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 Příloha č. 1 - VSTUPNÍ TEST PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

 

1) Napiš ke každému jménu jeden pojem, z nabídky: Céčka a populární zpěvák, 

prezident v 70. letech, upálil se na protest proti okupaci, držitel Nobelovy ceny a 

signatář Charty 77, zpěvačka a signatářka Charty 77, představitel Pražského jara, 

prezident po roce 1989 

Václav Havel  

Jan Palach  

Marta Kubišová  

Gustav Husák  

Jaroslav Seifert  

Alexander Dubček  

Michal David  

 

2) Vysvětli pojmy:  

- Sametová revoluce =  

- Pražské jaro =  

- Charta 77 =  

 

3) V české (československé) historii se velmi často zmiňují dvě data – 21. 8. 1968 a 17. 

11. 1989 – které historické události se v tyto dny udály v Československu? Vyber 

z následujících možností a připiš do tabulky:  

 

a. Začátek Pražského jara 

b. Demonstrace na Národní třídě 

c. Demonstrace na Letné 

d. Okupace Československa vojsky 

Varšavské smlouvy 

 

 

21. 8. 1968  

17. 11. 1989  
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Příloha č. 2 – VSTUPNÍ TEST PRO GYMNÁZIA  

1) Vysvětli následující pojmy: (8b.) 

a. Sametová revoluce =  

b. Pražské jaro = 

c. Charta 77 =  

d. Disent =  

2) Seřaď následující historické události chronologicky: (6b.) 

a. Normalizace, b. demonstrace na Letné, c. Václav Havel prezidentem, d. Pražské jaro, 

e.okupace vojsky Varšavské smlouvy, f. upálení Jana Palacha 

1) 2) 3) 4) 5) 6)  

 

3) Vyjmenuj československé prezidenty od roku 1967 do roku 1990: (4b.) 

 

 

4) Rozhodni, zda jsou daná tvrzení historicky správná, či nikoliv: (4b.) 

a. Tuzex byl obchod se zahraničním zbožím, kde se platilo tuzexovými poukázky, tzb. bony. ANO 

– NE. 

b. Na protest proti srpnové okupaci Československa se na Václavském náměstí upálil student Jan 

Palach. ANO – NE.  

c. Prohlášení tzv. Anticharty byl dobrovolný protest lidí nesouhlasících s komunistickým režimem 

v Československu. ANO – NE.  

d. Prezidentem Československa v období tzv. normalizace byl Ludvík Svobooda a Václav Havel. 

ANO – NE.  

5)  Pojmenuj osobnosti na obrázcích: (4b.)1 

  

                                                 
1 Obrazový materiál zleva: Leonid Iljič Brežněv, zdroj: https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982 , 

Gustav Husák, zdroj: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak , Alexander 

Dubček, zdroj: https://skompasem.cz/alexander-dubcek/ , Jan Palach, zdroj: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach  

https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak
https://skompasem.cz/alexander-dubcek/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach
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Příloha č. 3 - Pracovní list– MANIFEST DVA TISÍCE SLOV 

Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem 

Nejdřív ohrozila život našeho národa válka. Pak přišly špatné časy s událostmi, které ohrozily 

jeho duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala většina národa program 

socialismu…Chybná linie vedení změnila stranu z politické strany a ideového svazku v 

mocenskou organizaci, jež nabyla velké přitažlivosti pro vládychtivé sobce, vypočítavé 

zbabělce a lidi se špatným svědomím…Za dnešní stav odpovídáme všichni, více však 

komunisté mezi námi, ale hlavní odpovědnost mají ti, kdo byli součástí či nástrojem 

nekontrolované moci. Byla to moc umíněné skupiny rozprostřená pomocí stranického aparátu 

z Prahy do každého okresu a obce. Tento aparát rozhodoval, co kdo smí a nesmí dělat, on 

řídil družstevníkům družstva, dělníkům závody a občanům národní výbory. Žádná organizace 

nepatřila ve skutečnosti svým členům, ani komunistická. Hlavní vinou a největším klamem 

těchto vládců je, že svou vůli vydávali za vůli dělnictva. Kdybychom tomu klamu chtěli věřit, 

museli bychom dnes dávat za vinu dělníkům úpadek našeho hospodářství, zločiny na 

nevinných lidech, zavedení cenzury, která zabránila, aby se o tom všem psalo, dělníci by byli 

vinni chybnými investicemi, ztrátami obchodu, nedostatkem bytů… 

Otázky a úkoly:  

Jak autor hodnotí dosavadní vývoj?  

Jaké podle něj panují poměry ve státě?  

Komu za vývoj připisuje vinu?  

 

Od začátku letošního roku jsme v obrodném procesu demokratizace. Začal v komunistické 

straně. Musíme to říci a vědí to i ti nekomunisté mezi námi, kteří odsud už nic dobrého 

nečekali. Obrodný proces nepřichází s ničím příliš novým. Přináší myšlenky a náměty, z 

nichž mnohé jsou starší než omyly našeho socialismu a jiné vznikaly pod povrchem 

viditelného dění, měly být dávno vysloveny, byly však potlačovány. Nemějme iluzi, že tyto 

myšlenky vítězí teď silou pravdy. O jejich vítězství rozhodla spíš slabost starého vedení, které 

se zřejmě napřed muselo unavit dvacetiletým vládnutím, v němž mu nikdo nebránil. Zřejmě 

musely do plné formy dozrát všechny vadné prvky skryté už v základech a ideologii tohoto 
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systému. Nepřeceňujme proto význam kritiky z řad spisovatelů a studentů. Zdrojem 

společenským změn je hospodářství.  

Otázky a úkoly:  

Co podle autora zapříčinilo tehdejší změny 

systému? Co pomohlo k demokratizaci?  

 

 

 

Vzdejme se nemožného požadavku, aby nám vždycky někdo vyšší podal k věcem jediný 

výklad a jediný prostý závěr. Každý si bude muset udělat své závěry, na svou odpovědnost. 

Společné shodné závěry je možno najít jen v diskusi, k níž je nutná svoboda slova, která je 

vlastně jedinou naší demokratickou vymožeností letošního roku. Do příštích dnů však 

musíme jít také s vlastní iniciativou a vlastními rozhodnutími. Především budeme odporovat 

názorům, kdyby se vyskytly, že je možné dělat nějakou demokratickou obrodu bez 

komunistů, popřípadě proti nim. Komunisté mají vybudované organizace, v těch je třeba 

podpořit pokrokové křídlo… Jestliže nelze v této době čekat od nynějších centrálních 

politických orgánů víc, je třeba dosáhnout více v okresech a obcích. Žádejme odchod lidí, 

kteří zneužili své moci, poškodili veřejný majetek, jednali nečestně nebo krutě. Je třeba 

vynalézat způsoby, jak je přimět k odchodu. Například: veřejná kritika, rezoluce, 

demonstrace, demonstrační pracovní brigády, sbírka na dary pro ně do důchodu, stávka, 

bojkot jejich dveří. Odmítat však způsoby nezákonné, neslušné a hrubé, jelikož by jich využili 

k ovlivňování Alexandra Dubčeka.  

Otázky a úkoly: 

K čemu autor vyzývá?  

Jaké cesty navrhuje k uskutečnění 

prosazovaných cílů? 

 

 

Požadujme veřejná zasedání národních výborů. K otázkám, které nechce nikdo 

znát, ustavujme vlastní občanské výbory a komise. Ustavujme výbory na obranu svobody 

slova. Organizujme při svých shromážděních vlastní pořádkovou službu. Uslyšíme-li divné 
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zprávy, ověřujme si je, vysílejme delegace na kompetentní místa, jejich odpovědi 

zveřejňujme třeba na vratech. Podporujme orgány bezpečnosti, když stíhají skutečnou 

trestnou činnost, naší snahou není způsobit bezvládí a stav všeobecné nejistoty. Vyhýbejme 

se sousedským hádkám, neožírejme se v politických souvislostech. Prozrazujme fízly… 

Rovnoprávné vztahy si beztak můžeme zajistit jedině tím, že zkvalitníme své vnitřní poměry 

a dovedeme obrodný proces tak daleko, že jednou ve volbách si zvolíme státníky, kteří budou 

mít tolik statečnosti, cti a politického umu, aby takové vztahy ustavili a udrželi. Letošního 

jara vrátila se nám znovu jako po válce velká příležitost. Máme znovu možnost vzít do rukou 

naši společnou věc, která má pracovní název socialismus, a dát jí tvar, který by lépe odpovídal 

naší kdysi dobré pověsti i poměrně dobrému mínění, jež jsme o sobě původně měli. Toto jaro 

právě skončilo a už se nevrátí. V zimě se všecko dovíme. Tím končí toto naše prohlášení k 

dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům, vědcům, technikům a všem. Napsáno bylo z 

podnětu vědců. 

Otázky a úkoly:  

K čemu autor vyzývá v této části textu?  

Co navrhuje a prosazuje?  

 

Otištěno podle znění publikovaného in: Literární listy, roč. I, č. 18, 27. červen 1968. 

(Zkráceno pro potřeby vyučování) Zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/manifest-

2000-slov-27-6-1968/  

 

Doplňující otázky k textu 

• S jakým typem sdělovacího prostředku nyní pracujete?  

• Kdy byl text publikován? 

• Komu byl text určen a kdo je jeho autorem?  

• Jaká je hlavní myšlenka textu? 

• Kdy byl text napsán? Jedná se o primární nebo sekundární pramen?  

• Jaký je pravděpodobný účel textu?  

• Jaký vliv mohl text podle Vás mít na obyčejné lidi?  

• Mohl text splnit svůj účel, pro nějž byl vytvořen? 

Příloha č. 4 – Pracovní list – Rok 1968  

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/manifest-2000-slov-27-6-1968/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/manifest-2000-slov-27-6-1968/
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1) Ukázka č. 1 – SPUSTILI TO 

Sledujte pozorně ukázku z cyklu České století – Musíme se dohodnout a reakce 

československých představitelů, když se dozvěděli o okupaci republiky. Své postřehy 

zaznamenejte do tabulky.  

Co se stalo?  

 

Kdy se to stalo?  

 

Kdo akci spustil a provedl?  

 

Oficiální zdůvodnění akce:  

 

 

Okamžité reakce československých politiků:  

 

 

 

 

Návrhy konkrétních kroků:  

 

 

 

 

 

2) Český rozhlas  

Na základě poslechu ukázky z vysílání Českého rozhlasu zaznamenejte své odpovědi do 

následující tabulky.  

Jaký pocit jsi měl/a při poslechu nahrávky?  

Jak na tebe působil projev hlasatele?  

Co důležité jsi v nahrávce zachytil/a?  

Jaký je hlavní smysl a cíl nahrávky?  

3) Práce s mapou  
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a) Vyznač na mapě  

- Červeně státy, které se 

podílely na invazi do 

Československa  

- Modře státy, které se 

nepodílely na invazi do 

Československa 

b) Vytvořte dvojice a se spolužákem se 

pokuste určit, z jakého směru přišla 

vojska Varšavské smlouvy. Tyto 

směry vyznačte šipkami zelenými 

šipkami do mapky 

Zdroj: Východní blok, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

http://20thcentury.unas.cz/?p=240  

 

c) Přepište do tabulky zjištěné informace: 

Státy, které se podílely na invazi do ČSSR Státy, které se nepodílely na invazi do ČSSR 

  

 

      

4) Internace v Moskvě 

Po shlédnutí ukázky z cyklu České století doplňte následující tabulku a další úkoly.  

Do tabulky zaznamenejte způsob chování účastníků jednání v Moskvě a jejich argumenty  

či protichůdná tvrzení k situaci v Československu. 

 způsob chování tvrzení / argumenty 

Brežněv a sovětští politici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubček  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://20thcentury.unas.cz/?p=240
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Zapojte svou fantazii a do komiksových bublin zapište, co si Alexandr Dubček a Leonid Iljič 

Brežněv podle vás mohli myslet před podpisem protokolu a na co mohli myslet po něm. 

 

 

 

 

 

 

              PŘED         PO 

               PODPISEM        PODPISU 

 

 

 

      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: České století v hodině, [online].  [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9849-musime-se-dohodnout/ 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9849-musime-se-dohodnout/
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Příloha č. 5 - Pracovní list – Bratříčku zavírej vrátka  

 

1) Před sebou máte text písně Bratříčku zavírej vrátka. Na základě poslechu doplňte 

vynechaná slova: 

Bratříčku, nevzlykej, to 

nejsou…………………… 

vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci,  

přijeli v ………………… železných 

maringotkách. 

 

Se slzou na …………………………… na 

sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o 

tebe na cestách klikatých, bratříčku, v 

……………………... 

 

Prší a venku se setmělo, 

tato …………. nebude krátká, 

beránka vlku se…………………… 

bratříčku, ……………… vrátka? 

 

 

 

Bratříčku, nevzlykej, ……………… 

slzami, 

nadávky polykej a ……………..silami, 

nesmíš mi vyčítat, jestliže 

…………………. 

