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Rok naděje a léta zklamání (1968 - 1977)
krajské kolo

autoři a konzultanti (ČR):

autoři a konzultanti (SR):

PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
JUDr. František Emmert, Ph.D.
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Mgr. Miroslav Stulák + kol.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.
prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

Zakroužkujte dle vašeho názoru správnou odpověď.
1. otázka: Na jaře 1968 československá kinematografie dosáhla mimořádného
úspěchu, když v USA obdržel film Ostře sledované vlaky cenu Oskara.
Kdo byl režisérem tohoto snímku?
a) Juraj Jakubisko
b) Jiří Menzel
c) Ján Kadár
d) Karel Zeman
2. otázka: Zimní olympijské hry v Grenoblu v roce 1968 přinesly
československému sportu historicky první zlato zásluhou Jiřího
		
Rašky. Ve které disciplíně?
a) krasobruslení
b) běh na lyžích
c) boby
d) skoky na lyžích
3. otázka: Za počátek „normalizačního“ procesu bývá považováno zasedání
ÚV KSČ z počátku září 1968, po němž museli z vysokých funkcí odejít
někteří představitelé reformního křídla. Jednalo se o:
a) Lubomíra Štrougala, Oldřicha Černíka a Viliama Šalgoviče
b) Josefa Pavla, Otu Šika a Jiřího Hájka
c) Alexandra Dubčeka, Josefa Smrkovského a Čestmíra Císaře
d) Vasila Biľaka, Aloise Indru a Drahomíra Koldera
4. otázka: Promoskevská skupina ve vedení ÚV KSČ se pokusila v prvních
hodinách okupace o vytvoření dělnicko-rolnické vlády. Její existence
tak měla legalizovat srpnovou okupaci. Z jakého důvodu se nakonec
její vytvoření neuskutečnilo?
a) Někteří předpokládaní členové, např. Vasil Biľak, nebyli pro sovětskou
stranu přijatelní.
b) Proti vytvoření této vlády se postavil prezident republiky Ludvík
Svoboda.
c) Proreformní komunisté se nebyli schopni dohodnout na rozdělení
ministerských křesel.
d) Podle ústavy mohla vláda vzniknout pouze na základě řádných voleb.
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5. otázka: Představitelé kterých států Varšavské smlouvy rozhodli o invazi
do Československa v noci z 20. na 21. srpna 1968?
a) Sovětského svazu, Rumunska, Polska, Maďarska, Albánie
b) Sovětského svazu, Polska, Maďarska, NDR, Bulharska
c) Sovětského svazu, Albánie, Polska, Maďarska, Bulharska
d) Sovětského svazu, Rumunska, Polska, Maďarska, NDR
6. otázka: Rok po invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa
došlo v několika největších městech Československa k rozsáhlým
demonstracím, které byly brutálně potlačeny. Proti demonstrantům byli
nasazeni příslušníci:
a) Č
 eskoslovenské lidové armády, Sboru národní bezpečnosti,
Lidových milicí
b) sovětské armády, Československé lidové armády
c) pouze sovětské armády
d) Československé lidové armády, Veřejné bezpečnosti, Svazarmu
7. otázka: V pouhých 30 letech po těžké nemoci zemřel v prosinci 1971 textař,
prozaik, herec a zpěvák Jiří Grossmann. Jak se nazývá divadlo, které
se i díky jeho tvorbě těšilo na přelomu 60. a 70. let mimořádnému zájmu
kulturní veřejnosti?
a) Činoherní klub
b) Semafor
c) Studio Ypsilon
d) Astorka
8. otázka: Vítězem 25. ročníku Závodu míru, ve své době největšího evropského
cyklistického amatérského závodu, se v roce 1972 stal 23letý závodník
Dukly Brno Vlastimil Moravec. Jednotlivé etapy vedly přes území:
a) Německé demokratické republiky + Československa + Maďarska
b) Německé demokratické republiky + Československa + Polska
c) Československa + Maďarska + Polska
d) Československa + Polska + Sovětského svazu
9. otázka: Tzv. vysočanský (mimořádný) sjezd KSČ se sešel v prostorách:
		
