael 
překvapením a izraelská armáda se 
v prvních dnech ocitla v defenzívě 
a zaznamenala těžké ztráty. Tepr-
ve po několika dnech, po dokončení 
mobilizace se Izraelským obranným 
silám podařilo na Golanských výši-
nách zastavit útok a zatlačit syrské 
jednotky zpět. V dalších dnech se 
Izraeli podařilo nejen stabilizovat 
frontu na Sinajském poloostrově 
a zastavit egyptský útok, ale i pře-
kročit Suezský průplav.

WatERGatE
Událostí číslo jedna v americké 
i ve světové politice byla aféra Wa-
tergate. V lednu vycházelo najevo, že 
prezident Nixon předložil zfalšované 
magnetofonové pásky. Nixon odmítl 
svědčit a Sněmovna reprezentantů 
dala souhlas k soudnímu vyšetřo-
vání prezidenta. 5. července se Ni-
xon přiznal, že v aféře Watergate 
neřekl úplnou pravdu, čímž byl jeho 
osud zpečetěn: jeho republikánská 
frakce ve sněmovně ho vyzvala, aby 
odstoupil, a on 8. srpna oznámil v te-
levizním vystoupení, že odstupuje ze 
svého úřadu. Důvody už znali všichni.

„Všechno to strašlivé napadání, 
kterému jsme byli vystaveni, ... je 
opravdové ubožáctví, když se vez-
me v úvahu, co jsme vykonali a co 
bychom ještě v budoucnosti doká-
zali vykonat nejen pro světový mír, 
ale nepřímo i pro blaho lidí na celém 
světě.“ 

Richard Nixon

vzájEmně zaRučEné 
zničEní

1974

24. listopadu se Leonid Brežněv 
ve Vladivostoku sešel s následujícím 
americkým prezidentem Geraldem 
Fordem a oba státníci se dohodli, že 
podepíší smlouvu o omezení strate-
gických zbraní na období 10 let. Byla 
to dohoda, která navazovala na jed-
nání známá jako SALT 1, zahájená již 
v roce 1969. Tato dohoda stanovila, 
že supervelmoci měly mít stejný po-
čet strategických raket a stejný po-
čet jejich nosičů. Byla to tzv. zásada 
vzájemně zaručeného zničení.

1970

„bylo dosAženo pořádKu. 
zA cenu umRtVení duchA, 
otupení sRdce A zpust-
nutí žiVotA. bylo dosAže-
no Vnější KonsolidAce. 
zA cenu duchoVní A mRAVní 
KRize společnosti.“

Václav Havel 

obnovování PořádKu                                         

V čssR
události

V Československu se rozbíhal pro-
ces, jemuž se říkalo „konsolidace“ 
a později byl nazván normalizací. 
Slovenský esejista Milan Šimečka 
ho označil za „obnovení pořádku“.  
V prosinci 1970 přijal ÚV KSČ tak-
zvané Poučení z krizového vývoje 
ve straně a společnosti po XIII.  sjez-
du KSČ a to se stalo jakýmsi ideo-
vým východiskem normalizace.

„Slovo ‚normalizace‘ mělo a splnilo 
dvojí cíl: Vnutilo představu, že rezig-
nace není Rezignace, že je to ve sku-
tečnosti něco jiného, totiž záchrana 
pořádku, a současně zcela zakrylo 
fakt, že invaze byla nenormální, ne-

boť nastupující normalizátoři ji vydá-
vali za normální návrat k normálním 
poměrům. Tento výklad událostí byl 
ovšem i nabídkou léku proti špatné-
mu svědomí, a jakmile byla přijata, 
pak všechna další jména či hes-
la, která začala nová moc zavádět 
(od ‚tvrdé reality‘ až po ‚klid na prá-
ci‘), měla sloužit už jen jako výzva 
k oboustranně výhodné smlouvě 
o přetvářce…“

Miroslav Petříček, Něco tak 
nenormálního…

1970–75

EmiGRační vlna

„Opuštění republiky bylo od přijetí 
zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu 
republiky, trestným činem politic-
ké povahy. Pachatel podle bezpeč-
nostního a justičního aparátu nejen 
že přestupoval zákon, ale dával se 
odchodem do zahraničí i do služeb 
nepřítele. Za celé období 1948–1989 
odešlo z Československa proti vůli 
režimu asi 200 000 občanů. Prv-
ní masivní vlnou bylo asi 25 tisíc 
uprchlíků za tři roky po Únoru 1948. 
Instalace elektrifikovaného zátara-
su na hranicích spolu s minimálními 
možnostmi cestování do svobodné-
ho světa pak v letech 1952–1964 
rapidně zmírnily počet uprchlíků 
na průměr pouhých 252 ročně. Další 
silná uprchlická vlna činila v letech 
1968–1969 70 000 uprchlíků. V dal-
ším desetiletí počty uprchlíků z Čes-
koslovenska poklesly, od roku 1979 
pak dosahovaly ročně okolo 5 000.“
Prokop Tomek , Z hesla emigrace 
na webu totalita.cz

„Odešli jsme po srpnu především 
proto, že jsme nesouhlasili s tím, 
co se stalo, a že jsme svůj odpor 
nemohli jinak aktivně projevit. Ode-
šli jsme dále proto, že jsme chtěli 
svobodně žít – přičemž svobodou 
rozumíme možnost jedince samo-
statně se rozhodovat a volit mezi 
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různými možnostmi podle svých 
potřeb a zájmů, možnost sebeuplat-
nění a seberealizace při nebrzděném 
rozvoji osobnosti, tedy bez indok-
trinace a nápravných opatření ze  
strany státu.“

Jiří Diamant, Psychologické kořeny 
emigrace

„závadné Knihy“ 
„Ve všech knihovnách jednotné 
soustavy je třeba provést prověrku 
knihovního fondu a vyřadit všechny 
tiskoviny s protistátním a západním 
politicko-ideovým obsahem… Jde 
především o všechny druhy revizio-
nistické a pravicově oportunistické 
literatury. O díla obhajující a propa-
gující kapitalistický řád, předmni-
chovskou republiku a různé buržo-
azní, politické a filozofické směry 
nebo díla, která jsou v rozporu s naší 
zahraniční politikou. Dále půjde 
o všechna díla pravicových před-
stavitelů a teoretiků sociální demo-
kracie, díla T. G. Masaryka a Edvar-
da Beneše a ostatních buržoazních 
politiků, jakož i o literaturu legio-
nářskou. Za závadné tiskoviny ne-
žádoucí v knihovním fondu knihoven 
jednotné soustavy se považují také 
nezávadná díla autorů, kteří emigro-
vali či byli představiteli pravicových 
sil v letech 1968–1969 a dále nezá-

vadná díla opatřená závadnou před-
mluvou nebo závadným doslovem.“

Pokyny Ministerstva kultury ČSR 
k prověrce knihovních fondů jednot-
né soustavy v ČSR, 31. května 1972

husáKovy děti 
(1970–75)

