
10.června 2020, 9.A a 9.B  
Před týdnem jsme završili vývoj poválečných dějin v Československu tzv. sametovou revolucí.  

Dnes – v posledním „zápisovém úkolu na dálku“ – si poznačíme opravdu jen telegraficky, jakým 

směrem se ubíral vývoj od roku 1990. 

A protože vám dlužím více názornosti k období, předcházejícímu tzv. sametové revoluci,  nabídnu ještě 

možnosti videosekvencí k 70. a 80.letům. Byla to doba politické nesvobody, pronásledování za názor, 

nemohlo se svobodně cestovat. Média byla pod cenzurou a snad i proto museli např. filmoví tvůrci 

hledat nepolitická témata a nutno říci, že filmové komedie z té doby patří k neustále opakovaným a na 

různých televizních stanicích. Ale tak bychom mohli pokračovat dále. .....   

V roce 1978 se dostal do vesmíru první československý kosmonaut, v roce 1980 byla otevřena naše 

první dálnice a zejména v 70.letech byla v naší republice vysoká porodnost.  

Přestože občané změny po listopadu 1989 přivítali, ještě na začátku roku 1989 si jen málokdo dokázal 

představit, že „pád komunistického režimu“ nastane tak brzy.  

 

Zápis:         doporučuji videa 

 

V obnovené demokracii … 
 

 1990  

 rozpuštění RVHP 

 Česká a slovenská federativní republika (ČSFR), svobodné volby  

 ČSFR navštěvuje prezident USA George Bush st., papež Jan Pavel II. 

 1991 

  rozpuštění Varšavské smlouvy 

  odsun sovětských vojsk  

  restituce => proces vracení majetku (např. zemědělcům) 

  privatizace => převedení státního majetku do soukromých rukou  

 1992 

 narůstající česko-slovenské rozpory vedou k dohodě o rozdělení státu  

 1.1.1993 vznikají ČR a SR 

 1999 – vstup ČR do NATO 

 2004 – vstup ČR do EU 

 

Videa  
 

70.–80.léta: 

Doporučuji – na stránkách seriálu „Vyprávěj“ rubriku „Ve stopách doby“ – zde si můžete postupně 

pouštět krátké (cca minutové) reportáže představující politiku, ale také sport, vědu a umění či životní 

styl a to od roku 1964 až do roku 2005. 

Mimo to připojuji pro zajímavost tato videa: 
http://www.youtube.com/watch?v=yc_eF6PIWBo – televizní reklamy před rokem 1989 

https://www.youtube.com/watch?v=2WhfVeHU6Uw  hurikán, Dalibor Janda 

https://www.youtube.com/watch?v=S1W55JDE5Lk  biely kvet, Miroslav Žbirka 

https://www.youtube.com/watch?v=bBu7q-0eRRM – Miloš Zeman v televizi – srpen 1989 

rok 1989: 
http://www.youtube.com/watch?v=kuLIPMna12A&feature=related – televizní noviny 20.11.1989 

http://www.youtube.com/watch?v=f2fGdV43hhk – zveřejněný zásah 17.11.1989 

http://www.youtube.com/watch?v=Wwbp3JSFQ30 – Havlův slib 

https://www.stream.cz/slavnedny/532425-den-studentu-17-listopad -17.listopad 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/  
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