a) tramvajového depa v Praze-Vysočanech
		b) továrny ČKD v Praze-Vysočanech
		
c) hokejového stadionu v Praze-Vysočanech
		
d) obchodního centra v Praze-Vysočanech
10. otázka: Vojenská operace proti Československu v roce 1968 měla krycí název:
a) Dunaj
b) Vltava
c) Šumava
d) Němen
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11. otázka: V létě 1976 se českoslovenští fotbalisté stali v Bělehradě nečekanými
mistry Evropy. Nejvíce hráčů úspěšné reprezentaci dodal fotbalový
klub:
a) Dukla Praha
b) Slovan Bratislava
c) VSS Košice
d) Sparta Praha
12. otázka: Československou delegaci na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci
v Evropě, která se v létě 1975 uskutečnila v Helsinkách, vedli tehdejší
nejvyšší českoslovenští političtí činitelé:
a) Gustáv Husák + Viliam Šalgovič + Vasil Biľak
b) Gustáv Husák + Alexander Dubček + Martin Dzúr
c) Gustáv Husák + Lubomír Štrougal + Bohuslav Chňoupek
d) Miloš Jakeš + Lubomír Štrougal + Ladislav Adamec
13. otázka: Kdo pronesl na sklonku ledna 1976 následující slova? „Byl jsem vyslán,
abych svým podílem napomáhal věci obrany své vlasti. Jsem šťasten, že
jsem mohl svůj úkol úspěšně splnit. Sloužil jsem všeobecnému dobru, své
vlasti, celému socialistickému společenství a věci míru v Evropě a na celém
světě.“
a) kapitán národního mužstva v ledním hokeji František Pospíšil
b) bývalý příslušník StB Josef Frolík, který uprchl do USA
c) agent StB Pavel Minařík, který pracoval v Rádiu Svobodná Evropa
d) agent StB Karel Köcher, který pronikl do CIA
14. otázka: V letech 1972-1977 se národnímu týmu ČSSR podařilo v jedné
z kolektivních her celkem 3x získat titul mistra světa. Jednalo se o:
a) volejbal
b) basketbal
c) lední hokej
d) florbal
15. otázka: V létě 1972 došlo k únosu dopravního letadla na lince Mariánské Lázně
- Praha, který provedla skupina deseti mladých lidí. Samotný únos byl
		
provázen tragickou událostí. Co se tehdy stalo?
a) Na palubě explodovala trhavina a všichni cestující zahynuli.
b) Při přestřelce v letadle byli zabiti tři únosci a letadlo poté přistálo v Praze.
c) Jeden z únosců zastřelil pilota, letadlo pak přistálo v SRN.
d) Sovětská stíhačka sestřelila civilní letoun ještě nad územím ČSSR.
16. otázka: V roce 1972 schválila čs. vláda kroky, které měly přispět ke zvýšení
		
životní úrovně mladých lidí. Jednalo se o:
a) povinné bezplatné přidělení bytu novomanželům
b) navýšení mzdy mladých lidí do 25 let o 30 %
c) zvýšení dětských přídavků a zavedení novomanželských půjček
d) finanční podporu 20 000 Kčs po narození dítěte
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17. otázka: Počátkem 70. let zahájilo svou činnost více než 70 000 prověrkových
komisí, které detailně zkoumaly loajalitu všech členů strany. Jakým
přibližným počtem členů tehdy disponovala KSČ?
a) 850 000
b) 1 000 000
c) 1 250 000
d) 1 500 000
18. otázka: Od roku 1977 se v městské a příměstské dopravě začaly masově
objevovat kloubové autobusy. O kterou značku šlo?
a) Karosa (Vysoké Mýto, Československo)
b) Ikarus (Budapešť, Maďarsko)
c) Chavdar (Botevgrad, Bulharsko)
d) Jelcz (Jelcz-Laskowice, Polsko)
19. otázka: Kdo je autorem tzv. horské trilogie Medená veža, Orlie pierko
a Stratená dolina, podle které byly natočeny úspěšné filmy slovenské
kinematografie, kde důležitou roli sehrála tatranská příroda?
a) Alfonz Bednár
b) Dominik Tatarka
c) Ivan Bukovčan
d) Ladislav Mňačko
20. otázka: V létě 1968 trávil první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček dovolenou
na rodném Slovensku, kde ho také zachytili fotoreportéři. Na známých
snímcích, které posléze doslova obletěly svět a přispěly ke zvýšení jeho
popularity, Dubček:
a) pomáhá sklízet zemědělcům při žních
b) řídí svůj osobní automobil
c) skáče na koupališti šipku do bazénu
d) sbírá v lese houby
21. otázka: Dne 26. února 1968 utekl do Itálie vysoký armádní činitel Jan Šejna.
		Veřejnosti byl znám díky sdělovacím prostředkům jako tzv.:
a) pšenicový generál
b) semínkový generál
c) semínkový plukovník
d) jetelový major
22. otázka: Kdy byl schválen varšavský dopis, v němž byla formulována zásada,
		