„Silná populační vlna, která se zved-
la na počátku 70. let. Svého vrcholu 
dosáhla v roce 1974, kdy se v bývalé 
České socialistické republice naro-
dilo 194 215 živých dětí, což činilo 
hrubou míru porodnosti 19,4 ‰. 
V té době se totiž realizovala propo-
pulační státní politika Komunistické 
strany Československa, kterou teh-
dy vedl generální tajemník Gustav 
Husák. Podpora rodičů měla povahu 
novomanželských půjček, nového 
bydlení v panelových domech nebo 
zvýšených přídavků na děti. Není 
proto divu, že lidé, kteří se narodili 
v letech 1973–1976, jsou v součas-
né populaci České republiky nejpo-
četnější skupinou. Na konci 70. let 
už začaly socialistickému státu do-
cházet finance. Strana proto podpo-
ru rodičům zredukovala a porodnost 
se opět začala snižovat …”

„Husákovy“ versus „Havlovy děti“,  
web Českého statistického úřadu

Exilová naKladatEl-
ství (1970–75)

„Po roce 1968 vznikala v Českoslo-
vensku řada textů, které zde nemě-
ly šanci vyjít. Předat je neoficiální, 
a tedy nelegální cestou exilovým 
nakladatelstvím či zahraničním Roz-
hlasovým stanicím byl jeden z mých 
úkolů. Takových spojení mezi domo-
vem a exilem fungovalo více. ... Když 
se na to zpětně dívám, dodatečně 
obdivuji, co mnozí z těch, kteří odjeli 
do exilu, dělali pro tuto zemi. Nikdo 
je tím nepověřil, odtud je víceméně 
vyhnali, a oni přesto začali pracovat 
pro kulturu tohoto národa. Jejich zá-
sluhou, tedy zásluhou exilu, který se 
staral o naši kulturu a její propagaci, 
jsme měli v zahraničí dobrou pověst. 
Hlavně se vědělo, že ne všichni zde 
jen a jen mlčí a souhlasí. Bojím se, 
že jim za to dostatečně nikdo nepo-
děkoval.“

Jiřina Šiklová v článku Někdy je 
lepší nevědět, 2012

„Pozoruhodnou činnost zahájil v Ka-
nadě Josef Škvorecký, hlavně tím, že 
založil jakýsi utečenecký podnik na-
zvaný Nakladatelství 68 a jako první 
číslo vydal svoji knížku, abysi rychle 
přišel na své, než to zkrachuje. […]“

B. Roháček v československém 
rozhlase, 21. 8. 1971
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1975–1979: 
_pokusy o uvolnění

hElsinsKá KonfEREnCE

1975

„V podobě Závěrečného aktu přines-
la Helsinská konference možnost 
podporovat rozkladné síly uvnitř 
sovětského bloku, což přineslo své 
nezpochybnitelné plody o desetiletí 
později. Východní Evropa přestala 
být díky těmto skutečnostem ‚za-
pomenutým místem světa‘, jak ji 
charakterizoval francouzský filozof 
Pierre Hassner.“

Petr LUŇÁK, Západ: Spojené státy 
a Západní Evropa ve studené válce

„Co se týkalo humanitárních klau-
zulí, o těch se smělo informovat jen 
mlhavě a bez velké publicity. Brež-
něv měl za to, že v naší zemi nevy-
volají příliš potíží, ale v tom se mýlil. 
Podmínky sovětských disidentů se 
samozřejmě nezměnily přes noc, ale 
tento historický dokument je defi-
nitivně povzbudil. Jeho zveřejnění 
v Pravdě mu dalo závažnost oficiál-
ního dokumentu.“

Bývalý sovětský velvyslanec ve  
Washingtonu Anatolij Dobrynin

Ve sVětě
události

Rudí KhmERové
„Vidíte, je to jednoduché, na to není 
potřeba chodit do školy! Nepotře-
bujeme ani kapitalistická povolání, 
jako inženýry nebo profesory! Nepo-
třebujeme učitele, aby nám říkali, co 
je třeba; jsou všichni zkorumpováni. 
Potřebujeme jen lidi, kteří chtějí tvr-
dě pracovat na polích!“

Projev předáka Rudých 
Khmerů, Tonte Bali 

výboR na obRanu 
dělníKů 

1976

„V září 1976 vznikl pod vedením 
Jacka Kuroně Výbor na obranu děl-
níků (Komitet Obrony Robotników – 
KOR), jehož členové veřejně požado-
vali propuštění uvězněných dělníků 
na svobodu a organizovali podporu 
jejich rodinám, které zůstaly bez za-
opatření. V duchu toho, co vyhlásil 
Jacek Kuroń ‚Nepalte výbory, ale za-
kládejte vlastní!‘ –, se postupně vy-
budovala stále lépe fungující struk-
tura ‚paralelní polis‘, jejíž součástí 
byla tzv. létající univerzita, necenzu-
rované vydávání knih a historických 
a kulturních časopisů, stejně jako 
distribuce několika tisíc exemplářů 
informačních věstníků mezi dělníky.“

István KOVÁCS, Piłsudski... Katyň... 
Solidarita... 

EntEbbE
„Členové skupiny Baader-Meinho-
fová, německé fašistické levicové 
organizace, podnícené sovětskou 
antisemitskou propagandou, unesli 
dne 27. června letadlo francouzské 
společnosti Air France a přiměli po-
sádku letadla přistát na letišti v En-
tebbe v Aminově Ugandě. Teroristé 
pak z cestujících pečlivě vytřídili Židy 
a chtěli je zavraždit. Jeden z těch, 
které teroristé měli v plánu zabít, 
měl na paži ještě vytetované číslo 
z nacistického koncentračního tábo-
ra... Dvanáct hodin před uplynutím 
lhůty, po níž měli být rukojmí podle 
ultimata únosců zastřeleni, osvo-

bodilo izraelské komando pasažéry 
i posádku uneseného letadla.“

Paul Johnson, Dějiny židovského 
národa 

změny v číně

1977

„nezáleží nA tom, jestli 
je KočKA čeRná nebo bílá, 
říKáVAl tenG siAo-pchinG 
s oblibou, hlAVně, Když 
chytá myši.“

„Tímto prohlášením si Teng vydo-
byl prostor, aby se mohl vydat zcela 
odlišnou cestou. Do ní patřilo expe-
rimentování s trhem na místní a ob-
lastní úrovni, o kterém Teng prohlá-
sí, že vše, co funguje, je slučitelné se 
zásadami marxismu-leninismu. Tím-
to úplně novým přístupem ukázal, 
že komunistická strana dokáže pod-
statně, ba dokonce radikálně zlepšit 
životy lidí, kterým vládne, ale jedině 
přijetím kapitalismu.“

John Lewis Gaddis, Studená válka

blízKý výChod
„Převratné věci se děly na Blízkém 
východě: egyptský prezident Anvar 
Sadat prohlásil, že je ochoten změ-
nit politiku vůči Izraeli. Reakcí bylo 
jeho pozvání do Jeruzaléma, kde byl 
19. listopadu přijat oficiálními izrael-
skými politiky a vystoupil dokonce 
v izraelském parlamentu a předložil 
pětibodový plán na urovnání vzta-
hů mezi Egyptem a Izraelem. Byla 
to první návštěva egyptského stát-
níka na půdě Izraele od jeho vzniku  
v roce 1948.“
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dohody z CamP davidu