 

Nauč se …………………., není tak 

složitá, 

opři se, ……………………., cesta je 

rozbitá, 

budeme klopýtat, zpátky už ……………... 

 

Prší a venku se ………………., 

tato noc …………………krátká, 

beránka …………… se zachtělo, 

bratříčku, zavírej …………..! Zavírej 

vrátka!

Zdroj: Karaoketexty, [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/kryl-karel/bratricku-zavirej-vratka-8320

  

Otázky a úkoly:  

a) Na jakou událost píseň reaguje? Kdy byla složena? 

…………………………………………………………………………………………. 

b) Kdo je autorem písně?  

………………………………………….. 

 

c) Zamysli se nad následujícími slovy v textu. Pokus se metafory vysvětlit:  

Hranaté železné maringotky, beránka vlku se zachtělo, budeme klopýtat zpátky už 

neuhneme, tato noc nebude krátká, bubáci, zavřel jsi vrátka? 

 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/kryl-karel/bratricku-zavirej-vratka-8320
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Příloha č. 6 - Pracovní list – Jan Palach  

 

1) Přečtěte si následující přepsaný text a odpovězte na otázky:  

Vzhledem k tomu, že naše národy se octly na pokraji beznaděje a odevzdanosti, rozhodli jsme 

se vyjádřit svůj protest a probudit svědomí národa. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, 

kteří jsou odhodlaní se dát za naši věc upálit.  

 

Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku, a tak jsem získal právo napsat první listy a nastoupit 

coby první pochodeň. 

Naše požadavky jsou: 1) okamžité zrušení cenzury 2) zákaz rozšiřování „Zpráv“. Jak viděno, 

naše požadavky nejsou přemrštěné, spíše naopak. 

Jestliže naše požadavky nebudu splněny do pěti dnů, tj. do 21. 1. 1969, a nevystoupí-li lid 

s dostatečnou podporou (tj. časově neomezenou stávkou) našich požadavků, vzplanou další 

pochodně. 

 

Pochodeň č. 1 

 

P. S. Věřím, že více světla potřeba nebude. 

 

Zdroj: Moderní dějiny, [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: http://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/posledni-dopis-jana-palacha/  

 

Otázky a úkoly: 

- O jaký typ psaného materiálu se jedná?  

- Kdo je autorem textu? 

- Myslíš si, že ona širší skupina existovala? 

- Co autor naznačuje svým P.S.? 

- Jaká byla reakce společnosti na čin autora textu?  

 

Argumenty podporující čin Jana Palacha Argumenty zpochybňující čin Jana Palacha 

  

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/posledni-dopis-jana-palacha/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/posledni-dopis-jana-palacha/
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Příloha č. 7 - Pracovní list– Charta 772   

1) Přečtěte si následující text, shlédněte ukázku a odpovězte na otázky:  

Václav Havel vzpomíná na zrod myšlenky Charty 77 

„Přesvědčit o tom, že teď nastala ta chvíle, kdy mají všichni spojit své síly a zastat se těch, kteří jsou 

perzekvováni jen a jen za svůj svobodný projev, za svobodný výraz svých životních pocitů nebylo úplně 

jednoduché, ale kupodivu se to začalo dařit poměrně rychle, protože už doba byla taková, kdy v těch 

lidech ve všech nazrávala taková potřeba vystoupit z té izolace a tam jsme vycítili s Jiřím Němcem, ale 

i s dalšími, že tuto zvláštní atmosféru té obecné solidarity, která jde napříč těmi různými okruhy a 

prostředím je třeba využít, nějak zafixovat do něčeho trvalejšího, že to nemůže být jen jednorázová 

událost u příležitosti jednoho procesu, která pomine a zmizí, a na kterou se zapomene. A tam vlastně 

se začala rodit myšlenka Charty 77…“ 

Václav Havel ve filmovém  dokumentu Jany 

Chytilové The Plastic People of the Universe (2001) 

 

 

a) Za jakých okolností přišel Václav Havel na myšlenku iniciativy Charty 77?  

b) Co Vás na ukázce zaujalo? 

 

2) Shlédněte ukázku č. 2 a odpovězte na otázky: 

a) V čem byla Charta 77 oproti předchozím iniciativám výjimečná a ojedinělá? 

b) Proč Jiří Hájek nabádá k opatrnosti? 

 

3) Shlédněte ukázku č. 3 

a) Po zhlédnutí ukázky vyplňte do tabulky příslušná pole týkající se postupu při podpisu a 

zveřejnění Charty 77  

 

Charta 77 byla zveřejněna:  

 

 

 

Proces podpisu prohlášení:    

 

 

 

Chartu 77 mohl podepsat:  

 

 

 

Forma zveřejnění textu:   

 

 

 

 

a) Otázky k úvaze:  

- Filmová scéna se odehrává v napjaté atmosféře. Vysvětlete, čeho se aktéři obávali.    

- Zamyslete se nad tím, proč podpis prohlášení probíhal tak složitě?  

 

                                                 
2 Zdroj celého pracovního listu: Česká televize. České století v hodině: Je to jen rock’n’roll,[online], [cit. dne: 11. 

7. 2019]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9850-je-to-jen-rock-n-

roll-1976/  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9850-je-to-jen-rock-n-roll-1976/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9850-je-to-jen-rock-n-roll-1976/
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Příloha č. 8 – Signatáři Charty 77  

        

Jan Patočka3    Václav Havel4   Jaroslav Seifert5  

        

 Marta Kubišová6   Ludvík Vaculík7   Petr Pithart8 

   

                                                 
3 Jan Patočka, [online], [cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Patočka#/media/Soubor:Patocka_1971.jpg 
4 Václav Havel, [online], [cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: https://www.religiousleftlaw.com/2011/12/václav-

havel-the-existential-revolution.html 
5Jaroslav Seifert, [online]. [cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert#/media/Soubor:Jaroslav_Seifert_1981_foto_Hana_Hamplová.jpg  
6 Marta Kubišová, [online]. [cit. dne: 5.. 7. 2019], dostupné z: https://www.discogs.com/artist/1061083-Marta-

Kubišová/tracks  
7 Ludvík Vaculík, [online]. [cit. dne: 5. 7. 2019], dostipné z: https://www.divadelni-noviny.cz/zemrel-ludvik-

vaculik 
8 Petr Pithart, [online]. [cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/lide/petr-pithart/  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Patočka#/media/Soubor:Patocka_1971.jpg
https://www.religiousleftlaw.com/2011/12/václav-havel-the-existential-revolution.html
https://www.religiousleftlaw.com/2011/12/václav-havel-the-existential-revolution.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert#/media/Soubor:Jaroslav_Seifert_1981_foto_Hana_Hamplová.jpg
https://www.discogs.com/artist/1061083-Marta-Kubišová/tracks
https://www.discogs.com/artist/1061083-Marta-Kubišová/tracks
https://www.divadelni-noviny.cz/zemrel-ludvik-vaculik
https://www.divadelni-noviny.cz/zemrel-ludvik-vaculik
https://www.ceskatelevize.cz/lide/petr-pithart/
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Příloha č. 9 - Pracovní list  – Text Charty 779 

1) Přečtěte si zkrácený text Charty 77 a zaznamenejte do tabulky: 

 

Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají 

názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace 

a šikanování ze strany úřadů i společenských organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se, 

stávají se prakticky obětí apartheidu. 

 

V rozporu s článkem 13 druhého paktu, zajišťujícím všem právo na vzdělání, je nesčetným 

mladým lidem bráněno ve studiu jen pro jejich názory nebo dokonce pro názory jejich rodičů. 

 

Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech sdělovacích prostředků i 

publikačních a kulturních zařízení. Žádný politický, filozofický i vědecký názor nebo umělecky 

projev jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální ideologie či estetiky nemůže být 

zveřejněn; je znemožněna veřejná kritika krizových společenských jevů; je vyloučena možnost 

veřejné obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oficiální propagandy (zákonná 

ochrana proti „útokům na čest a pověst“, jednoznačně zaručovaná článkem 17 prvního paktu, 

v praxi neexistuje); lživá obvinění nelze vyvrátit a marný je každý pokus dosáhnout nápravy 

nebo opravy soudní cestou; v oblasti duchovní a kulturní tvorby je vyloučena otevřená diskuse 

 

Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu, je 

systematicky omezována mocenskou svévolí; oklešťováním činnosti duchovních, nad nimiž 

trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního souhlasu s výkonem jejich funkce; existenčním 

i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem i skutkem projevují; potlačováním 

výuky náboženství apod. 

Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického 

podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany 

a rozhodnutím mocensky vlivných jednotlivců. 

 

Další občanská práva, včetně výslovného zákazu „svévolného zasahování do soukromého 

života, do rodiny, domova nebo korespondence“ (čl. 17 prvního paktu), jsou povážlivě 

narušována také tím, že ministerstvo vnitra nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, 

například odposlechem telefonů a bytů, kontrolou pošty, osobním sledováním, domovními 

prohlídkami, budováním sítě informátorů z řad obyvatelstva (získávaných často nepřípustnými 

hrozbami nebo naopak sliby). 

 

Obecně je porušován i bod 2 článku 12 prvního paktu, zaručující občanům právo svobodně 

opustit svou zemi; pod záminkou „ochrany národní bezpečnosti“ (bod 3) je toto právo vázáno 

na různé nepřípustné podmínky.  

 

 

                                                 
9 Předlohou byl pracovní list Jednoho světa na školách.  
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CHARTA 77 není základnou k opoziční politické činnosti. Chce sloužit k obecnému zájmu 

jako mnohé podobné občanské iniciativy v různých zemích na Západ i na Východ. Nechce tedy 

vytyčovat vlastní program politických i společenských reforem či změn, ale vést v oblasti svého 

působení konstruktivní dialog s politickou a státní mocí, zejména tím, že bude upozorňovat na 

různé konkrétní případy porušování lidských a občanských práv, připravovat jejich 

dokumentaci, navrhovat řešení, předkládat různé obecnější návrhy směřující k prohlubování 

těchto práv a jejich záruk, působit jako prostředník v případných konfliktních situacích, které 

může bezpráví vyvolat, apod. 

 

Zdroj: Prohlášení Charty 77, [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prohlaseni-charty-77/  

Práva, která jsou občanům odpírána:   

Jak se porušování práv a svobod 

projevovalo v každodenním životě: 

 

 

Co občanům hrozilo, pokud se chovali 

svobodně a využívali práv garantovaných 

zákonem: 

 

 

K jakému účelu byla vytvořena Charta 77?  

 

2) Na základě zhlédnuté ukázky odpověz na následující otázky:  

 
- Jaký je podle Vás účel Anticharty?  

- Co mohlo vést člověka k podepsání tohoto dokumentu? Jaký člověk mohl prohlášení 

podepsat?  

- Jaký máš dojem z nahrávky?  

- Jak bys popsal/a projev přednášející? Myslíš si, že upřímně věří svým slovům?  

- Co dokážeš říct o účastnících v sále? Co vyčteš z jejich tváří? Myslíš si, že upřímně 

věří proklamovaným prohlášením?  

- Co je hlavní myšlenkou prohlášení Anticharty? 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prohlaseni-charty-77/
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Příloha č. 10 – Pracovní list - TŘICET PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA 

 

1) Na základě práce s ukázkami, přiřaď postupně jména jednotlivým postavám v seriálu:  

  

                             
 

 

 

                       
 

Zdroj obrázků: youtube.com  

 

2) Na základě ukázek odpověz na otázky:  

 

Jaké stanovisko zastává mluvčí v první 

ukázce?  

 

Jak muž popisuje Daneše? Jak ho 

popisovala reportérka?  

 

Popište, co klíčové se odehrává ve třetí 

ukázce: 

 

Jaké postavy se objevují ve čtvrté ukázce? 

Jaké mají názory?  

 

Co se odehrává v poslední ukázce, jaký má 

význam?  
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3) Jakým způsobem film zachycuje události roku 1968?  