že v případě ohrožení socialismu v jedné zemi mají ostatní socialistické
		státy právo i povinnost zasáhnout?
		(= princip známý později jako Brežněvova doktrína)
a) 15. června 1967
b) 15. července 1968
c) 20. srpna 1968
d) 15. srpna 1969
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23. otázka: Jak bývá označován program reforem, který byl rozveden v Akčním
		programu KSČ?
		a) normalizace
		
b) reálný komunismus
		
c) perestrojka
		d) socialismus s lidskou tváří
24. otázka: Na Slovensku v roce 1968 proběhla národní sbírka. Její výtěžek byl
určen:
a) na realizaci ústavního zákona o československé federaci
b) na výstavbu jednokolejnicové železnice ALWEG do dějiště MS
v klasickém lyžování v r. 1970 na Štrbském Plese
c) na výstavbu objektu Vojenského historického muzea ve Svidníku
otevřeného v roce 25. výročí karpatsko-dukelské operace
d) na výstavbu památníku Slovenského národního povstání v Banské
Bystrici
						

25. otázka: Jedním z vrcholů kampaně proti Chartě 77 bylo shromáždění předních
		umělců:
		
		
		
		

a) ve Stavovském divadle
b) ve Vinohradském divadle
c) v Hudebním divadle Karlín
d) v Národním divadle

26. otázka: Kde se v Praze odehrály hlavní oslavy vítězství československých
		
hokejistů nad sovětskými hokejisty na mistrovství světa
		
ve Stockholmu v dubnu 1969, které přerostly v protirežimní
		demonstrace?
a) před sovětskou ambasádou
b) na Staroměstském náměstí
c) na Václavském náměstí
d) před budovou ministerstva zahraničních věcí
27. otázka: K
 de se v Čierne nad Tisou ve dnech 29. července - 1. srpna 1968
neoficiálně setkali hlavní představitelé KSČ a KSSS?
		
		

a) v restauraci Berjozka
b) v budově místního národního výboru
c) v železničním vagóně
d) v jídelně místní základní školy

28. otázka: Kdo z přítomných čs. politiků nepodepsal tzv. moskevské protokoly
		z 26. srpna 1968?
		
a) Alexander Dubček
		
b) Ludvík Svoboda
		
c) Josef Smrkovský
		d) František Kriegel
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29. otázka:	V srpnu roku 1968 šířila z východoněmeckých Drážďan 				
do Československa sovětskou propagandu rozhlasová stanice pro
		
tento účel zřízená okupanty. Pro její vysílání byla charakteristická
		
špatná výslovnost českého a slovenského jazyka. Pod kterým názvem
		vysílala?
		a) Jizera
		
b) Labe
		c) Vltava
		
d) Dunaj
30. otázka:	Československý hokejový tým vedený kapitánem Jozefem Golonkou 		
v březnu 1969 na mistrovství světa ve Stockholmu dvakrát porazil 		
sovětský tým (20. a 28.3. 1969). S jakými výsledky?
a) 2:1 a 4:2
b) 2:0 a 4:3
c) 3:1 a 2:0
d) 3:2 a 1:0
31. otázka: Kdo byl nástupcem Alexandra Dubčeka ve funkci prvního tajemníka
ÚV KSČ od 17. dubna 1969?
		