1978

„Za hvězdný okamžik se považuje 
dohoda mezi Egyptem a Izraelem 
v Camp Davidu. Podařilo se jí dosáh-
nout po dramatických dvou týdnech 
17. září 1978… Dohoda do velké míry 
změnila poměry na Blízkém východě. 
Nešlo jenom o výměnu Sinajského 
poloostrova za uznání Izraele. Vy-
tvořila se šance pro smlouvy s další-
mi sousedy. Za dlouhých třicet let se 
to ale podařilo jenom s Jordánskem 
v roce 1994.“

rozhlas.cz

invazE do 
afGhánistánu

1979

„Afghánistán je náš Vietnam. Za-
bředli jsme do téhle války, ale vyhrát 
ji nemůžeme a uniknout z ní také ne. 
Je to nesmysl. Močál. Nebýt Brež-
něva a jeho party, nikdy bychom 
do něčeho takového nespadli.“

Válka v Afghánistánu prohloubila 
systémovou krizi sovětského reži-
mu. Trvale odčerpávala velké množ-
ství zdrojů hospodářského růstu 
a ve vnitřní politice vyostřila vztah 
mezi vládnoucí oligarchií a jejími  
kritiky.

PRvní zahRaniční  
CEsta jana Pavla ii. 
„Jan Pavel II. lidem dal, co jim sou-
druzi slíbili, ale nebyli schopni dát, 
a začal léčit nejednotu, kterou zá-
měrně pěstovali.“

George Wegel, Svědek naděje

islámsKá REvoluCE  
v íRánu

1975
V čssR

události

doPis husáKovi    
„Jak se píše generálnímu tajemní-
kovi neomezeně vládnoucí strany? 
K dlouhému dopisu, jehož originál 
má osmadvacet stran strojopisu, 
připojil Havel krátký přípis, v němž 
Husákovi sdělil, proč zvolil formu 
otevřeného listu – totiž aby ‚zvýšil 
naději, že vám bude můj dopis doru-
čen a že mu budete věnovat pozor-
nost‘. Dopis datoval 8. dubna 1975. 
O dva dny později jej odeslal a sou-
časně předal kopie ČTK a západním 
tiskovým agenturám se zastoupe-
ním v Praze – AFP, DPA a Reuters. 
Ze sekretariátu generálního tajem-
níka mu přišla odpověď datovaná 
17. dubna, v níž mu originál dopisu 
vrátili s vysvětlením, že skutečným 
adresátem není generální tajemník 
ÚV KSČ, ale západní sdělovací pro-
středky, jimž byl zaslán, již předem, 
což jasně potvrzuje skutečný záměr 
– posloužit antikomunistické pro-
pagandě k útokům proti českoslo-
venskému státu, straně a lidu naší 
vlasti.“

Jiří Suk, Politika jako absurdní 
drama  – Václav Havel v letech 

1975–1989

„Zatím je systematicky aktivizováno 
a rozvíjeno to nejhorší v nás – sobec-
tví, pokrytectví, lhostejnost, zbabě-
lost, strach, rezignace, touha osob-
ně ze všeho vyklouznout bez ohledu 
na obecné následky. Přitom i dnešní 
státní vedení má možnost působit 
svou politikou na společnost tak, 
aby nebyla dávána příležitost tomu 
horšímu, ale tomu lepšímu v nás…“

Z dopisu Václava Havla Gustávu 
Husákovi, 1975

návRat „RozvědčíKa“
„29. ledna 1976 bylo v ČSSR slav-
nostně oznámeno, že se ze svého 
úkolu vrátil do rodné vlasti hrdinný 
rozvědčík, kapitán Pavel Minařík, 
který ještě 3. ledna 1976 jako hlasa-
tel SE vysílal. Na tiskové konferenci 
po svém návratu prohlásil: ‚Splnil 
jsem svůj úkol.‘“

Ze slovníkového hesla Pavel  
Minařík na totalita.cz

Pavel Minařík: „Vážené soudružky, 
soudruzi, dámy a pánové, přátelé. 
Působil jsem od roku 1968 až do ne-
dávných dnů jako hlasatel nechvalně 
známé štvavé mnichovské vysílač-
ky, která si licoměrně říká Svobodná 
Evropa, přestože má máloco spo-
lečného s Evropou a vůbec nic se  
svobodou.“

Z prohlášení Pavla Minaříka,  
televizní reportáž o tiskové  

konferenci, 1976

„díKy Vám, díKy Vám, 
chlApíKu stAtečný, zA VAši 
odVAhu, Rozum A sílu. Vy 
jste náš KApitán – oni 
jsou zbyteční! přidAl 
jste blAnKytu do Křídel 
míRu. do pupKu hAdího jim 
KApitán hRábl A sedm let 
Vypíjel pRolhAnou žluč... 
ty „sVobodné Rádio“, už ti 
dech zchlAdl! od nAšich 
hRdinů pRAVdě se uč! […]“

Z textu oslavné písně, kterou nazpí-
val populární zpěvák Josef Laufer, 

1976

1976

svátEK PRaCujíCíCh 
„A máme První máj. Pokojní občané 
jsou už probuzeni. Břeskná dechov-
ka je vyhnala z postelí – a povinnost. 
Obléci sváteční oděv a upalovat 
na seřadiště; vyfasovat předměty 
k mávání, seřadit se a vykročit, ob-
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čansky rázně. Mávat a jásat, krá-
čet vpřed. Fábory, pentličky, hesla 
a portréty živých i mrtvých, vlajky 
a pestré třepetalky, rudé karafiáty, 
balónky na šňůrách, alegorické vozy, 
pivo, horké párky, limonáda, cukrová 
vata, projevy. Slova. Z plechových 
amplionů plechová slova. Nikdo je 
neposlouchá, nač.“

Ivan Binar, Rekonstrukce, text psán 
v letech 1975–1977

„1977 – Praha, Letenská pláň. Slav-
nostní projev přednesl generální ta-
jemník ÚV KSČ a prezident republi-
ky soudruh Gustáv Husák. V tvořivé 
práci pro splnění programu XV. sjez-
du, řekl soudruh Husák, se upevňuje 
jednota strany a lidu, utužuje bratr-
ské soužití Čechů a Slováků i všech 
národností v našem státě. V této 
jednotě a činorodosti je síla naší 
společnosti, záruka jejího dalšího 
úspěšného rozvoje. Spolu s Praža-
ny manifestovali pracující lidé ce-
lého Československa svou jednotu 
se zeměmi socialistického spole-
čenství, za mír, demokracii, pokrok  
a socialismus.“ 

Z televizní reportáže o prvomájové 
manifestaci v Praze, 1977

EstablishmEnt 
a undERGRound

„Ztracení synové a dcery na Zápa-
dě se tam zformovali v novou mlá-
dežnickou antispolečnost, s novými 
normami hodnot a s novými způso-
by chování. V podzemních sklepích 
na pop koncertech a rock festivalech 
platí princip rozkoše a nikoliv už 
princip výkonnosti. Akustické narko-
tikum boří a otřásá i zákony států. 
V bezvýchodném buržoazním světě 

je to snad určitý druh úniku od hroz-
ných sociálních a pracovních pod-
mínek mladých, ale od čeho utíkají 
tady? Co chtějí bourat u nás?“