 

 

 

4) Na základě předchozí práce s pracovním listem shrňte své poznatky do jednoduché 

tabulky:  

 

Jméno postavy: O co postava 

usiluje: 

Jaké má ve filmu 

vlastnosti: 

Co si má o 

postavě divák 

myslet: 

Co si o postavě 

myslíte vy:  
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Příloha č. 11 – TUZEX, Bony 

 
 

Obrazová příloha č. 1 – Tuzex logo, [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzex  

Obrazová příloha č. 2 – Odběrní poukaz 5Kčs, [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm  

 

 
Obrazová příloha č. 3 – Odběrní poukaz 0, 50Kčs, [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné 

z: https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm  

Obrazová příloha č. 4 – Odběrný poukaz 50Kčs, [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm  

 

 

 
Obrazová příloha č. 5 – Odběrní poukaz 500Kčs, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné 

z: https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm  

Obrazová příloha č. 6 – Odběrní poukaz 20Kčs, [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 

https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzex
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm
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Pracovní list č. 12 – ZBOŽÍ DOSTUPNÉ V TUZEXU A PLATY 

 

 

Žvýkačky – 2 bony 

Džíny – 60 bonů  

Kazetový magnetofon – 70 bonů  

Švýcarská čokoláda – 2 bony  

ŠKODA automobil - 7000 bonů  

Cigarety Marlboro – 3 bony 

Coca – cola – 4 bony 

Pivo Heineken – 5 bonů 

Budweiser – 4 bony 

Koňak Napoleon – 8 bonů 

Digitální hodinky – 20 bonů  

Nerezový hrnec – 80 bonů  

Walkman – 70 bonů  

Prášek na praní – 10 bonů  

Brazilská káva – 15 bonů  

Televizor Grundig – 150 bonů  

Kinder vajíčko s překvapením – 0,5 bonů 

Tvrdé sparty – 2 bony 

Videokazeta TDK 90 min – 10 bonů 

 

Zdroj: Zboží dostupné v Tuzexu, [online]. [Cit. dne: 11: 7. 2019]. Dostupné z: 

http://www.totalmag.cz/spolecnost/66-fenomen-doby/337-tuzex-veksl-bony-a-klidek-aneb-

jak-se-za-komar-toila-kvara.html  

 

Tabulka s platy: (upravená pro potřeby výuky) 

Vedoucí pracovník v peněžnictví 6718 Kč 513 Kč 

Statistik 3030 Kč 128 Kč 

Odborník v bankovnictví 3673 Kč 430 Kč 

Lékař 5062 Kč 1000 Kč 

Personalistka 3570 Kč 268 Kč 

Farmaceut, lékárník 4170 Kč 1500 Kč 

Vedoucí pracovník v průmyslu 7083 Kč 300 Kč 

Odborný archivář 2509 Kč 176 Kč 

Vedoucí pracovník ve stavebnictví 6728 Kč 1090 Kč 

Zdravotní sestra 2955 Kč 100 Kč 

Švadlena 2673 Kč 90 Kč 

Obsluha zemědělských strojů 3813 Kč 800 Kč 

Chovatelé hospodářských zvířat 3722 Kč 568 Kč 

Dělníci pro těžbu dřeva 3818 Kč 782 Kč 

Taviči, slévači 4572 Kč 287 Kč 

Horníci 7199 Kč 1000 Kč 

http://www.totalmag.cz/spolecnost/66-fenomen-doby/337-tuzex-veksl-bony-a-klidek-aneb-jak-se-za-komar-toila-kvara.html
http://www.totalmag.cz/spolecnost/66-fenomen-doby/337-tuzex-veksl-bony-a-klidek-aneb-jak-se-za-komar-toila-kvara.html
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Metaři, čističi záchodků apod. 2887 Kč 435 Kč 

Řidiči nákladních automobilů 3896 Kč 265 Kč 

Obsluha zařízení při výrobě elektřiny 3953 Kč 125 Kč 

Čističi oken 2693 Kč 76 Kč 

Ředitel velkého podniku 5550 Kč 635 Kč 

Voják z povolání 5000 Kč 153 Kč 

Učitel 1850 Kč 200 Kč 

Zedník 3500 Kč 279 Kč 

Programátor 2200 Kč 163 Kč 

 

 

 

Zdroj: Platy za komunismu a dnes, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 

https://finexpert.e15.cz/platy-za-komunismu-a-dnes 

 

https://finexpert.e15.cz/platy-za-komunismu-a-dnes
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Příloha č. 13  - Pracovní list - karikatura  

 

1) Přečtěte si text publikovaný v časopise Dikobraz. 1977, roč. 33, čís. 1310. promítnutý na 

tabuli a dopňte tabulku: 

O jaký žánr textu se jedná?  

Komu byl text určen?  

Jaký měl mít efekt?  

Co lze z textu vyčíst o autorově názoru na 

Václava Havla? 

 

Jaké mezníky Havlova života autor 

zmiňuje?  

 

 

 

2) Pozorně si prohlédněte obrázky k textu a odpovězte na otázky:  

 
Zdroj obrazového materiálu: Z kulisáka kulíšákem. [online]. [cit.28.5.2019]. Dostupné z: 

http://www.dejepis21.cz/z-kulisaka-kulisakem  

                                                 
10 Z kulisáka kulišákem. [online]. [cit.28.5.2019]. Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/z-kulisaka-kulisakem 

http://www.dejepis21.cz/z-kulisaka-kulisakem
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Zdroj obrazového materiálu: Z kulisáka kulíšákem. [online]. [cit.28.5.2019]. Dostupné z: 

http://www.dejepis21.cz/z-kulisaka-kulisakem  

 

 

• Jak rozumíte nápisům na svalech Václava Havla?  

 

 

 

 

 

• Čím je Havel „napumpovaný“?  

 

http://www.dejepis21.cz/z-kulisaka-kulisakem
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Příloha č. 14 -  Hexagon  

Zdroj: Classtools, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

http://www.classtools.net/blog/using-hexagon-learning-for-categorisation-linkage-and-

prioritisation/  

 

 

http://www.classtools.net/blog/using-hexagon-learning-for-categorisation-linkage-and-prioritisation/
http://www.classtools.net/blog/using-hexagon-learning-for-categorisation-linkage-and-prioritisation/
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Příloha č. 15 – TAJENKA  

 

 

1) Vydávání zakázané literatury 

2) Křestní jméno premiéra Pitharta 

3) Do roku 1989 mají moc v Československu 

4) Příjmení generále a prezidenta v roce 1968 

5) Křestní jméno ženy, která byla v roce 1989 svatořečena v Římě 

6) Hodnota, kterou vyznával V. Havel 

7) Křestní jméno filozofa Patočky 

8) Represivní složka státu , oporou zejména v diktaturách 

9) Masový sdělovací prostředek  

10) Příjmení prvního českého prezidenta 
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Příloha č. 16 – KOMIKS11 

 

 

                                                 
11 ČERNÝ Jiří, FIBRICH Lukáš. Obrázky z moderních československých dějin 1945-1989, s. 100 - 101 
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Pracovní list č. 17 – Pracovní list - Subkultury  

 

1) Na základě ukázky č. 1 – Zatčení z politických důvodů odpověz na následující otázky:  

- Postavy, které v ukázce vystupují:  

…………………………………………………………………………………… 

- Jak postavy reagují na zatčení?  

…………………………………………………………………………………… 

- Jaké postoje mají hlavní hrdinové k angažovanosti? 

………………………………………………………………………………….. 

- Jaké byly důvody k zatčení? 

………………………………………………………………………………… 

- Jak ukázka vykresluje disidenty? 

………………………………………………………………………………… 

 

2) Po shlédnutí videoklipu Visací zámek – Traktor si vypište všechny poznatky do 

následujícího pole: (jak na tebe píseň působí, jak jsou punkeři vykresleni, jaký je jejich 

život, co znamená písmeno A v kruhu,…)  

 

 

3) Jak reportáž v další ukázce 

vykresluje punkery?  

 

 

 

4) Co víte o punku? Jaké hodnoty 

vyznávají příznivci?  

 

 

5) Popiš tvorbu Plastic People of the Universe pěti přídavnými jmény:  

 

     

 

6) Jak vznikl underground? Pracuj s ukázkou č. 5 
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7) Na základě ukázky č. 6, se pokuste vlastními slovy popsat, kdo to byl depešák a jak se 

oblékal:  

 

Depešák =  Oblečení:  

 

8) Ukázka č. 7 – Michal David – Discopříběh  

Popište, jak je v písni a videoklipu prezentován život mladých lidí v Československu v období 

tzv. „normalizace“  

 

 

9) Shrňte poznatky o jednotlivých skupinách a subkulturách, o nichž jste dnes slyšeli do 

jednoduché tabulky:  

Název subkultury: Typické znaky: Jak se 

k příslušníkům 

choval režim: 

Zástupce 

subkultury:  
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Příloha č. 18 – Prohlášení Charty77 a Anticharty (SŠ) 

SKUPINA A: PROHLÁŠENÍ CHARTY 77 – 1. ČÁST  

Dne 13. října 1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR (č. 120) zveřejněny Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech, které byly jménem naší republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 

1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 23. března 1976. Od té doby mají naši občané právo a 

náš stát povinnost se jimi řídit. Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými 

civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí a jejichž 

uzákonění může významně pomoci humánnímu rozvoji naší společnosti. Vítáme proto, že 

Československá socialistická republika k těmto paktům přistoupila.  Jejich zveřejnění nám ale 

s novou naléhavostí připomíná, kolik základních občanských práv platí v naší zemi zatím – 

bohužel – jen na papíře.  

Zcela iluzorní je například právo na svobodu projevu, zaručované článkem 19 prvního paktu: 

Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají 

názory odlišné od názorů oficiálních.  

Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů 

i společenských organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí 

apartheidu (nerovné výchozí podmínky, odstraňování nepohodlných osob z veřejného 

prostoru, pozn. red.). Statisícům dalších občanů je odpírána „svoboda od strachu“ (preambule 

prvního aktu), protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí 

pracovní a jiné možnosti.  

V rozporu s článkem 13 druhého paktu, zajišťujícím všem právo na vzdělání, je nesčetným 

mladým lidem bráněno ve studiu jen pro jejich názory, nebo dokonce pro názory jejich rodičů. 

Bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v souladu se svým přesvědčením, 

mohli by být buď sami, nebo jejich děti zbaveni práva na vzdělání.  

Uplatnění práva „vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez 

ohleduna hranice, ať ústně, písemně, nebo tiskem“ i „prostřednictvím umění“ (bod 2 čl. 

19 prvního paktu) je stíháno nejen mimosoudně, ale i soudně, často pod rouškou kriminálního 

obvinění (jak o tom svědčí mimo jiné právě probíhající procesy s mladými hudebníky).  

Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech sdělovacích prostředků i 

publikačních a kulturních zařízení. Žádný politický, filozofický i vědecký názor nebo umělecky 

projev jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální ideologie či estetiky nemůže být 

zveřejněn; je znemožněna veřejná kritika krizových společenských jevů; je vyloučena možnost 

veřejné obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oficiální propagandy (zákonná 

ochrana proti „útokům na čest a pověst“, jednoznačně zaručovaná článkem 17 prvního paktu, 

v praxi neexistuje); lživá obvinění nelze vyvrátit a marný je každý pokus dosáhnout nápravy 

nebo opravy soudní cestou; v oblasti duchovní a kulturní tvorby je vyloučena otevřená diskuse. 

Mnoho vědeckých a kulturních pracovníků i jiných občanů je diskriminováno jen proto, že před 

lety legálně zveřejňovali či otevřeně vyslovovali názory, které současná politická moc 

odsuzuje.  

Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu, je 

systematicky omezována mocenskou svévolí; oklešťováním činnosti duchovních, nad nimiž 

trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního souhlasu s výkonem jejich funkce; existenčním 
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i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem i skutkem projevují; potlačováním 

výuky náboženství apod.  

Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického 

podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany 

a rozhodnutím mocensky vlivných jednotlivců. 

 Ústava ČSSR a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu 

a aplikaci takových rozhodnutí: jsou převážně zákulisní, často jen ústní, občanům vesměs 

neznámá a jimi nekontrolovatelná; jejich původci nezodpovídají nikomu než sami sobě a své 

vlastní hierarchii, přitom však rozhodujícím způsobem ovlivňují činnost zákonodárných i 

výkonných orgánů státní správy, justice, odborových, zájmových i všech ostatních 

společenských organizací, jiných politických stran, podniků, závodů, ústavů, úřadů, škol a 

dalších zařízení, přičemž jejich příkazy mají přednost i před zákonem. Dostanou-li se 

organizace nebo občané při výkladu svých práv a povinností do rozporu s direktivou, nemohou 

se obrátit k nestranné instituci, protože žádna neexistuje. Tím vším jsou vážně omezena práva 

vyplývající z článků 22 a 21 prvního paktu (právo sdružovat se a zákaz jakéhokoli omezení 

jeho výkonu) i článku 25 (rovnost práva podílet se na vedení veřejných věcí) a článku 26 

(vyloučení diskriminace před zákonem).  

Tento stav také brání dělníkům a ostatním pracujícím zakládat bez jakéhokoli omezení 

odborové a jiné organizace k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů a svobodně 

využívat práva na stávku (bod 1 čl. 8 druhého paktu).  

Zdroj: Co byla Charta77, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614  

ÚKOLY: Vaším úkolem je text interpretovat a podstatu vysvětlit spolužákům. 

Pomocné otázky k interpretaci: 

1) Na co reaguje Charta 77?  

2) V čem spočívá důležitost svobody a práva?  

3) Jaká základní práva a svobody u nás neplatily?  

4) Vysvětlete podstatu těchto zákonů 

5) Svými slovy vysvětlete obsah textu napsaného kurzívou, na termíny, u kterých si nejste 

jisti obsahem se zeptejte:  

6) Která omezení se umělců dle vašeho názoru dotkla nejcitlivěji? 