a) Oldřich Černík
		b) Gustáv Husák
		
c) Lubomír Štrougal
		
d) Vasil Biľak
32. otázka: K
 terý post obdržel Alexander Dubček po odchodu z funkce prvního 		
tajemníka ÚV KSČ v dubnu 1969?
		a) předsedy Federálního shromáždění ČSSR
		
b) předsedy České národní rady
		
c) ministra dopravy
		
d) náměstka prvního tajemníka ÚV KSČ
33. otázka: P
 rezident Ludvík Svoboda byl autorem pamětí z doby, kdy působil
		
u zahraniční vojenské jednotky za druhé světové války. Jak se kniha
		jmenovala?
		
a) Ozvěny bojů
		b) Z Buzuluku do Prahy
		
c) Přes krvavé řeky
		
d) Velel jsem mužům
34. otázka:	Slovanu Bratislava se jako vůbec prvnímu fotbalovému klubu
z východní Evropy podařilo zvítězit v jedné z evropských klubových
soutěží. V roce 1969 triumfoval ve finále Poháru vítězů pohárů (PVP). 		
Který klub byl finálovým soupeřem Slovanu?
		
		
		
		

a) Arsenal Londýn
b) Feyenoord Rotterdam
c) FC Barcelona
d) Hamburger SV
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35. otázka: Invaze do Československa se v noci z 20. na 21. srpna 1968 zúčastnily
		armády těchto států:
		
		
		
		
		

a) SSSR, Polska, Maďarska, Bulharska; armáda NDR byla zastoupena
symbolicky skupinou styčných důstojníků
b) SSSR, Polska, Maďarska, Rumunska; armáda NDR byla zastoupena
pouze paradesantní jednotkou
c) SSSR, Polska, Maďarska, Rumunska, Albánie
d) SSSR, Maďarska, Bulharska, Rumunska

36. otázka: Cílem občanské iniciativy známé jako Charta 77, formulovaným
		v prohlášení z 1. ledna 1977, bylo (byla):
		
		
		
		
		
		
		
		

a) zavedení systému více politických stran a vypsání svobodných voleb
v Československu
b) zavedení tržního hospodářství
c) veřejná diskuse s představiteli moci o respektování občanských práv
a svobod, k nimž se Československo zavázalo ratifikací paktu
o občanských a politických právech
d) veřejná diskuse o rehabilitaci politického a hospodářského programu
reformního hnutí 1968 spojená s rehabilitací jeho představitelů

37. otázka: Kolik obyvatel mělo podle sčítání lidu z 1. prosince 1970
		Československo?
		a) 10 344 987
		
b) 12 344 987
		c) 14 344 987
d) 17 344 987
38. otázka: V roce 1968 se konal první ročník Jizerské padesátky. Jednalo se o:
		
a) cyklistický závod na 50 kilometrů po tzv. jizerské magistrále
		b) závod v běhu na lyžích na 50 kilometrů v oblasti Jizerských hor
		
c) populární pochod po trase Liberec - Jablonec nad Nisou
		
d) seznamku pro osoby starší 50 let v Lázních Libverda
39. otázka: 	Které exilové nakladatelství založili v Torontu manželé Josef Škvorecký
		a Zuzana Salivarová?
		a) Edice Petlice
		
b) Index
		
c) CCC Books
		d) Sixty-Eight-Publishers
40. otázka: Jak se nazývalo hnutí v katolické církvi, které otevřeně kolaborovalo
		s komunistickým režimem?
		a) Pacem in terris
		
b) Vysokoškolské katolické hnutí
		
c) Československá biblická společnost
		
d) Quidam episcopi
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41. otázka:	Která mezinárodní sportovní událost se na jaře 1969 v Československu
neuskutečnila kvůli obavám, aby srocení sportovních příznivců 		
nepřerostlo ve veřejné protesty proti tzv. normalizaci?
		