Komentář z televizního pořadu 
Atentát na kulturu, 1977

„Co je vám, nebo komukoliv jinýmu 
do zábavy, smýšlení či způsobu žití 
a vyjadřování jiných, rozumnějších 
lidí, kteří na rozdíl od vás již vše 
pochopili? Něco si zas vymyslete 
a zavřete všechny. Vládněte nám, 
učte nás. Likvidujte nás… Jenom 
nám prosím vás nelžete a nebojte 
se nás…“

Z dopisu Miroslava „Skaláka“ Ska-
lického do Československé televize, 

1977

„Jakmile položí ďábel (který dnes 
mluví ústy establishmentu) první 
podmínku, přistřihněte si vlasy, je-
nom tak trošku, a budete moci hrát, 
je třeba říci ne. Jakmile ďábel (kte-
rý dnes mluví ústy establishmentu) 
řekne – změňte si název a budete 
moci hrát dál to, co hrajete, je třeba 
říci – ne, nebudeme tedy hrát… Cí-
lem undergroundu u nás je vytvoření 
druhé kultury [...]“

Z textu I. M. Jirouse Zpráva o třetím 
českém hudebním obrození, 1975

1977

ChaRta 77 
a antiChaRta

„Odpovědnost za dodržování občan-
ských práv v zemi padá samozřejmě 
především na politickou a státní moc. 

Ale nejen na ni. Každý nese svůj díl 
odpovědnosti za obecné poměry… 
Pocit této spoluodpovědnosti, víra 
ve smysl občanské angažovanosti 
a vůle k ní, i společná potřeba hledat 
její nový a účinnější výraz přivedly 
nás k myšlence vytvořit CHARTU 77, 
jejíž vznik dnes veřejně oznamuje-
me. CHARTA 77 je volné, neformální 
a otevřené společenství lidí různých 
přesvědčení, různé víry a různých 
profesí, které spojuje vůle jednotlivě 
i společně se zasazovat o respek-
tování občanských a lidských práv 
v naší zemi i ve světě… Věříme, že 
CHARTA 77 přispěje k tomu, aby 
v Československu všichni občané 
pracovali a žili jako svobodní lidé.“ 

Z Prohlášení Charty 77,  
1. ledna 1977 

„Kampaň proti Chartě 77 vyvrcholila 
v pátek 28. ledna 1977. Na tento den 
československé výbory uměleckých 
svazů svolaly do Národního divadla 
setkání představitelů kulturní obce. 
V hledišti zasedli významní umělci 
a populární herci. V lóžích divadla 
pak straničtí a státní představite-
lé… Po projevu předsedy Českoslo-
venského výboru svazu spisovate-
lů Jana Kozáka přečetla herečka 
a předsedkyně Svazu českosloven-
ských dramatických umělců Jiřina 
Švorcová prohlášení ‚Za nové tvůr-
čí činy ve jménu socialismu a míru‘, 
kterému se později začalo říkat ‚an-
ticharta‘. … Na závěr zasedání při-
stupovali přítomní spisovatelé, her-
ci, hudebníci, výtvarníci, architekti 
a režiséři ke stolkům s podpisovými 
archy, které podepisovali …“

Heslo „anticharta“, totalita.cz, 1977 
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1980–1984: 
_druHá studená válka

bojKot olymPiády
 v mosKvě

1980

Hned 2. ledna oznámil prezident Ji-
mmy Carter, že USA v reakci na in-
vazi do Afghánistánu odvolávají ze 
SSSR svého velvyslance a že nepo-
depíší smlouvu SALT II… Třicátého 
ledna Carter prohlásil, že olympijské 
hry by se neměly konat v Moskvě 
a budou-li se tam konat, měly by 
je západní státy bojkotovat, leda 
by SSSR do čtyř týdnů stáhl vojska 
z Afghánistánu. To se samozřejmě 
nestalo a Mezinárodní olympijský 
výbor 12. února návrh na přemístě-
ní dějiště olympijských her odmítl.“ 
Olympiády se nezúčastnila asi šede-
sátka pozvaných zemí.

Ve sVětě
události

solidaRita
Po dvou měsících stávek a demon-
strací polští dělníci dospěli tak dale-
ko, že vláda byla donucena k jednání 
a 31. srpna byly podepsány Gdaňské 
dohody a byl založen Nezávislý od-
borový svaz Solidarita, který v krát-
ké době získal téměř 10 milionů 
členů, to byla většina všech zaměst-
naných Poláků. Předseda Solidarity 
Lech Wałęsa podepsal Gdaňské do-
hody obrovským perem s papežovou 
podobiznou.

„Zaručení práva na stávku a bez-
pečnosti pro stávkující a pomáhají-
cí osoby … Dodržovat ústavou PLR 
zaručenou svobodu slova, tisku 
a publikace a zároveň nepostiho-

vat nezávislá vydavatelství a také 
zpřístupnit prostředky hromadného 
sdělování pro zástupce všech vy-
znání.“

Z požadavků stávkujících v Gdaňsku

výjimEčný stav 
v PolsKu

13. prosince generál Jaruzelski vy-
hlásil stanné právo. „Ministerstvo 
národní obrany povolalo desítky 
tisíc rezervistů, přímých akcí se zú-
častnilo na 70 000 vojáků, kolem 
30 000 příslušníků ministerstva vni-
tra, do ulic vyjelo 170 tanků, 1400 
obrněných vozů, 500 pěchotních 
bojových vozidel a 9000 vojenských 
aut. Bylo odpojeno veškeré tele-
fonní spojení, zavřeny benzinové 
pumpy, zaveden zákaz vycházení 
od deseti večer do šesti ráno, na od-
jezd z místa bydliště bylo potřeba 
získat úřední propustku, nádraží 
byla střežena a na výjezdech z měst 
byla umístěna kontrolní stanoviště 
se závorami. Byla zavedena cenzu-
ra korespondence, uzavřeny hranice 
a civilní letiště a ukončeno vydávání 
periodického tisku, zůstaly jen dva 
ústřední deníky, stranický a armád-
ní list. Dekret ukončil činnost všech 
společenských organizací a zakázal 
veškeré schůze, shromáždění a ma-
nifestace.“

Andrzej Paczkowski, Půl století 
dějin Polska

„Vláda ustupovala a v podstatě zlik-
vidovala poté toto hnutí násilím. 
Takže se po zlikvidování Solidarity 
ukázalo v celé nahotě, na čem ko-
munistický systém spočívá. Já stá-
le opakuji, že Poláci mají zásluhu 
na rozbití monopolu tehdejšího vý-
chodního bloku, a že ten pohyb otře-
sů, ten právě začal v Polsku.“