  

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614
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Skupina B - PROHLÁŠENÍ CHARTY 77 – 2. ČÁST  

Další občanská práva, včetně výslovného zákazu „svévolného zasahování do soukromého 

života, do rodiny, domova nebo korespondence“ (čl. 17 prvního paktu), jsou povážlivě 

narušována také tím, že ministerstvo vnitra nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, 

například odposlechem telefonů a bytů, kontrolou pošty, osobním sledováním, domovními 

prohlídkami, budováním sítě informátorů z řad obyvatelstva (získávaných často 

nepřípustnými hrozbami nebo naopak sliby). Často přitom zasahuje do rozhodování 

zaměstnavatelů, inspiruje diskriminační akce úřadů a organizací, ovlivňuje justiční orgány a 

řídí i propagandistické kampaně sdělovacích prostředků. Tato činnost není regulována 

zákony, je tajná a občan se proti ní nemůže nijak bránit. V případech politicky motivovaného 

trestního stíhání porušují vyšetřovací a justiční orgány práva obviněných a jejich obhajoby, 

zaručovaná článkem 14 prvního paktu i čs. zákony. Ve věznicích se s takto odsouzenými lidmi 

zachází způsobem, který porušuje lidskou důstojnost vězněných, ohrožuje jejich zdraví a 

snaží se je morálně zlomit.  

Obecně je porušován i bod 2 článku 12 prvního paktu, zaručující občanům právo svobodně 

opustit svou zemi; pod záminkou „ochrany národní bezpečnosti“ (bod 3) je toto právo vázáno 

na různé nepřípustné podmínky.  

Svévolně se postupuje i při udělování vstupních víz cizím státním příslušníkům, z nichž 

mnozí nemohou navštívit ČSSR například jen proto, že se pracovně i přátelsky stýkali s 

osobami u nás diskriminovanými. Někteří občané – ať soukromě, na pracovišti, nebo veřejně 

(což je prakticky možné jen v zahraničních sdělovacích prostředcích) – na soustavné 

porušování lidských práv a demokratických svobod upozorňují a dožadují se v konkrétních 

případech nápravy; jejich hlasy však zůstávají většinou bez odezvy, anebo se stávají 

předmětem vyšetřování.  

Odpovědnost za dodržování občanských práv v zemi padá samozřejmě především na politickou 

a státní moc. Ale nejen na ni. Každý nese svůj dí1 odpovědnosti za obecné poměry, a tedy i za 

dodržování uzákoněných paktů, které k tomu ostatně zavazují nejen vlády, ale i všechny 

občany. 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 oznamujeme.  

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 respektování 

občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě. Těch práv, která člověku přiznávají oba 

uzákoněné mezinárodní pakty, Závěrečný akt helsinské konference, četné další mezinárodní 

dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, a která souhrnně vyjadřuje 

Všeobecná deklarace lidských práv OSN.  

CHARTA 77 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud ideálů, 

s nimiž spojili a spojují svůj život a práci.  

CHARTA 77 není organizací, nemá stanovy, stálé orgány a organizačně podmíněné členství. 

Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji.  

CHARTA 77 není základnou k opoziční politické činnosti. Chce sloužit k obecnému zájmu 

jako mnohé podobné občanské iniciativy v různých zemích na Západ i na Východ. Nechce 
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tedy vytyčovat vlastní program politických i společenských reforem či změn, ale vést v 

oblasti svého působení konstruktivní dialog 

s politickou a státní mocí, zejména tím, že bude upozorňovat na různé konkrétní případy 

porušování lidských a občanských práv, připravovat jejich dokumentaci, navrhovat řešení, 

předkládat různé obecnější návrhy směřující k prohlubování těchto práv a jejich záruk, působit 

jako prostředník v případných konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat, apod.  

Svým symbolickým jménem zdůrazňuje CHARTA 77, že vzniká na prahu roku, který byl 

prohlášen rokem práv politických vězňů a v němž má bělehradská konference zkoumat 

plnění závazků z Helsinek. Jako signatáři tohoto prohlášení pověřujeme prof. Dr. Jana Patočku, 

DrSc., dr. h. c., Václava Havla a prof. Dr. Jiřího Hájka, DrSc., úlohou mluvčích CHARTY 77. 

Tito mluvčí ji plnomocně zastupují jak před státními a jinými organizacemi, tak i před naší a 

světovou veřejností a svými podpisy zaručují autenticitu jejích dokumentů. 

V nás i v našich občanech, kteří se připojí, budou mít své spolupracovníky, kteří se s nimi 

zúčastní potřebných jednání, ujmou se dílčích úkolů a budou s nimi sdílet veškerou 

odpovědnost.  

Věříme, že CHARTA 77 přispěje k tomu, aby v Československu všichni občané pracovali a 

žili jako svobodní lidé.  

1. ledna 1977  

Zdroj: Co byla Charta77, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614  

ÚKOLY: Vaším úkolem je text interpretovat a podstatu vysvětlit spolužákům. 

Pomocné otázky k interpretaci: 

1) Kdy bylo prohlášení sepsáno?  

2) Jaká práva a svobody u nás neplatily? 

3) Vysvětlete podstatu těchto zákonů 

4) Svými slovy vysvětlete obsah textu napsaného kurzívou, na termíny, u kterých si nejste 

jisti jejich obsahem, se zeptejte.  

5) Co je Charta 77? 

6) Jak a proč vznikla? 

7) Co Charta požaduje? 

8) Vyjmenujte osoby s Chartou 77 spojené 

  

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614
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Skupina C - CHARTA 77 V DATECH  

13. října 1976  

Ve Sbírce zákonů ČSSR byl zveřejněn Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Pakty byly podepsány 

již v říjnu 1968, byly součástí závěrečného dokumentu helsinské konference v roce 1975 a v 

ČSSR měly platit od března 1976.  

podzim 1976  

Jsou zatýkáni členové kapely PPU a jejich blízcí přátelé. Píšou se prohlášení na podporu, 

která jsou adresovaná do zahraničí i oficiálním mocenským složkám. Začínají práce na 

přípravě petice, která úřady vyzve 

k dodržování přijatých mezinárodních dohod.  

1. ledna 1977  

Byl vydán dokument Charty 77 č. 1, pod který se podepsalo 242 lidí. Dokument obsahoval 

prohlášení Charty 77.  

6. ledna 1977  

V Praze začali chartisté rozesílat připravené obálky s textem, kvůli zásahu StB jich však stihli 

odeslat jen asi 40. StB zabavila originální dokumenty Charty včetně podpisů. Odpoledne text 

Charty 77 zveřejnil francouzský deník Le Monde, o den později text vyšel i v The Times a 

Franfurter Allgemeine Zeitung.  

7. ledna 1977  

Začíná policejní represe. Rudé právo otisklo první reakci na existenci Charty 77.  

14. ledna 1977  

Byli zatčeni Václav Havel a Jiří Lederer.  

26. ledna 1977  

Ministerstvo zahraničí USA vyslovilo zneklidnění nad tím, jak československá vláda zachází 

se stoupenci lidských a občanských práv.  

31. ledna 1977  

Havel je stále ve vězení, zbylí dva mluvčí Charty 77, Jiří Hájek a Jan Patočka, byli předvoláni 

na Generální prokuraturu. Tam jim bylo sděleno, že činnost Charty je v rozporu s platnými 

československými zákony.  

13. března 1977  

Po osmihodinovém výslechu na StB zemřel mluvčí Charty, filozof Jan Patočka.  
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1977–1989  

Charta za dobu své existence vydala 572 dokumentů, které se vyjadřovaly k dění ve 

společnosti. 

K lednu 1990 podepsalo její základní prohlášení 1883 signatářů, 25 lidí podpis veřejně 

odvolalo. Ve funkci mluvčích se vystřídalo 38 osob, někteří ji zastávali opakovaně. 

K Chartě 77 se mohl přihlásit každý podpisem (v Prohlášení Charty 77 byla uvedena 

následující podmínka: „souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji“). V 

první vlně byla publikována jména 242 signatářů, jejichž podpisy – spolu s několika dalšími – 

zabavila Státní bezpečnost v lednu 1977 (většinu při zadržení Václava Havla, Ludvíka 

Vaculíka a Pavla Landovského, když 6. ledna 1977 vezli do parlamentu 

a úřadu vlády předat originál Prohlášení Charty 77). Z úřadoven vyšetřovatelů tajné policie se 

do příslušného vyšetřovacího spisu nakonec dostalo celkem 268 podpisových lístků.  

Zdroj: Co byla Charta77, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614  

Úkoly: Vaším úkolem je text interpretovat a podstatu vysvětlit spolužákům.  

Pomocné otázky k interpretaci: 

1) Přečtěte spolužákům nejdůležitější události okolo Charty 77. Vyberte tři 

nejvýznamnější. 

2) Jaká byla reakce represivních složek na Chartu 77?  

3) Jaké bylo spojení Charty a PPU? 

4) Představte spolužákům způsob, jak se člověk mohl stát signatářem. 

5) Kdy a kde bylo prohlášení poprvé zveřejněno?  

6) Kolik lidí Chartu podepsalo v první vlně?  

7) Jak byl text doručen do rukou držitelů státní moci?  

8) Kolik osob celkem podepsalo Chartu 77?  

  

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614
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Skupina D - text anticharty - Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru – 1. část  

 

V jubilejním roce 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou náš lid, 

svědomitý hospodář své země, vážil velkolepé dílo výstavby socialismu ve své vlasti. XV. sjezd 

Komunistické strany Československa vysoko ocenil výsledky úsilí, iniciativy a tvůrčí práce 

dělníků, rolníků a inteligence a stanovil nové programové cíle. Statisícový aktiv poslanců 

zastupitelských sborů všech stupňů v závěru volebního období vydal počet z úspěšné činnosti 

našich občanů a vtělil další náročné úkoly do nových volebních programů. Výsledky, jichž 

jsme dosáhli a jejichž plodem bylo i podstatné zvýšení životní úrovně, životních podmínek 

i jistot našich pracujících, naplňují nás všechny hrdostí a sebevědomím občanů země, jejíž 

socialistický rozvoj uskutečňuje humanistický program uspokojování bytostných potřeb 

a zájmů našeho lidu. 

 

Také my, představitelé umělecké fronty, připravujeme bilanci své tvůrčí práce. Na letošní jarní 

měsíce svoláváme sjezdy svých svazů českých a slovenských spisovatelů, výtvarných umělců, 

dramatických umělců, skladatelů a koncertních umělců, aby zvážily hodnoty vytvořené v 

uplynulém období a zabývaly se otázkami dalšího rozkvětu socialistického umění. Pociťujeme 

radost nad tím, že v součtu těchto hodnot jsou mnohá mimořádná díla a výkony, které jsou 

trvalým obohacením duchovního života našeho lidu a dosáhly zaslouženého uznání doma i ve 

světě. Tyto hodnoty, blízké lidu, nevznikaly ve vzduchoprázdnu. Vznikaly v sepětí s 

každodenním dílem všeho našeho lidu, který naše komunistická strana vyvedla z let 

rozvratu, vznikaly jako součást společného úsilí o bohatý, socialistický rozvoj života v naší 

zemi, vznikaly v příznivém ovzduší péče, porozumění a optimálních podmínek, jež naše 

společnost pro umění a kulturu vytváří. 

 

Proto jsou naplněny vzrušivou, inspirující atmosférou těchto let, životem a étosem naší 

společnosti. Zvláště radostné je, že k vrcholným dílům se pojí mnohé další úctyhodné výsledky 

živé, stále náročnější tvůrčí aktivity široké fronty umělců všech generací, od nejstarších až po 

početnou generaci umělců nejmladších, jejichž růst je rytmován tepem současného života a 

vyznačuje se stále hlubším chápáním poslání umělce v naší socialistické společnosti. Naše 

země, v tisíci svých podob tak líbezná a každému z nás tak drahá, nám byla dána jako kolébka 

i jako domov. Její podobu a také její dějiny utvářely sny, tužby, revoluční zápasy, každodenní 

dílo mnoha pokolení dělníků rukou i ducha. Všechny nejlepší síly, utajené v lidu a jeho 

schopnostech, v jeho společenských snahách i v celé národní kultuře, směřovaly vždy k 

jednomu cíli - učinit tuto zemi šťastným domovem člověka, domovem života stále bohatšího a 

radostnějšího. 

 

Plamenný výtrysk Velké říjnové socialistické revoluce ukázal možnost naplnění tohoto cíle. 

Velký Říjen zahájil velkolepé údobí převratných společenských dějů, kdy z revolučního úsilí, 

práce a bojů vyrostl v Sovětském svazu nový společenský řád, který osvobodil pracujícího 

člověka a pronikavě ovlivňuje dějiny celého světa. Velký Říjen již po šest desetiletí, jak si 

právě letos připomínáme, ozařuje pracujícímu lidu a revolučním silám celého světa cestu 

pokroku, cestu šťastné budoucnosti. To, co bylo snem dlouhých generací, stalo se i u nás po 



 36 

osvobození naší vlasti Sovětskou armádou reálnou možností, postupně naplňovanou 

uskutečňováním programu výstavby socialismu. A právě tak, jako pochopili dělníci rukou, 

pochopili i dělníci ducha, že nastala nová epocha lidských dějin, dějin materiálních i 

duchovních, pochopili potřebu společné lidské aktivity k dalšímu pokroku života a dějin vlastní 

země i celého světa. 