Vzpomínky českého biskupa  
Václava Malého

Ronald REaGan
PREzidEntEm usa

válKa o falKlandy

1982

„Britské území bylo napadeno cizími 
silami. Vláda rozhodla, že jakmile 
budou dokončeny potřebné přípravy, 
vyšle do oblasti velký 
operační svaz.“

Britská premiérka Margaret  
Thatcherová

„Když vítězná úderná jednotka při-
plouvala do přístavů, z nichž před 
třemi měsíci vyrazila, vítaly ji hrají-
cí kapely a mávající vlajky, bylo to 
skoro jako viktoriánský imperiální 
živý obraz. Vítězství Thatcherové 
v příštích volbách byla hotová věc. 
Odložila je o rok, poněvadž měla po-
cit, že by nebylo správné využít vál-
ky o Falklandy k snadnému zvolení.“

John O. Sullivan, Prezident, papež 
a premiérka

1981
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v PolsKu
„V Polsku se v únoru obnovila výuka 
na vysokých školách, nicméně pokoj 
a klid nenastal. Stanné právo bylo 
periodicky a v roce 1982 velmi často 
narušováno pouličními shromáždě-
ními, letáky, nápisy na zdech a nej-
různějšími dalšími projevy občanské 
nespokojenosti.“

invazE na GREnadu

1983

„Grenada byla malým a nepovšim-
nutým bojištěm studené války. 
V roce 1979 tam provedl Moritz Bis-
hop a jeho nové hnutí Jewel státní 
převrat, chopil se moci a zřídil lido-
vou revoluční vládu. Ta promptně 
odvolala nezávislou ústavu z roku 
1974 a vládla dekrety. Bishop za-
vedl těsné spojení s Kubou a se So-
větským svazem, věznil a mučil své 
protivníky, omezil tisk, vyzbrojil mili-
ce svých stoupenců a donekonečna 
odkládal volby.“

John O‘Sullivan, Prezident, papež 
a premiérka

„Americký generální štáb a tajné 
služby provedly analýzu, načež vy-
slaly na Grenadu vojáky. Operace 
nebyla bezchybná, devatenáct ame-
rických vojáků padlo, ale o výsledku 
nikdy nebylo pochyb. Šest set pade-
sát kubánských stavebních dělníků 
bojovalo statečně, ale byli přemo-
ženi a vrátili se domů i se sborem 
poradců z dalších komunistických 
států. Američtí studenti při návratu 
do USA po výstupu z letadla líbali 
zemi. Na Grenadě byl obnoven po-
řádek, konaly se volby a byla zvo-
lena první z řady demokratických 
vlád. Samotné provedení invaze 
bylo ale na mezinárodním poli vní-
máno rozporuplně a řada států vy-
jádřila k této akci své výhrady a to 
včetně států, které jsou tradičními  
spojenci USA.“

smRt KnězE

1984

„Naše poroba spočívá v podstatě 
v tom, že se poddáváme vládě lži, že 
ji nedemaskujeme a že proti ní každý 
den neprotestujeme. Neopravujeme 
ji, mlčíme nebo předstíráme, že jí vě-
říme. Žijeme tedy ve falši. Odvážné 
svědectví pravdě je cestou vedoucí 
přímo ke svobodě.“

Jerzy Popiełuszko, říjen 1982

„Otec Jerzy Popiełuszko se vracel 
v noci autem 19. října 1984 z Byd-
hošti do Varšavy a zastavili ho tři 
důstojníci státní bezpečnosti. Ubili 
ho k smrti, a pak hodili jeho potlu-
čené a svázané tělo do Visly. Polský 
státní rozhlas druhého dne hlásil, že 
Jerzy Popiełuszko zmizel a předpo-
kládá se, že byl unesen. Tisíce Po-
láků se začaly shromažďovat v Po-
piełuszkově kostele v Žoliboři, kde 
se konala každou hodinu mše.“

George Weigel, Svědek naděje

KomunistiCKé zEmě 
bojKotovaly olymPiá-
du v los anGElEs

jazyK moCi                                       

1980 V čssR
události

„Především nám jde o to, aby sou-
stava řízení byla účinným nástrojem 
realizace úkolů hospodářského a so-
ciálního rozvoje, aby aktivněji než 
dosud působila uplatňování výsled-
ků vědeckotechnického rozvoje, aby 
podněcovala naši ekonomiku k vyu-
žívání možností socialistické ekono-
mické integrace a vůbec mezinárodní 
dělby práce a v neposlední řadě, aby 
vytvářela lepší podmínky pro tvůrčí 
aktivitu pracujících. Prostě jde o to, 
aby soustava řízení dostávala tyto 

klíčové rozvojové faktory do pohy-
bu, a tím krok za krokem napomá-
hala uskutečňování strategie in-
tenzivního hospodářského rozvoje.“ 

Lubomír Štrougal, Československá 
televize 11. 3. 1980

Volby do zastupitelských orgánů 
Československa 1981 se kona-
ly v ČSSR 5. a 6. června 1981. Šlo 
o jednotně konané volby do zastu-
pitelských orgánů Československa. 
Během jednoho volebního aktu se 
rozhodovalo o složení zastupitel-
ských sborů na všech úrovních. Vol-
by skončily vítězstvím jednotné kan-
didátní listiny Národní fronty, která 
získala do MNV 99,69 %, do ONV 
99,96 %, do KNV 99,97 %, do ČNR 
99,96 %, do SNR 99,98 %, do SN FS 
99,96 % a do SL FS 99,96 % hlasů při 
volební účasti 99,51 %. 

fEnomén „diGitálKy“
„Hodinky byly oblíbeným artiklem 
pašeráků na československých hra-
nicích dlouhodobě, už proto, že re-
lativně dlouhou dobu se domácí ná-
ramkové hodinky vůbec nevyráběly. 
V druhé polovině sedmdesátých let 
pak výroba hodinek stejně jako další 
odvětví československého národní-
ho hospodářství nereagovala včas 
na obrat k mikroelektronice a módní 
oblibu digitálního přístroje. Poptáv-
ku v tomto směru nedokázali pokrýt 
ani producenti z dalších zemí sovět-
ského bloku a digitálky ze západních 
zemí nebo z Japonska se na malo-
obchodních pultech prakticky neob-
jevovaly.“ 

Česká televize

„… Takže za tejden přijeli znovu 
a přivezli desatery. No a já jsem jim 
dal za každý osm set a hned ten den 
jsem je měl prodaný po pěti tisících. 
… Neexistovaly! Ty hodinky neexis-
tovaly! To prostě neměl nikdo. Já byl 
mezi prvníma, kterej je vlastně měl. 
… My jsme vydělávali třeba šedesát 
tisíc denně. Tenkrát, když soudruh
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dával plat nějakejch dva a půl tisíce 
za měsíc. Prostě jsme nevěděli, co 
s penězma. No a pak začaly trička …“

Vzpomínky Roberta Pekárka, Vladi-
mír 518 a kolektiv, Kmeny 0

1982
litERatuRa za 
soCialismu

„Dáváme a budeme znovu a zno-
vu i v příštích dnech, týdnech i le-
tech dávat všechnu svou tvůrčí sílu, 
energii i autoritu do služeb velkého 
mírového zápasu, a zároveň za pl-
nou svobodu člověka, za socialis-
mus. Svou tvorbou i aktivní veřej-
nou činností musíme všemi svými 
schopnostmi přispívat k přesvědči-
vým důkazům o životní potřebě míru 
pro člověka, o přednostech socialis-
mu nad kapitalismem, o socialismu 
jako šťastné a mírové budoucnosti  
lidstva.“ 