 

V tom je zdroj našich jistot, našeho hrdého sebevědomí, našeho optimismu nezaslepeného 

úspěchy, neotřeseného žádnými těžkostmi a třeba i dočasnými neúspěchy, v tom je zdroj naší 

cílevědomé, usilovné a radostné aktivity, neboť s uspokojením měříme své sny a programy 

dosaženými výsledky, neboť vidíme, jak se za pouhá tři desetiletí změnila tvář naší země a život 

našeho člověka, jak každodenní, zdánlivě i všední práce vydává divukrásné plody, jak se 

proměnila podoba světa a poměr sil v něm, neboť cítíme tu nádhernou, nezadržitelnou energii, 

s níž se jako výsledek společného úsilí valí kupředu dějiny naší země i dějiny světa. A odtud i 

ten zákonitý fakt, že od dvacátých let dodnes drtivá většina mistrů naší kultury šla a jde ve svém 

úsilí věrně s dělnickou třídou, s komunistickou stranou ve znamení Velkého Října. 

 

Celý svět je v pohybu. Náš socialistický svět sílí a rozhojňuje materiální i duchovní hodnoty 

určené blahu člověka. Svět imperialismu je zmítán svými vnitřními rozpory a krizemi a jeho 

útoční jestřábi z nich hledají východisko v tom, že se pokoušejí položit stín na naše slunečné 

dílo i na vztahy mezi zeměmi a národy. My však nedopustíme, aby v atomové vichřici, tisíckrát 

hroznější všech minulých válečných katastrof, shořelo naše dílo, to, co jsme za desetiletí 

usilovné práce ve svých socialistických zemích vytvořili a dále tvoříme. Náš socialistický svět, 

jemuž stojí v čele Sovětský svaz, svým úchvatným příkladem budování komunistické 

společnosti, tvůrčím využitím všech objevů vědy a techniky i svou neúnavnou mírovou 

iniciativou má dosti sil, aby ubránil výsledky své práce. Přitom vytrvale jde a půjde cestou 

úsilí o mír a přátelské mezinárodní vztahy bez válek a řinčení zbraní, o porozumění a 

spolupráci mezi národy, jak je to v zájmu a jak je to i přáním lidu všech zemí. 

 

Jsme si vědomi toho, že trvalá postupující proměna světa ve svět stále lepší vyžaduje i naši 

účast. Umělec není vyvolený nadčlověk, představitel jakési nadřazené elity, ale je součástí 

širokého dělného kolektivu s významným nezastupitelným posláním, jež spočívá v tom, aby 

svým dílem obohacoval člověka novými myšlenkami, novou krásou, pěstoval v něm vyspělé 

společenské vědomí a dělnickou solidaritu, povznášel ho morálně i citově, tříbil jeho vnímavost, 

zušlechťoval ho v jeho lidských vztazích, přinášel mu potěšení a radost, pocit životní plnosti, 

aby šířil myšlenky bratrství a mírové spolupráce mezi národy. V tom navazujeme na vyšším 

dějinném stupni na nejlepší odkaz naší umělecké a kulturní tradice, na odkaz největších jejích 

tvůrců, pro něž služba lidu byla vždy ctí a cílem nejvyšším. 

 

Zdroj: Anticharta, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc  

 

 

http://aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc
http://aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc
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Úkol: Vaším úkolem je text interpretovat a vysvětlit jeho podstatu svým spolužákům.  

Pomocné otázky k interpretaci:  

1) Koho autoři vychvalují?  

2) Jaké hodnoty vyznávají? K jakému odkazu se hlásí?  

3) Jak je vykreslována umělecká sféra?  

4) Jak je vykreslen Sovětský svaz?  

5) Jak je popsán západní (imperialistický svět) 

6) Jak je popisován život v Československu?  
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Skupina E – Anticharta – 2. část  

A právě tak, jako se před lety stalo sémě Bezručova hněvného protipanského protestu v duších 

horníků revoluční silou a dnes je převtěleno v hrdost těch, kteří jsou prozíravými hospodáři 

svých dolů a pány svého vlastního osudu, právě tak jako Smetanova Má vlast, která do sebe 

pojala krásu a jímavost rodných obzorů, v nás vyvolává a znásobuje lásku k rodné zemi, tak 

jako z Alšových obrazů, napojených srdečnou a úsměvnou lidovostí i vytříbeným smyslem pro 

dějinnou velikost vlastního národa stále čerpáme životní radost a sebevědomou hrdost na naše 

dějiny, právě tak chceme, aby i naše současné umění, živené z tisíce dnešních pramenů této 

země a života jejího lidu, se stalo stejně povznášející zušlechťující a inspirující silou života 

dnešní doby, doby osvobozeného člověka a osvobozené práce. 

 

Spolu s básníkem, který viděl, jak se ve světě rozpadají kolesa starých soustav a jak celá naše 

země zní pilnou prací lidu, si dnes může říci každý, kdo poctivě přispívá ke společnému dílu, 

každý pracující člověk naší země, a tedy i umělec: ˝To já ostruním budoucnost, už teď hraji 

na tu obrovskou lyru, to já osvětlím všechny kouty planety jarní zelení míru.˝ Hrdě se hlásíme 

k bratrské sounáležitosti našich národů, kterou s takovou vroucností již v minulosti opěvovali 

mnozí naši básníci v čele s Hviezdoslavem a jejíž živoucnost se projevila v letech revolučních 

zápasů pokrokových sil, vedených KSČ, za sociální a národní osvobození pracujícího člověka, 

zejména pak v období Slovenského národního povstání. Když v letech fašistického temna 

zaznělo z banskobystrického rozhlasu zvolání básníka Sama Chalupky ˝Mor ho˝, byl to 

současně i signál k novým časům v životě naší země, jež ve svém důsledku vyústily v 

socialistické přeměny - v největší historickou hodnotu v životě českého a slovenského národa. 

 

Jsme šťastni, že veškerým svým úsilím se včleňujeme do širší, internacionální rodiny. 

Jsme šťastni, že v tomto úsilí jdeme bok po boku s umělci Sovětského svazu a ostatních 

socialistických zemí, s nimiž máme společný cíl rozvoje socialistického života. Nacházíme 

dobré přátele mezi umělci a pokrokovými lidmi různých kontinentů, s nimiž nás spojují 

myšlenky skutečného humanismu, schopného zajistit práci, svobodu a životní jistoty, 

materiální i duchovní potřeby ne vyvolené hrstce, ale milionům lidí. Proto si - ve shodě se 

Závěrečným aktem helsinské konference podáváme ruce přes hranice zemí a kontinentů, 

vědomi si toho, že skutečné umění, skutečná kultura má pomáhat kupředu jednotlivým národům 

i lidstvu, má vytvářet porozumění mezi lidmi různých zemí, získávat je pro humanistickou 

perspektivu míru a vzájemné spolupráce v zájmu šťastného lidského života. 

 

Proto však také pohrdáme těmi, kdo v nezkrotné pýše ješitné nadřazenosti, sobeckém 

zájmu nebo dokonce za mrzký peníz se kdekoli na světě - a také u nás se našla skupinka 

takových odpadlíků a zrádců - odtrhnou a izolují od vlastního lidu, jeho života a 

skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil 

imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesvárů mezi národy. Vývoj nás 

přesvědčuje, že duch míru a spolupráce ve světě sílí, že právě skutečná kultura je jedním z 

nejúčinnějších prostředků dorozumění mezi lidmi a že každé umělecké dílo spjaté se životem a 

světlou budoucností člověka je holubicí humanistického poselství klidu všech kontinentů. 
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Nad těmito otázkami se chceme zamýšlet i na svých sjezdech. Budeme na nich hodnotit svou 

práci uplynulých let z hlediska významného, krásného a zavazujícího poslání, které má umění 

v socialistické společnosti. Zahledíme se i do budoucích roků, neboť chceme držet krok s 

ostatními pracujícími naší země, s její vzrušující dynamikou, chceme plodně využívat plné 

tvůrčí svobody, kterou nám naše společnost v rozmachu své výstavby poskytuje, chceme, aby 

naše nová díla v široké paletě námětů i uměleckého projevu co nejlépe naplňovala rostoucí a 

široce diferencované kulturní potřeby a zájem našich současníků. Jsme přesvědčeni, že takto 

chápané poslání umělce v naší socialistické společnosti, na které jsme hrdi a jemuž chceme dát 

nejlepší své síly i programové cíle, které pro svou další práci vytyčí sjezdy uměleckých svazů, 

bude inspirující silou nejen pro členy svazů, ale pro všechny naše umělce, pro všechny tvůrčí 

síly naší kultury. Jsme přesvědčeni, že slova sjezdových programů se promění v umělecké činy, 

v nové romány a básně, v nové symfonie, v nové písně a komorní skladby, v nové obrazy a 

sochy, v nová dramatická a filmová díla, v nové umělecké výkony. 

 

Jsme přesvědčeni, že příští léta budou naplněna novými tvůrčími činy spjatými se zájmy 

našich pracujících, s humanistickými cíli naší socialistické společnosti a s politikou její 

vedoucí síly - Komunistické strany Československa. 

 

Zdroj: Anticharta, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc  

 

ÚKOL:  Vaším úkolem je text interpretovat a vysvětlit jeho podstatu spolužákům 

 

Pomocné otázky k interpretaci:  

1) Jak hodnotí dosavadní vývoj?  

2) Jaké hodnoty vyznávají?  

3) Jak popisují opozici? Na koho tím směřují? 

4) Jaké jsou cíle do budoucna?  

Kdo je chválen a adorován? 

  

http://aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc
http://aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc
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Příloha č. 19 –Pracovní list -  Několik vět  

 

PETICE NĚKOLIK VĚT12 

 

První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné československé vedení 

velmi často zaklíná slovy přestavba a demokratizace, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá 

všemu, co demokracii vytváří nebo ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a iniciativy občanů, 

které samo nezorganizovalo, odmítá jako nátlakové akce, pokojná lidová shromáždění rozhání, 

do přípravy nových zákonu nedovoluje veřejnosti mluvit. Tytéž měsíce však zároveň ukázaly, 

že občanská veřejnost se už vymaňuje z letargie a že stále víc lidí má odvahu veřejně projevit 

svou touhu po společenských změnách. Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji 

srážet s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize. 

Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Proto vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že 

nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a že tyto změny jsou svobodná a 

demokratická diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli smysluplným změnám, novou ústavou 

počínaje a ekonomickou reformou konce, musí tedy být změna společenského klimatu v naší 

zemi, do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plurality. Podle našeho 

názoru je k tomu třeba: 

- Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové. 

- Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací. 

- Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a 

začaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, 

totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. 

Zároveň by neměly být kladeny překážky vznikání nových občanských hnutí, 

včetně nezávislých odboru, svazu a spolku. 

- Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech forem 

politické manipulace a předběžné i následné skryté cenzury a otevřeny svobodné 

výměně názorů a aby byly legalizovány sdělovací prostředky, působící dosud 

nezávisle na oficiálních strukturách. 

- Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících občanů. 

                                                 
12 Několik vět, [online]. [Cit. dne: 4. 7. 2019], dostupné z: http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php  

http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php
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- Aby byly všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit 

životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život budoucích generací, neodkladně 

předloženy k všestrannému posouzení odborníkům a veřejnosti. 

- Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech, ale i o Pražském 

jaru, invazi pěti států Varšavské smlouvy a následné normalizaci. Je smutné, že 

zatímco v některých zemích, jejichž armády tehdy do československého vývoje 

zasáhly, se dnes už o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to stále ještě 

velké tabu, a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního 

vedení, kteří jsou odpovědni za dvacetileté upadání všech oblastí společenského 

života u nás. 

Každý, kdo s tímto stanoviskem souhlasí, je může podpořit svým podpisem. 

 

Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými názory 

nakládat. Zasadila by tím osudovou ránu nadějím, jimiž jsme vedeni, totiž nadějím na skutečný 

společenský dialog jako jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž se dnes 

Československo nalézá. 

Zdroj: Totalita.cz, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php  

 

Otázky a úkoly:  

1) Co petice požaduje?  

 

2) Proč se autoři rozhodli text sepsat? Proč právě teď?  

 

3) Jaký je smysl a cíl petice?  

 

 

4) Zaznamenej do tabulky nejdůležitější pasáže textu:  

 

Příloha č. 20 – Fotografie z roku 1989  

http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php
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Bez názvu č. 1 [17. Listopad 1989].  [online] [Cit. dne: 4. 7. 2019], dostupné z:  

Bez názvu č. 2 [Demonstrace na Václacvském náměstí 1989]. [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 

https://nasregion.cz/jedinecne-fotografie-podivejte-se-na-teprve-nedavno-objevene-snimky-z-listopadu-1989-

9063  

 

   
Bez názvu č. 3 [Listopad 1989]. [online], [cit. dne. 11. 7. 2019]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1989-tanky-zastavila-schuzka-s-generalem.A071113_142943_domaci_nad  

Bez názvu č. 4 [Demonstrace na Václavském náměstí 1989]. [online]. Praha: 1989, [cit. dne: 11. 7. 2019]. 