Předseda Svazu československých 
spisovatelů Jan Kozák, 

Česká televize

„Předkládáme seznam více než 
200 českých autorů, jejichž dílo je 
v posledních letech částečně nebo 
velkou většinou úplně postiženo 
anonymním zákazem publikování. 
Jde o autory nejrůznějších gene-
rací i rozličné názorové orientace, 
od básníků a beletristů, po textaře, 
kulturní a literární historiky, kritiky, 
filozofy umění a dějin, jde o autory 

žijící zde i v zahraničí, o autory mla-
dé i o ty, kteří v posledních letech 
zemřeli, avšak jejich dílo leží nevy-
dáno a zahaleno mlčením…“

Dokument Charty 77

1983

REžim PRoti hudbě  
„… Buržoasní manipulátoři s myšle-
ním, ideologové a diverzní centrály 
si rychle uvědomili, že rocková hud-
ba – dostane-li ‚správný‘ obsah (tzn. 
takový, který mládež odvádí od poli-
tiky, od třídního boje, od každoden-
ních životních problémů) – se může 
stát drogou, která má koneckonců 
stejný účinek jako drogy skuteč-
né. Vede mládež k pasivitě, k útěku 
od reality do říše snových představ, 
vytváří bezvýchodné postoje. …“ 

Článek Nová vlna se starým obsa-
hem, Tribuna, 1983

„Nás se ten článek přímo nedotýkal, 
čímž já osobně byl trochu zklamaný. 
Ale zažil jsem už podobné mediál-
ní tažení proti Plastikům v Mladém 
světě – ten článek se jmenoval Pří-
pad Magor. Rozdíl v těch štvanicích 
byl, že po ‚Nové‘ vlně se starým 
obsahem se už nezavíralo, ‚jen‘ se 
opravdu přitvrdilo a některé kapely 
dostaly dištanc, čímž velmi vzrostl 
jejich kredit. Ten článek byl naprostý 
blábol, a ať už fiktivního redaktora 
vymyslel kdokoli, vyznal se v hudbě 

jako rocker v daňovém účetnictví. 
Kdyby to nebylo nebezpečný, tak by 
to bylo jen k smíchu.“ 

Martin Němec, skupina Precedens

1984

tElEvizní idyla?

„… Bylo jasné, že normalizační na-
bídka občanovi, aby nejen pracoval, 
ale seberealizoval se, a navíc nejen 
mimo pracovní dobu, ale také v po-
hodlí stále domáčtějších pracovišť, 
do značné míry selhala. Výsledkem 
byla ulejvácká pracovní síla a spo-
lečnost, pro niž především konzum 
utvářel identitu. Obavy režimu zpra-
coval úplně poslední Dietlův seriál 
nazvaný ‚Rozpaky kuchaře Svato-
pluka‘… V ‚Kuchaři Svatoplukovi‘ se 
vyjevovalo, že rozhodnutí veřejnosti 
jsou zcela bezmocná proti moci stra-
ny, která ani v této situaci nedůvěřo-
vala momentu nezávislého myšlení, 
jak je diváci projevili rozsvěcením 
a zhasínáním.“

P. Bren, Zelinář a jeho televize: 
Kultura komunismu 

po pražském jaru 1968

„no Vždyť si Vzpomeňte, 
uVědomte si, jsme náRod 
česKý, náRod teleVizní, 
tudíž náRod seRiáloVý…“

Herec Dvořák při zahájení vysílání 
seriálu Rozpaky kuchaře  

Svatopluka, 1984

_ROK PO ROCE
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1985–1989: 
_kolaps výcHodníHo bloku

nástuP GoRbačova

1985

„Musím říci hned na počátku, že 
Gorbačov zdědil zem v naprostém 
nepořádku. Stát zcela neuvěřitelně 
mrhal elánem a talentem lidí. Mo-
rálku postupně nahradil cynismus, 
ulejvání, úplatky a drobné krádeže. 
Tomu odpovídaly výsledky. Uvádělo 
se pravdivě: ‚Naše rakety doletí až 
k Venuši, ale naše ledničky nefun-
gují.‘“

Václav Veber, Komunistický experi-
ment v Rusku 1917–1991

perestrojka (перестройка, česky: 
přestavba) byla skupina ekono-
mických reformních kroků zaháje-
ných v 80. letech 20. století v SSSR 
tehdejším generálním tajemníkem 
KSSS Michailem Gorbačovem. Úko-
lem perestrojky byla především 
restrukturalizace sovětské ekono-
miky. Na ekonomické reformy pere-
strojky navazovaly také širší změny 
k demokratizaci společnosti, sou-
středěné v procesu tzv. glasnosti, 
politiky otevřenosti.

„Podle Michnika byl tehdy komu-
nismus jako židovská anekdota 
o ševci Mordechajovi, kterému chce 
manželka vyčistit špinavé kalhoty, 
a Mordechaj se vzpírá s vysvětlením, 
že kalhoty drží pohromadě jen díky 
špíně, a když se vyčistí, rozpadnou 
se. A přesně to se stalo Sovětskému 
svazu - komunismus padl, protože 
sovětská elita se domnívala, že jej 
lze reformovat.“

rozhlas.cz

Ve sVětě
události

čERnobylsKá 
KatastRofa

1986

Svět se o černobylské katastro-
fě dozvěděl nejdříve od švédských 
vědců, což vyvolalo dojem, že cosi 
skrýváme. Ale ve skutečnosti jsme 
neměli co skrývat, protože jsme 
celý den a půl byli bez informací. Až 
po několika dnech jsme se dozvědě-
li, že to, co se stalo, nebyla jen oby-
čejná nehoda, ale opravdová jader-
ná katastrofa. I když se první zpráva 
o Černobylu objevila v listu Pravda 
28. dubna, situace vůbec nebyla jas-
ná. Když například vybuchl reaktor, 
oheň se ihned podařilo uhasit vodou, 
což situaci ještě zhoršilo, protože 
jaderné částice se začaly šířit atmo-
sférou.

„lze říci, že čeRnobylsKá 
KAtAstRofA je spíše hAVáRií 
Komunismu než jAdeRnou 
hAVáRií.“

REaGan v bERlíně

1987

 „Z Moskvy slyšíme mnoho o nové 
politice reforem a otevřenosti. Ně-
kteří političtí vězni byli propuštěni. 
Některé zahraniční zpravodajské 
rozhlasové a televizní stanice ne-
jsou rušené. Někteří podnikatelé 
dostali povolení fungovat s větší 
svobodou od státní kontroly. Je to 
základ hlubokých změn sovětského 
státu?“

Pasáž projevu Ronalda Reagana

„GeneRální tAjemníKu 
GoRbAčoVe, poKud usiluje-
te o míR, o pRospeRitu pRo 
soVětsKý sVAz A Východ-
ní eVRopu, o libeRAlizAci: 
přijďte K této bRáně! pAne 
GoRbAčoVe, oteVřete tuto 
bRánu! pAne GoRbAčoVe, 
stRhněte tu zeď!“

PEKinG

1989

„Později jsme se dověděli, Že ně-
kteří studenti stále ještě věřili vlá-
dě a na náměstí zůstali. Byli pře-
svědčeni, že se jim nic nestane, 
přinejhorším že je násilím odvezou 
někam pryč. Ale tanky je rozjezdily 
na kaši. říká se, že bylo zabito přes 
200 studentů. Někteří tvrdí, že jen 
na náměstí bylo zabito přes 4000 
lidí… Slyšela jsem, že když studen-
ti opustili náměstí, tanky a obrněné 
vozy rozdrtily všechny stany, i s lid-
mi, kteří zůstali uvnitř. Pak vojáci 
všechno polili benzínem a zapálili. 
Nakonec smyli zbytky vodou. Sym-
bol našeho hnutí, bohyni demokra-
cie, rozmlátili na kousíčky.“

Svědectví studentky Čchaj ting

stažEní sssR 
z afGhánistánu

RoK zázRaKů
„Když občAnům střední 
A Východní eVRopy došlo, 
že se mohou Vzepřít sVým 
KomunisticKým Vládcům, 
A doKonce je poKojně 
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odstRAnit, Aniž by to mělo 
zA následeK příjezd so-
VětsKých tAnKů, KteRé jim 
Vnutí Režim ještě přísnější, 
KolAps těchto Komunistic-
Kých Režimů nAstAl přiRo-
zeně A Rychle.“

Vojtěch Probst respekt  22/2011

GoRbačov v PRazE 

1988 V čssR
události

„Vývojem v SSSR po nástupu Gor-
bačova a zvláště od začátku roku 
1987, kdy se perestrojková rétorika 
začala ozývat z Moskvy stále silně-
ji, byl československý komunistický 
režim krajně zaskočen a dokázal 
reagovat jen dosti neobratně. Jed-
nou ze stěžejních zásad, jimiž se 
od počátku Husákův režim řídil, pře-
ce bylo: co nejúžeji spolupracovat 
se sovětským vedením, lépe řečeno 
následovat Moskvu a neodchylovat 
se od její linie… Sovětský vývoj náh-
le nabízel i domácí opozici rezervoár 
idejí a hesel, k nimž se bylo možné 
hlásit a klást režimu stále dokola 
otázku, na níž se velmi obtížně od-
povídalo: ‚Proč my se teď neřídíme 
podle Sovětského svazu?‘“ 
Oldřich Tůma. Politická kultura 
v Československu v letech 1968–
1989

„Nešlo tu samozřejmě o žádné ‚věč-
né přátelství se Sovětským sva-
zem‘. Šlo tu o cosi nebezpečnějšího: 
ti lidé zdraví člověka, o němž se do-
mnívají, že jim přivezl svobodu. Bylo 
mi z toho smutno a napadlo mne, 
že tenhle národ je nepoučitelný: to-
likrát už upnul veškeré své naděje 
k nějaké vnější síle, od níž si slibo-
val, že vyřeší jeho problémy za něj, 
tolikrát se hořce zklamal a byl do-
nucen si přiznat, že mu nikdo nepo-
může, pokud si nejdřív nepomůže 

sám – a znovu tatáž chyba! Znovu 
ta iluze! Oni si snad opravdu myslí, 
že sem Gorbačov přijel osvobodit je 
od Husáka!“

Václav Havel, Setkání 
s Gorbačovem, 1987

dEmoRalizaCE 
sPolEčnosti 

„Socialistickou společnost nepo-
chybně ovládal strach… Jak přibý-
valo normalizačních let, narůstala 
logicky i demoralizace. Chování, 
které bylo na samém počátku let 
sedmdesátých považováno za amo-
rální nebo nevhodné (případně ko-
laborantské), přestalo být výlučné, 
posouvaly se normy, kariéra v rám-
ci vymezených mantinelů se stá-
vala běžnou věcí stejně jako účast 
na prorežimních rituálech, nad je-
jichž významem asi mnozí skutečně 
přestali uvažovat. Typickou ukázkou 
je v tomto směru chození k volbám. 
Devadesát procent lidí se obtěžova-
lo jít pravidelně k urnám, ačkoli to 
nemělo vůbec žádný smysl – a hlav-
ním důvodem byla (soudě podle řady 
vzpomínek) kombinace ‚návyku‘ 
a strachu z důsledků nesplněného 
požadavku.“

Adam Drda, Normalizace – Co to 
bylo? , Člověk v tísni

osmičKový RoK
„Krátce po patnácté hodině policie 
celé náměstí neprodyšně uzavřela 
a po krátké a absurdní výzvě k roz-
chodu začala demonstranty bít. 
Od Národního musea zaútočily bílé 
helmy s dlouhými obušky, které si 
v bití lidí absolutně nevybíraly – bylo 
jim jedno, šlo-li o mladíka nebo star-
ce, muže nebo ženu, a dokonce jsem 
viděl, jak obsluha vodního děla zaú-
točila na ženu s kočárkem… postup-
ně se demonstrující učili, jak se proti 
policistům účinně bránit, aniž by se 
přitom vystavovali přílišnému riziku. 
Ještě před rokem to tak nebylo...“

Petr Placák Fízl, 2007

„Vnější i vnitřní protisocialistické 
živly dospěly k závěru, že současný 
vývoj a 70. výročí vzniku ČSR vytváří 
vhodnou příležitost k rozvinutí všech 
forem nepřátelské činnosti, včetně 
konfrontačních vystoupení. Nepřá-
telskou aktivitu vyvíjely především 
nově vzniklé tzv. neoficiální struktu-
ry Nezávislé mírové sdružení. České 
děti, Demokratická iniciativa a Spo-
lečenství přátel USA, bezprostřed-
ně řízené nejreakčnějším jádrem  
‚Charty‘“

Tajná zpráva Federálního minister-
stva vnitra, 4.  11. 1988

1989
„15. neděle. V poledne jsme šli 
do Týna, pak jsem zůstal ve městě, 
kde měl být pietní akt u sv. Václa-
va k výročí Palachova upálení. Do-
stal jsem se až tam. Kordon milice. 
Hymna, policie. Policie – brutální zá-
sahy proti lidem – se štíty, helmami 
a obušky. Psi. Slzný plyn. Skandová-
ní gestapo, svobodu, dialog s milici-
onářem po dobrém, pak útok policie 
– po zlém. Vodní děla v akci. Tisíce 
a tisíce lidí, slepec, muž s berlemi. 
Solidarita, odvlečení lidé, vyklizené 
centrum … 