Dostupné z: https://www.studenta.cz/life/anketa-17-listopad-a-vy/r~78207bc4e8ea11e8b2380cc47ab5f122/  

  

   
Marta Kubišová na manifestaci na Václavském náměstí. [online]. Praha: 10. 12. 1989, [cit. dne: 11. 7. 2019]. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marta-kubisova-modlitba-pro-martu-1989-sametova-revoluce-

vyroci-30-let.A091020_200523_domaci_klu  

Oslava na Melantrichu. [online]. Praha: 24. 11. 1989, [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1989-tanky-zastavila-schuzka-s-generalem.A071113_142943_domaci_nad  

https://nasregion.cz/jedinecne-fotografie-podivejte-se-na-teprve-nedavno-objevene-snimky-z-listopadu-1989-9063
https://nasregion.cz/jedinecne-fotografie-podivejte-se-na-teprve-nedavno-objevene-snimky-z-listopadu-1989-9063
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1989-tanky-zastavila-schuzka-s-generalem.A071113_142943_domaci_nad
https://www.studenta.cz/life/anketa-17-listopad-a-vy/r~78207bc4e8ea11e8b2380cc47ab5f122/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marta-kubisova-modlitba-pro-martu-1989-sametova-revoluce-vyroci-30-let.A091020_200523_domaci_klu
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marta-kubisova-modlitba-pro-martu-1989-sametova-revoluce-vyroci-30-let.A091020_200523_domaci_klu
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1989-tanky-zastavila-schuzka-s-generalem.A071113_142943_domaci_nad
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Bez názvu č. 5, [Rok 1989]. [online], [cit, dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: http://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/historicky-predkrm-co-se-delo-pred-listopadem-1989/  

Bez názvu č. 6, [Havel na hrad]. [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 

http://www.tradingcentre.cz/novinky/17-listopad-1989-i737/  

  

   
Listopad 1989. [online]. Praha: 1989, [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-

technologie/historie/stb-historie-samotova-revoluce-17-listopadu_1802100800_kro  

Bez názvu č. 7 [Listopad 1989]. [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/103731/takhle-bychom-zili-bez-17-listopadu-1989.html  

 

   
Bez názvu č. 8, [17. 11. 1989 Národní třída]. [online], Praha: 1989, [cit. dne: 11. 7. 1989]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1134129-17-11-1989-vb-jen-overovala-totoznost-psalo-rude-pravo  

Bez názvu č. 9, [17. 11. 1989 Národní třífa]. [online]. Praha: 1989, [cit. dne: 11. 7. 1989]. Dostupné z: 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/91237/revoluce-na-odstrel-vrcholi-politika-zapominani-zeman-babis-a-

filip-zlehcuji-prevrat-v-listopadu-1989.html  

 

Více fotografií a z různých oblastí je možno najít na stránkách ÚSTR věnované událostem 

roku 1989.13  

                                                 
13 ÚSTR, 1989, [online], [Cit. dne: 4. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/listopad-1989/fotogalerie-

1989/  

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/historicky-predkrm-co-se-delo-pred-listopadem-1989/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/historicky-predkrm-co-se-delo-pred-listopadem-1989/
http://www.tradingcentre.cz/novinky/17-listopad-1989-i737/
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/stb-historie-samotova-revoluce-17-listopadu_1802100800_kro
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/stb-historie-samotova-revoluce-17-listopadu_1802100800_kro
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/103731/takhle-bychom-zili-bez-17-listopadu-1989.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1134129-17-11-1989-vb-jen-overovala-totoznost-psalo-rude-pravo
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/91237/revoluce-na-odstrel-vrcholi-politika-zapominani-zeman-babis-a-filip-zlehcuji-prevrat-v-listopadu-1989.html
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/91237/revoluce-na-odstrel-vrcholi-politika-zapominani-zeman-babis-a-filip-zlehcuji-prevrat-v-listopadu-1989.html
https://www.ustrcr.cz/uvod/listopad-1989/fotogalerie-1989/
https://www.ustrcr.cz/uvod/listopad-1989/fotogalerie-1989/
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Příloha č. 21 – DOMINO 

 Pražské jaro 1968 

Alexander Dubček 21. 8. 1968 

Okupace vojsky Varšavské smlouvy Internace v Moskvě 

František Kriegl Normalizace 

Gustav Husák Propaganda 

Spartakiáda bony 

Tuzex Zápalné pochodně 

Jan Palach, Jan Zajíc, Evžen Plocek Disent 

Václav Havel Underground 

Plastic People oft he Universe Potlačování lidských práv a svobod 

Charta 77 Leden 1989 

Palachův týden  17. 11. 1989 

Demonstrace na Albertově 19. 11. 1989 

Založení Občanského fóra 24. 11. 1989 

Setkání na Letné  
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Příloha č. 22 – Manifest Dva tisíce slov  

 

2000 slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem.14 

Nejdřív ohrozila život našeho národa válka. Pak přišly další špatné časy s událostmi, které 

ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala většina národa program socialismu. 

Jeho řízení se však dostalo do rukou nepravým lidem. Nevadilo by tolik, že neměli dost 

státnických zkušeností, věcných znalostí a filosofického vzdělání, kdyby aspoň měli víc 

obyčejné moudrosti a slušnosti, aby uměli vyslechnout mínění druhých a připustili své postupné 

vystřídání schopnějšími. 

 

Komunistická strana, která měla po válce velikou důvěru lidí, postupně ji vyměňovala za úřady, 

až je dostala všechny a nic jiného neměla. Musíme to tak říci a vědí to i komunisté mezi námi, 

jejichž zklamání nad výsledky je tak veliké jako zklamání ostatních. Chybná linie vedení 

změnila stranu z politické strany a ideového svazku v mocenskou organizaci, jež nabyla velké 

přitažlivosti pro vládychtivé sobce, vyčítavé zbabělce a lidi se špatným svědomím. Jejich příliv 

zapůsobil na povahu i chování strany, která nebyla uvnitř zařízena tak, aby v ní bez ostudných 

příhod mohli nabývat vlivu pořádní lidé, kteří by ji plynule proměňovali, tak aby se stále hodila 

do moderního světa. Mnozí komunisté proti tomuto úpadku bojovali, ale nepodařilo se jim 

zabránit ničemu z toho, co se stalo. 

 

Poměry v komunistické straně byly modelem i příčinou stejných poměrů ve státě. Její spojení 

se státem vedlo k tomu, že ztratila výhodu odstupu od výkonné moci. Činnost státu a 

hospodářských organizací neměla kritiku. Parlament se odnaučil rokovat, vláda vládnout a 

ředitelé řídit. Volby neměly význam, zákony ztratily váhu. Nemohli jsme důvěřovat svým 

zástupcům v žádném výboru, a když jsme mohli, nedalo se po nich zas nic chtít, protože 

nemohli ničeho dosáhnout. Ještě horší však bylo, že jsme už téměř nemohli důvěřovat ani jeden 

druhému. Osobní i kolektivní čest upadla. S poctivostí se nikam nedošlo a o nějakém oceňování 

podle schopností darmo mluvit. Proto většina lidí ztratila zájem o obecné věci a starala se jen o 

sebe a o peníze, přičemž ke špatnosti poměrů patří i to, že ani na ty jejich peníze není dnes 

spolehnutí. Pokazily se vztahy mezi lidmi, ztratila se radost z práce, zkrátka přišly na národ 

časy, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. 

                                                 
14 VACULÍK, Ludvík. Dva tisíce slov, [online]. [Citace dne: 4. 7. 2019], dostupné z: http://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/manifest-2000-slov-27-6-1968/  

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/manifest-2000-slov-27-6-1968/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/manifest-2000-slov-27-6-1968/
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Za dnešní stav odpovídáme všichni, více však komunisté mezi námi, ale hlavní odpovědnost 

mají ti, kdo byli součástí či nástrojem nekontrolované moci. Byla to moc umíněné skupiny 

rozprostřená pomocí stranického aparátu z Prahy do každého okresu a obce. Tento aparát 

rozhodovat, co kdo smí a nesmí dělat, on řídit družstevníkům družstva, dělníkům závody a 

občanům národní výbory. Žádná organizace nepatřila ve skutečnosti svým členům, ani 

komunistická. Hlavní vinou a největším klamem těchto vládců je, že svou zvůli vydávali za 

vůli dělnictva. Kdybychom tomu klamu chtěli věřit, museli bychom dnes dávat za vinu 

dělníkům úpadek našeho hospodářství, zločiny na nevinných lidech, zavedení cenzury, která 

zabránila, aby se o tom všem psalo, dělníci by byli vinni chybnými investicemi, ztrátami 

obchodu, nedostatkem bytů. Nikdo rozumný samozřejmě v takovou vinu dělnictva neuvěří. 

Všichni víme, zejména to ví každý dělník, že dělnictvo prakticky nerozhodovalo v ničem. 

Dělnické funkcionáře dával odhlasovat někdo jiný. Zatímco se mnozí dělníci domnívali, že 

vládnou, vládla jejich jménem zvlášť vychovávaná vrstva funkcionářů stranického a státního 

aparátu. Ti fakticky zaujali místo svržené třídy a sami se stali novou vrchností. Spravedlivě 

však řekněme, že někteří z nich si tuto špatnou hru dějin dávno uvědomili. Poznáme je dnes 

podle toho, že odčiňují křivdy, napravují chyby, vracejí rozhodování členstvu a občanstvu, 

omezují pravomoc i početní stav úřednického aparátu. Jsou s námi proti zaostalým názorům v 

členstvu strany. Ale velká část funkcionářstva se brání změnám a má dosud váhu! Má pořád 

ještě v ruce mocenské prostředky, zvláště na okresech a v obcích, kde jich může užívat skrytě 

a nežalovatelně. 

 

Od začátku letošního roku jsme v obrodném procesu demokratizace. Začal v komunistické 

straně. Musíme to říci a vědí to i ti nekomunisté mezi námi, kteří odsud už nic dobrého nečekali. 

Je ovšem třeba dodat, že tento proces ani nemohl jinde začít. Vždyť jenom komunisté mohli po 

celých dvacet let žít jakýmsi politickým životem, jen komunistická kritika byla u věcí, kde se 

dělaly, jen opozice v komunistické straně měla tu výsadu, že byla v doteku s protivníkem. 

Iniciativa a úsilí demokratických komunistů jen proto jen splátkou na dluh, který celá strana 

má u nekomunistů, jež udržovala v nerovnoprávném postavení. Komunistické straně nepatří 

tedy žádný dík, patří jí snad přiznat, že se poctivě snaží využít poslední příležitosti k záchraně 

své i národní cti. Obrodný proces nepřichází s ničím příliš novým. Přináší myšlenky a náměty, 

z nichž mnohé jsou starší než omyly našeho socialismu a jiné vznikaly pod povrchem 

viditelného dění, měly být dávno vysloveny, byly však potlačovány. Nemějme iluzi, že tyto 

myšlenky vítězí teď silou pravdy. O jejich vítězství rozhodla spíš slabost starého vedení, které 
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se zřejmě napřed muselo unavit dvacetiletým vládnutím, v němž mu nikdo nebránil. Zřejmě 

musely do plné formy dozrát všechny vadné prvky skryté už v základech a ideologii tohoto 

systému. Nepřeceňujme proto význam kritiky z řad spisovatelů a studentů. Zdrojem 

společenských změn je hospodářství. Správné slovo má svůj význam, jen když je řečeno za 

poměrů, které jsou už správně opracovány. Správně opracované poměry -- tím se u nás, 

bohužel, musí rozumět naše celková chudoba a úplný rozpad starého systému vládnutí, kdy se 

v klidu a míru na náš účet zkompromitovali politikové jistého typu. Pravda tedy nevítězí, pravda 

prostě zbývá, když se všecko ostatní prošustruje! Není tudíž důvodu k národní vítězoslávě, je 

pouze důvod k nové naději. 

 

Obracíme se na vás v tomto okamžiku naděje, která je však pořád ohrožena. Trvalo několik 

měsíců, než mnozí z nás uvěřili, že mohou promluvit, mnozí však nevěří ani teď. Ale promluvili 

jsme už tak a tolik se odkryli, že svůj úmysl zlidštit tento režim musíme jedině dokončit. Jinak 

by odplata starých sil byla krutá. Obracíme se hlavně na ty, kdo zatím jen čekali. Čas, který 

nastává, bude rozhodující pro mnoho let. 

 

Čas, který nastává, je léto s prázdninami a dovolenými, kdy se nám po starém zvyku bude chtít 

všeho nechat. Vsaďme se však, že naši milí odpůrci si nedopřejí letního oddechu, budou 

mobilizovat své zavázané lidi a budou si už teď chtít zařídit klidné svátky vánoční! Dávejme 

tedy pozor, co se bude dít, snažme se tomu porozumět a odpovídat. Vzdejme se nemožného 

požadavku, aby nám vždycky někdo vyšší podal k věcem jediný výklad a jediný prostý závěr. 

Každý si bude muset udělat své závěry, na svou odpovědnost. Společné shodné závěry je možno 

najít jen v diskusi, k níž je nutná svoboda slova, která je vlastně jedinou naší demokratickou 

vymožeností letošního roku. Do příštích dnů však musíme jít také s vlastní iniciativou a 

vlastními rozhodnutími. Především budeme odporovat názorům, kdyby se vyskytly, že je 

možné dělat nějakou demokratickou obrodu bez komunistů, případně proti nim. Bylo by to 

nespravedlivé, ale také nerozumné. Komunisté mají vybudované organizace, v těch je třeba 

podpořit pokrokové křídlo. Mají zkušené funkcionáře,mají konečně pořád v ruce rozhodující 

páky a tlačítka.Před veřejností však stojí jejich akční program, který je také programem prvního 

vyrovnání největší nerovnosti, a nikdo jiný nemá žádný stejně konkrétní program. Je třeba 

požadovat, aby se svými místními akčními programy přišli před veřejnost v každém okrase a v 

každé obci. Tu náhle půjde o velmi obyčejné a dávno čekané správné činy. KSČ se připravuje 

na sjezd, který zvolí nový ústřední výbor. Žádejme, aby byl lepší než ten dnešní. Říká-li dne 

komunistická strana, že svá vedoucí postavení napříště chce opírat o důvěru občanů a ne o 
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násilí, věřme tomu potud, pokud můžeme věřit lidem, které už teď posílá jako delegáty na 

okresní a krajské konference. 

 

V poslední době jsou lidé zneklidněni, že se postup demokratizace zastavil. Tento pocit je zčásti 

projevem únavy ze vzrušeného dění, zčásti odpovídá faktu: minula sezóna překvapivých 

odhalení, vysokých demisí a opájivých projevů nebývalé slovní smělosti. Zápas sil se však jen 

poněkud skryl, bojuje se o obsah a znění zákonů, o rozsah praktických opatření. Krom toho 

novým lidem, ministrům, prokurátorům, předsedům a tajemníkům, musíme popřát čas na práci. 

Mají právo na tento čas, aby se mohli buďto osvědčit, nebo znemožnit. Krom toho v centrálních 

politických orgánech nelze dnes čekat víc. Stejně projevily nechtě podivuhodné ctnosti. 

 

Praktická kvalita příští demokracie závisí na tom, co se stane s podniky a v podnicích. Při všech 

našich diskusích nakonec nás mají v rukou hospodáři. Dobré hospodáře je třeba hledat a 

prosazovat. Je pravda, že všichni jsme ve srovnání s rozvinutými zeměmi špatně placeni a 

někteří ještě hůř. Můžeme žádat víc peněz -- které lze natisknout a tím znehodnotit. Žádejme 

však spíše ředitele a předsedy, aby nám vyložili, co a za kolik chtějí vyrábět, komu a zač 

prodávat, kolik se vydělá, co z toho se vloží do modernizace výroby a co je možno rozdělit. 

Pod zdánlivě nudnými titulky běží v novinách odraz velmi tvrdého boje o demokracii nebo 

koryta. Do toho mohou dělníci jakožto podnikatelé zasáhnout tím, koho zvolí do 

podnikatelských správ a podnikových rad, jakožto zaměstnanci mohou pro sebe udělat nejlíp, 

když si za své zástupce zvolí do odborových orgánů své přirozené vůdce, schopné a čestné lidi 

bez ohledu na stranickou příslušnost. 

 

Jestliže nelze v této době čekat od nynějších centrálních politických orgánů víc, je třeba 

dosáhnout více v okresech a obcích. Žádejme odchod lidí, kteří zneužili své moci, poškodili 

veřejný majetek, jednali nečestně nebo krutě. Je třeba vynalézat způsoby, jak je přimět k 

odchodu. Například: veřejná kritika, rezoluce, demonstrace, demonstrační pracovní brigády, 

sbírka na dary pro ně do důchodu, stávka, bojkot jejich dveří. Odmítat však způsoby nezákonné, 

neslušné a hrubé, jelikož by jich využili k ovlivňování Alexandra Dubčeka. Náš odpor k psaní 

hrubých dopisů musí být tak všeobecný, aby každý takový dopis, který ještě dostanou, bylo 

možno považovat za dopis, který si dali poslat sami. Oživujme činnost Národní fronty. 

Požadujme veřejná zasedání národních výborů. K otázkám, které nechce nikdo znát, ustavujme 

vlastní občanské výbory a komise. Je to prosté: sejde se několik lidí, zvolí předsedu, vedou 

řádně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se zakřiknout. Okresní a místní tisk, který 
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většinou zdegeneroval na úřední troubu, proměňujme v tribunu všech kladných politických sil, 

žádejme ustavení redakčních rad ze zástupců Národní fronty nebo zakládejme jiné noviny. 

Ustavujme výbory na obranu svobody slova. Organizujme při svých shromážděních vlastní 

pořádkovou službu. Uslyšíme-li divné zprávy, ověřujme si je, vysílejme delegace na 

kompetentní místa, jejich odpovědi zveřejňujme třeba na vratech. Podporujme orgány 

bezpečnosti, když stíhají skutečnou trestnou činnost, naší snahou není způsobit bezvládí a stav 

všeobecné nejistoty. Vyhýbejme se sousedským hádkám, neožírejme se v politických 

souvislostech. Prozrazujme fízly. 

 

Oživený letní pohyb po celé republice vyvolá zájem o uspořádání státoprávního vztahu mezi 

Čechy a Slováky. Považujeme federalizaci za způsob řešení národnostní otázky, jinak je to jen 

jedno z významných opatření k demokratizaci poměrů. Toto opatření samo o sobě nemusí ani 

Slovákům přinést lepší život. Režim -- v českých zemích zvlášť a na Slovensku zvlášť -- se tím 

ještě neřeší. Vláda stranicko-státní byrokracie může trvat, na Slovensku dokonce to líp, že jako 

"vybojovala větší svobodu". 

 

Veliké znepokojení v poslední době pochází z možnosti, že by do našeho vývoje zasáhly 

zahraniční síly. Tvář v tvář všem přesilám můžeme jedině trvat slušně na svém a nezačínat si. 

Své vládě můžeme dát najevo, že za ní budeme stát třeba se zbraní, pokud bude dělat to, k čemu 

jí dáme mandát, a své spojence můžeme ujistit, že spojenecké, přátelské a obchodní smlouvy 

dodržíme. Naše podrážděné výtky a neargumentovaná podezření musí jen ztěžovat postavení 

naší vlády, aniž nám pomohou. Rovnoprávné vztahy si beztak můžeme zajistit jedině tím, že 

zkvalitníme své vnitřní poměry a dovedeme obrodný proces tak daleko, že jednou ve volbách 

si zvolíme státníky, kteří budou mít tolik statečnosti, cti i politického umu, aby takové vztahy 

ustavili a udrželi. To je ostatně problém naprosto všech vlád všech menších států světa! 

 

Letošního jara vrátila se nám znovu jako po válce velká příležitost. Máme znovu možnost vzít 

do rukou naši společnou věc, která má pracovní název socialismus, a dát jí tvar, který by lépe 

odpovídal naší kdysi dobré pověsti i poměrně dobrému mínění, jež jsme o sobě původně měli. 

Toto jaro právě skončilo a už se nevrátí. V zimě se všecko dovíme. Tím končí toto naše 

prohlášení k dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům, vědcům, technikům a všem. 

Napsáno bylo z podnětu vědců 
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Příloha č. 23 – Fotografie k „Pražskému jaru“ 
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https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Reznik-Co-take-predchazelo-srpnu-1968-v-Ceskoslovensku-1-dil-548461
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražské_jaro_1968
http://www.diorama.estranky.cz/clanky/okupace-prazske-jaro-1968.html
http://www.diorama.estranky.cz/clanky/okupace-prazske-jaro-1968.html
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https://nazory.aktualne.cz/prazske-jaro-1968-obrazem/r~7b7da4f463f211e89b0fac1f6b220ee8/r~9325f8fa63ec11e8a3adac1f6b220ee8/
https://nazory.aktualne.cz/prazske-jaro-1968-obrazem/r~7b7da4f463f211e89b0fac1f6b220ee8/r~9325f8fa63ec11e8a3adac1f6b220ee8/
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Příloha č. 24 – Pochodeň svědomí 

POCHODEŇ SVĚDOMÍ (úryvky z eseje) 
Tomáš Halík15  

(...) Jan Palach se neupálil na protest proti okupaci, jak se často nesprávně tvrdí, nýbrž proti jejím 

důsledkům, 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 výdobytků pražského 

jara. Začínala se tragédie morální korupce společnosti a student Jan se stal svou absolutní obětí světlem, 

které mělo v šeru polopravd, naivních iluzí a záměrných lží prorockým, varovným a burcujícím 

způsobem osvětlit tuto pravdu o nás samých,  

o národní situaci, o smyslu doby, do níž jsme byli postaveni. V době, kdy mnozí začínali dávat přednost 

zachování kariéry před ctí, Jan těm, kteří se začali třást o „existenci“ (ve smyslu dobrého bydla), ukázal 

způsobem nejvýmluvnějším, že život může být dokonce něčím víc než jen „biologickou existencí“ – 

může být příležitostí vydat svědectví pravdě. (...)  

(...) V té mrazivé noci, když jsem nesl pod zimníkem Prahou posmrtnou desku Jana Palacha, jsem si 

uvědomil, že definitivně skončilo pražské jaro a naděje na blízké dosažení politické svobody, že s celou 

společností vstupujeme do mrazivé noci. „Tato noc nebude krátká – beránka vlku se zachtělo, bratříčku, 

zavírej vrátka,“ zpíval tenkrát bard protestu naší generace Karel Kryl. Myslel jsem na ty, kteří s 

Palachem údajně losovali o pořadí, odhodláni ke stejnému činu. Co bych měl teď udělat, kdybych nosil 

v kapse papírek s nápisem Pochodeň číslo dvě? Nestali jsme se všichni, kdo jsme Janovou obětí zasaženi 

a osloveni, v jistém smyslu „pochodní číslo dvě“? Není každý  

z nás nyní na tahu, aby na jeho čin nějak odpověděl? Jaký tvar by měla mít moje oběť, můj protest, můj 

plamen? Tato myšlenka mi nedala spát. Možná že tady někde byl prapočátek rozhodnutí, které mne 

později přimělo hledat cestu k podzemní církvi a které mne dovedlo k tajnému svěcení a ke kněžské 

činnosti „v ilegalitě“. Palachova oběť mne však nejdříve přivedla k rozhodnutí, že nebudu emigrovat, i 

když na tuto zemi přicházejí těžké časy a ani já to jistě nebudu mít lehké. Slíbil jsem si, že se však 

komunisty za žádnou cenu nedám koupit ani zastrašit. A když mi pak v osmdesátých letech u výslechů 

tu slibovali, tu vyhrožovali, vzpomněl jsem si  

vždy na Palacha a dostal sílu říci ne. Já opravdu nejsem rozený hrdina, možná bych to bez vzpomínky 

na Jana nedokázal. Vím z řady osobních svědectví, že do života nemála lidí Palach vstoupil tak, že před 

normalizačním cynismem vnitřně nekapitulovali. Že to byla menšina? Zaplať Pánbůh za každého z nich! 

Ne, jeho smrt nebyla marná, už také pro tuto ohnivou hráz ve svědomí nemála lidí jeho generace. Ano, 

slyším ten hlas velebené „většiny“: Jan Palach stejně nic nezmohl, lidé vystáli frontu před jeho rakví, 

ale za chvíli už zapomněli – normalizace přece přišla. Na obhajobu Palachovy památky mohu nabídnout 

jen osobní zkušenost svých přátel a mou vlastní: pro náš život tato oběť marná nebyla (...)  

Zdroj: Tomáš Halík. Pochodeň svědomí.  

  

                                                 
15 HALÍK, Tomáš. Pochodeň svědomí. [online]. [Citace dne: 4. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.jsns.cz/lekce/15587-ticho  

https://www.jsns.cz/lekce/15587-ticho
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Příloha č. 25 – Karikatura16 

 

1) Na obrázku vidíš dvě karikatury z roku 1968, pokus se je interpretovat do tabulky:  

 

           
 

  

 

2) Na jakou pohádku odkazuje následující karikatura? Urči jména postav na obrázku a 

následně interpretuj karikaturu:  

  

                                                 
16 Veškerý obrazový materiál použit z příručky Národního muzea. KULIHOVÁ, Barbora. Antologie dobových 

politických vtipů a karikatur 1918 – 1990, s. 42 – 47, [online]. [Cit. dne: 6. 7. 2019], dostupné z: 

http://www.dvacatestoleti.eu/antologie-dobovych-politickych-karikatur-a-vtipu-1918-1990/  

Postavy na obrázku:  

Interpretace karikatury: 

http://www.dvacatestoleti.eu/antologie-dobovych-politickych-karikatur-a-vtipu-1918-1990/


 54 

Příloha č. 26 – Václav Havel – Moc bezmocných  

VÁCLAV HAVEL – MOC BEZMOCNÝCH (1978) UKÁZKA17  

Vedoucí obchodu se zeleninou umístil do výkladu mezi cibuli a mrkev heslo „Proletáři všech 

zemí, spojte se!“.  