Palachův týden v deníkových po-
známkách Zdeňka Lukeše  

z ledna 1989

„O pokračování nedělní provokace 
se na Václavském náměstí v Praze 
pokusily skupiny protistátních živlů, 
organizovaných pod záminkou výro-
čí sebevraždy Jana Palacha. Provo-
katéři narušili veřejný pořádek svým 
agresivním chováním i přes opa-
kované výzvy veřejné bezpečnosti 
k rozchodu. Plnou odpovědnost ne-
sou iniciátoři tzv. nezávislých struk-
tur, včetně Charty 77. V zájmu zajiš-
tění pořádku a bezpečnosti Pražanů 
a návštěvníků Prahy byli příslušníci 
pořádkových jednotek veřejné bez-
pečnosti nuceni proti těmto živlům 
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rázně zakročit, v souladu s čes-
koslovenskými zákony a pro jejich 
hrubé, opakované porušení a neu-
poslechnutí výzev státních orgánů, 
byli zadrženi.“ 

Zpráva České tiskové  
kanceláře, leden 1989

něKoliK vět 

Petice Několik vět požadovala pro-
puštění politických vězňů, ukončení 
omezování svobody shromažďová-
ní, konec kriminalizace a pronásle-
dování disentu, zrušení cenzury, re-
spekt k požadavkům věřících, řešení 
neuspokojivého stavu životního pro-
středí a zahájení svobodné diskuse 

o minulosti, to znamená o 50. letech, 
o roce 1968 a o normalizaci. Od 29. 
června do 24. srpna výzvu podepsalo 
zhruba přes 20 tisíc lidí a za zbývají-
cí tři měsíce do pádu komunistického 
režimu ještě dalších 20 tisíc.

listoPadová REvoluCE

Při oficiálně povolené studentské 
demonstraci došlo na Národní třídě 
v centru Prahy k zásahu komunistic-
kých bezpečnostních složek a bylo 
zraněno asi 500 lidí. Hned druhý 
den vznikl stávkový výbor studen-
tů a oznámil, že studenti, k nimž se 
záhy přidala divadla, budou na pro-
test proti brutalitě bezpečnost-

ních jednotek stávkovat. V neděli 
19. listopadu vzniklo Občanské fó-
rum, které sdružovalo síly prahnoucí 
po změně. Od pondělka 20. listopa-
du demonstrovaly na Václavském 
náměstí statisíce lidí a jejich počet 
den ode dne rostl. Za vrchol revo-
luce lze označit dvouhodinovou vý-
stražnou generální stávku 27. listo-
padu. 29. prosince 1989 byl zvolen 
prezidentem Václav Havel, který byl 
teprve v květnu propuštěn z vězení. 

„pRAVdA A lásKA musí 
zVítězit nAd lží 
A nenáVistí.“

Václav Havel
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RoK 1989 byl PRo střEdní a výChodní EvRoPu RoKEm zázRaKů 
– RoKEm osvobozEní od Komunismu. 

V lednu demonstrovaly na pražském 
Václavském náměstí celý týden de-
setitisíce lidí a policie tyto demon-
strace někdy tvrdě, jindy mírněji 
potlačovala. Demonstrace se opa-
kovaly 21. srpna a 28. října, až vy-
vrcholily 17. listopadu; pak vzniklo 
Občanské fórum, následovala jedná-
ní u kulatého stolu, přišla nové vláda 
(přesněji řečeno dvě) a 29. prosince 
1989 byl prezidentem ČSSR zvolen 
Václav Havel.

V polsku zasedla vláda s předsta-
viteli opozice ke kulatému stolu již 
6. února – a výsledkem byly polo-
svobodné volby, které se konaly 4. 
června a kandidáti opozice v nich 
drtivě zvítězili. Čtvrtý červen však 
byl i varovným datem – téhož dne, 
kdy polští voliči poslali komunistický 
režim do minulosti, rozdrtily čínské 
tanky krutě dlouhodobou demon-
straci na náměstí Nebeského míru; 
čínský komunistický režim se  roz-
hodně moci vzdát nehodlal.

15. února odešel z Afghánistánu po-
slední sovětský voják a v červenci 
v sssR stávkovaly statisíce horníků 
– to bylo o pouhých pár let dřív zcela 
nemyslitelné. Byl zvolen nový Sjezd 

lidových poslanců, v němž zasedli 
i stoupenci svobody a demokracie. 

V maďarsku se 16. června konal 
symbolický pohřeb Imreho Nagye, 
který byl popraven po maďar-
ské revoluci v roce 1956. Přišlo asi 
300 000 lidí a další miliony sledova-
ly ceremoniál v televizi. Maďarská 
komunistická vláda, která už rov-
něž jednala s opozicí, otevřela hra-
nice s Rakouskem, čímž rozpoutala 
řetězovou reakci: východní Němci, 
kteří ve změnu režimu ve své zemi 
nedoufali, začali přes Maďarsko 
houfně prchat na Západ. Posléze 
se jich stovky uchýlily na západo-
německé velvyslanectví v Praze, 
odkud je vysvobodilo povolení od-
jet uzavřeným vlakem do Německé 
spolkové republiky. Na podzim  však 
začaly demonstrace i německé de-
mokratické republice, a vyvrcholily 
9. listopadu otevřením Berlínské zdi 
– nejhmatatelnějšího symbolu „že-
lezné opony“. 

Den poté, 10. listopadu odvolali 
bulharští komunisté Todora Živko-
va, který stál v čele strany a státu 
od roku 1954, a začali připravovat 
svobodné volby.

Nejdrastičtější průběh měl pád ko-
munismu v Rumunsku, jehož oby-
vatelé žili už léta v nesmírné bídě 
– Nicolae Ceausescu, „conducator“, 
rumunský vůdce, hodlal dokonce 
zlikvidovat polovinu rumunských 
vesnic a přemístit jejich obyvatele 
do „agrokomplexů“. V rumunské re-
voluci měla velký podíl tajná policie 
a Ceausescu byl i s manželkou od-
souzen a na Štědrý den popraven.

Zároveň ale – protože každý konec 
dějinného období je zároveň začát-
kem nového – se už na obzoru rý-
sovaly temné stíny. V sovětském 
svazu vycházelo najevo, že se nepo-
dařilo ze všech vytvořit nový lidský 
druh, „homo sovieticus“, a v gruzín-
ské Abcházii a v Náhorním Karaba-
chu začaly národnostní nepokoje. 
Také na Balkáně se ukazovalo, že 
národnostní rozpory byly jen při-
klopeny pokličkou komunistického 
autoritářství, ale nepřestaly pod ní 
existovat – a v brzkých letech vedly, 
přiživovány jugoslávskými komuni-
stickými představiteli – k vleklé kr-
vavé válce. Jak víme, zanedlouho se 
rozpadly víceetnické státy, Sovětský 
svaz, Jugoslávie a Československo, 
a evropské hranice doznaly změn.

Ani tAm, Kde lidé jásAli nA náměstích nAd pádem Komunismu, nemělA být 
budoucnost tAK zářná, jAK si Ve chVílích eufoRie osVobození občAné před-
stAVoVAli; to by ostAtně Ani nebylo možné. i dnes slyšíme nejRůznější 
stesKy, že „tAKhle jsme si to nepředstAVoVAli“... 
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výstavní panely
pracovní listy:

www.pant.cz
 info@pant.cz    

www.moderni-dejiny.cz
redakce@moderni-dejiny.cz
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