Proč to udělal? Co tím chtěl sdělit světu? Je skutečně osobně zapálen pro myšlenku spojení 

proletářů všech zemí? Uvažoval opravdu někdy aspoň chvilku o tom, jak by se takové spojení 

mělo uskutečnit a co by znamenalo?  

Myslím, že u drtivé většiny zelinářů lze právem předpokládat, že o textu hesel ve svých 

výkladech celkem nepřemýšlejí, natož aby jimi vyslovovali něco ze svého názoru na svět.  

To heslo přivezli našemu zelináři z podniku spolu s cibulí a mrkví a on je dal do výkladu prostě 

proto, že se to tak už léta dělá, že to dělají všichni, že to tak musí být. Kdyby to neudělal, mohl 

by mít potíže; mohli by mu vyčíst, že nemá „výzdobu“; někdo by ho mohl dokonce nařknout z 

toho, že není loajální. Udělal to proto, že to patří k věci, chce-li člověk v životě obstát; že je to 

jedna z tisíce „maličkostí“, které mu zajišťují relativně klidný život „v souladu se společností“.  

Jak vidět, obsah vystaveného hesla je zelináři lhostejný, a dává-li své heslo do výkladu, nedává 

ho tam proto, že by osobně toužil právě s jeho myšlenkou seznámit veřejnost.  

To ovšem neznamená, že jeho počin nemá žádný motiv a smysl a že se svým heslem nikomu 

nic nesděluje. To heslo má funkci znaku a jako takové obsahuje sice skryté, ale zcela určité 

sdělení. Verbálně by je bylo možné vyjádřit takto: já, zelinář XY, jsem zde a vím, co mám dělat; 

chovám se tak, jak je ode mne očekáváno; je na mne spolehnutí a nelze mi nic vytknout; jsem 

poslušný, a mám proto právo na klidný život. Toto sdělení má přirozeně svého adresáta: je 

namířeno „nahoru“, k zelinářovým nadřízeným, a je zároveň štítem, kterým se zelinář kryje 

před případnými udavači.  

Svým skutečným významem je tedy heslo zakotveno přímo v zelinářově lidské existenci: 

zrcadlí jeho životní zájem.  

Proč musel vlastně náš zelinář postavit své vyznání loajality až do výkladní skříně? Což 

neprokázal svou poslušnost už dostatečně různými interními nebo poloveřejnými způsoby? Na 

odborových schůzích hlasoval přece vždycky tak, jak měl; do různých soutěží se zapojil; voleb 

se spořádaně účastnil; ba i „antichartu“ podepsal. Proč se musí deklarovat ještě veřejně? Vždyť 

lidé, kteří míjejí jeho výklad, se tam rozhodně nezastavují proto, aby si přečetli, že proletáři 

všech zemí by se měli podle zelinářova názoru spojit. To heslo prostě nečtou, ba lze 

předpokládat, že je ani nevidí: zeptáte-li se paní, která se před výkladem zastavila, co tam bylo, 

určitě vám řekne, jestli dnes mají rajčata, ale s největší pravděpodobností si vůbec neuvědomí, 

že tam bylo i heslo, natož aby si vzpomněla, které to bylo.  

                                                 
17 HAVEL, Václav. Moc bezmocných. Praha: 1978, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019]. Ukázka dostupná z: 

https://www.cisthavla.cz  

https://www.cisthavla.cz/
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Důvodem, proč zelinář musel dát heslo do výkladu, není tedy naděje, že je někdo bude číst nebo 

že někoho o něčem přesvědčí, ale něco jiného: aby spolu s tisíci jiných hesel tvořilo právě ono 

panoráma, které připomíná člověku, kde žije a co je od něho očekáváno; sděluje  

mu, co dělají všichni ostatní, a naznačuje mu, co má dělat i on, nechce-li se vyřadit, upadnout 

do izolace, „vydělit se ze společnosti“, porušit „pravidla hry“ a riskovat tím ztrátu svého „klidu“ 

a svého „bezpečí“.  

Představme si nyní, že se v našem zelináři jednoho dne cosi vzbouří a on přestane vyvěšovat 

hesla jen proto, aby se zalíbil; na schůzích začne říkat, co si opravdu myslí, a nalezne v sobě 

dokonce sílu solidarizovat se s těmi, s nimiž mu jeho svědomí velí se solidarizovat.  

Touto svou vzpourou zelinář vystoupí ze „života ve lži“; odmítne rituál a poruší „pravidla hry“; 

znovu nalezne svou potlačenou identitu a důstojnost; naplní svou svobodu. Jeho vzpoura bude 

pokusem o život v pravdě. Účet přijde brzy: bude zbaven místa vedoucího a přeložen k 

závozníkům; jeho plat se sníží; naděje na prázdninovou cestu do Bulharska se rozplyne; bude 

ohroženo další studium jeho dětí. Nadřízení ho budou šikanovat a jeho spolupracovníci se mu 

budou divit.  

Zelinář se totiž nedopustil jen nějakého individuálního poklesku, uzavřeného do své 

jedinečnosti, ale udělal něco nepoměrně závažnějšího: tím, že porušil „pravidla hry“, zruší hru 

jako takovou. Odhalil ji jako pouhou hru. Ukázal, že „život ve lži“ je životem ve lži. Řekl, že 

král je nahý. A jelikož král je skutečně nahý, stalo se něco nesmírně nebezpečného: svým činem 

oslovil zelinář svět; každému umožnil nahlédnout za oponu; každému ukázal, že lze žít v 

pravdě.  
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Příloha č. 27 – Kolo života18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 AUTOR NEUVEDEN. Tarr's Toolbox [online]. [cit. 4.7.2019]. Dostupné z: 

http://www.classtools.net/blog/wheel-of-life/ 
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Příloha č. 28 – ZÁVĚREČNÝ TEST PRO ZŠ  

 

1) Do událostí tzv. Pražského jara nepatří: (1b) 

a. Akční program ÚV KSČ 

b. Odstoupení prezidenta Novotného 

c. Manifest Několik vět 

d. Manifest Dva tisíce slov 

2) Vysvětli vlastními slovy následující pojmy: (10b) 

a. Charta 77 =  

b. Normalizace =  

c. Sametová revoluce =  

d. Pražské jaro =  

e. Moskevský protokol =  

3) Rozhodni, zda jsou daná tvrzení pravdivá (ANO), či nikoliv (NE): (4b) 

a. Tuzex byl obchod se zahraničním zbožím, kde se platilo tuzexovými poukázky, 

tzb. bony. ANO – NE. 

b. Na protest proti srpnové okupaci Československa se na Václavském náměstí 

upálil student Jan Palach. ANO – NE.  

c. Prohlášení tzv. Anticharty byl dobrovolný protest lidí nesouhlasících s 

komunistickým režimem v Československu. ANO – NE.  

d. Prezidentem Československa v období tzv. normalizace byl Ludvík Svobooda a 

Václav Havel. ANO – NE.  

4) Seřaď chronologicky následující události: (5b) 

a. invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, b. Setkání na Letné, c. 

Akční program ÚV KSČ, d. Prohlášení tzv. Anticharty, e. Václav Havel 

prezidentem  

1) 2) 3) 4) 5) 
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5) Jmenuj alespoň 3 prezidenty komunistické éry: (3b) 

 

 

6) Spoj logicky následující dvojice: (4b) 

1) Ludvík Vaculík a) 1. tajemník ÚV KSČ 

2) Alexander Dubček b) Dva tisíce slov 

3) Leonid I. Brežněv c) představitel SSSR 

4) Václav Havel d) Charta 77 

 

1) 2) 3) 4) 

 

7) Do událostí roku 1989 nepatří: (1b) 

a. Demonstrace na Václavském náměstí 

b. Palachův týden 

c. Svatořečení Anežky České 

d. První demokratické volby 

 

8)  Bonusové otázky: Napiš jména osobností na obrázku (5b): 19 

  

                                                 
19 Obrazová příloha zleva: Leonid Brežněv, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982 ; Gustav Husák, , [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak; Alexander Dubček, , [online]. [Cit. dne: 

11. 7. 2019], dostupné z: https://skompasem.cz/alexander-dubcek/ ; Jan Palach, , [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], 

dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach ; Václav Havel, , [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné 

z: http://www.religiousleftlaw.com/2011/12/václav-havel-the-existential-revolution.html  

https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak
http://www.religiousleftlaw.com/2011/12/václav-havel-the-existential-revolution.html
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Příloha č. 29 - TEST – GYMNÁZIUM 

1) Urči, součástí jakého textu je následující ukázka: (1b.) 

 

„Bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v souladu se svým 

přesvědčením, mohli by být buď sami anebo jejich děti zbaveni práva na vzdělání.“ 

„Svoboda náboženského vyznání […]je systematicky omezována mocenskou 

svévolí […] existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem či skutkem 

projeví; potlačováním výuky náboženství apod.“ 

„Další občanská práva […] jsou povážlivě narušována také tím, že ministerstvo vnitra 

nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, například odposlechem telefonů a bytů, 

kontrolou pošty, osobním sledováním, domovními prohlídkami, budováním sítě informátorů z 

řad obyvatelstva /získávaných často nepřípustnými hrozbami nebo naopak sliby/ apod.“ 

 

 

Text: ____________________________ 

 

2) Vysvětli vlastními slovy následující pojmy: (5b.) 

 

a. Občanské fórum = 

 

b. normalizace = 

 

c. tzv. Anticharta = 

 

d. disent =  

 

e. VONS =  

 

3) Urči, která z následujících tvrzení jsou pravdivá (ANO), či nepravdivá (NE): (4b.) 

a. Vladimír Remek se stal prvním československým kosmonautem ve vesmíru. 

ANO – NE.  

b. Manifest Několik vět byl obranným textem komunistického režimu a kritizoval 

opozici, zejména disent. ANO – NE. 

c. Posledním prezidentem Československé republiky se stal Alexander Dubček. 

ANO – NE. 

d. 17. listopadu 1989 proběhla v Praze režimem povolená studentská demonstrace, 

proti které na Národní třídě velmi krutě zakročili ozbrojené složky moci. ANO 

– NE.  

 

4) Seřaď chronologicky následující události: (5b.) 
 

a. Prohlášení Charty 77, b. setkání na Letenské pláni, c. Gustav Husák střídá Ludvíka 

Svobodu na postu prezidenta republiky, d. federalizace Československa, e. „Palachův 

týden” 

1) 2) 3) 4) 5) 

 

5) Jmenuj alespoň 3 československé prezidenty komunistické éry (3b.) 
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6) Napiš jméno osobnosti na obrázku: (3b.)20 

    
 

 

7) Spoj logicky následující dvojice: (4b.) 

 

1.  Charta 77 a) disent 

2.  normalizace b) Jan Patočka 

3.  Hnutí za občanskou svobodu c) komunistická propaganda 

4. Třicet případů majora Zemana d) StB 

 

1. 2. 3. 4. 

 

8) Podle indicií urči jméno osobnosti: (1b.) 

 

Narodil jsem se roku 1936 v Praze do podnikatelské rodiny. Po ukončení základní školy 

jsem nastoupil do učebního oboru - chemický laborant. Působil jsem jako jevištní 

technik v divadle ABC, později v divadle Na Zábradlí. Roku 1959 jsem napsal svou 

první hru Rodinný večer, následovala hra Zahradní slavnost uvedena v divadle Na 

Zábradlí. Stal jsem se jedním z prvních mluvčích Charty 77, spoluzakladatelem VONS 

a Občanského fóra. 

 

Jsem: ___________________________ 

 

9) Do událostí tzv. normalizace nepatří: (1b) 

a. vznik Charty 77 

b. manifest Několik vět 

c. znovuzavedení cenzury 

d. odstoupení prezidenta Novotného 

 

10)  Jmenuj alespoň 3 historicky významné události, které se konaly v listopadu 1989 

v Československu: (3b) 

 

 

                                                 
20 Obrazová příloha zleva: Gustav Husák, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak ; Karel Kryl, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 

2019], dostupné z: http://culture-times.cz/basnik-s-kytarou-karel-kryl/ ; Michail Gorbačov, [online[. [Cit. dne: 11. 

7. 2019], dostupné z: https://citaty.net/autori/michail-sergejevic-gorbacov/  

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak
http://culture-times.cz/basnik-s-kytarou-karel-kryl/
https://citaty.net/autori/michail-sergejevic-gorbacov/