		
		

a) cyklistický Závod míru
b) dostihový závod Velká pardubická
c) mistrovství Evropy v kopané
d) silniční závody motocyklů v Brně

42. otázka: 	Který z celostátních deníků patřil Československé straně socialistické?
		a) Lidová demokracie
		
b) Svobodné slovo
		
c) Právo lidu
		
d) Rovnost
43. otázka: Dne 14. února 1970 uskutečnila Československá televize první
		barevný přenos ve své historii. O kterou událost se jednalo?
		a) mistrovství Evropy v lehké atletice
		
b) mistrovství světa v klasickém lyžování ve Vysokých Tatrách
		
c) oslavy výročí Vítězného února z Náměstí SNP v Bratislavě
		
d) opera Prodaná nevěsta v Národním divadle v Praze
44. otázka: Jak se nazývá písnička Karla Kryla, která nejvíce souvisí se srpnovými
		událostmi roku 1968?
		
		
		

a) Děkuji
b) Karavana mraků
c) Bratříčku, zavírej vrátka
d) Tekuté písky

45.otázka: Co nepatří mezi faktory, které ovlivnily vyšší porodnost na počátku
		70. let?
		
		
		

a) novomanželská půjčka zavedená v roce 1973
b) zavedení mateřských příspěvků a zvýšení rodinných přídavků
c) opuštění politiky „jedno dítě a dost“
d) zvýšení bytové výstavby

46. otázka:	Dne 11. prosince 1973 byla v Praze podepsána smlouva mezi
		
Československem a Spolkovou republikou Německo, kterou byly
		navázány diplomatické styky a normalizovány vzájemné vztahy.
Podstatou smlouvy bylo:
		
		
		
		
		

a) prohlášení vlád obou zemí o neplatnosti vzniku protektorátu Čechy
a Morava
b) prohlášení vlád obou zemí o nulitě mnichovské dohody
c) prohlášení vlády SRN o uznání předmnichovských hranic Československa
d) prohlášení vlády SRN o vzdání se odškodného za majetek zabavený
sudetským Němcům a prohlášení vlády ČSSR o vzdání se reparačních
nároků
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47. otázka: Který slovenský hokejista získal v období let 1972-1977 celkem
		tři tituly mistra světa?
		
		
		

a) Peter Šťastný
b) Vincent Lukáč
c) Jozef Golonka
d) Vladimír Dzurilla

48. otázka: Cílem expedice Lambaréné v roce 1968 bylo:
		
		
		
		
		

a) dovézt do africké země Gabun léky, zdravotnický materiál a lékařské
přístroje
b) dopravit do africké země Biafra 13 000 ks brýlí
c) dopravit do vyhladovělého Haiti zemědělské odborníky
d) dopravit ruční zbraně spřátelenému Egyptu

49. otázka:	Dne 29. května 1975 byl prezidentem Československé socialistické
		
republiky zvolen JUDr. Gustáv Husák. Důvodem prezidentské volby
		byl fakt, že jeho předchůdci, armádnímu generálovi Ludvíku Svobodovi:
		
a) skončilo volební období a v dalším již ze zdravotních důvodů nekandidoval
		
b) bylo volební období předčasně ukončeno z důvodů jeho postojů v roce
		
1968
		
c) bylo volební období předčasně ukončeno na základě ústavního
		
zákona (vzhledem k tomu, že od roku 1974 nemohl ze zdravotních
		
důvodů svůj mandát vykonávat, ale odmítal se jej vzdát)
		d) od roku 1974 nedovoloval jeho zdravotní stav mandát vykonávat, a tak
		
sám z funkce odstoupil
		
50. otázka: Kolik osob celkem podepsalo za čs. stranu v srpnu 1968 moskevské
		protokoly?
		
		
		
		

a) 3 osoby
b) 6 osob
c) 12 osob
d) 19 osob

___________________________________
poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 1. kola = 50)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. kola
1b
Jiří Menzel
2d
skoky na lyžích
3b
Josefa Pavla, Otu Šika a Jiřího Hájka
4b
Proti vytvoření této vlády se postavil prezident republiky Ludvík Svoboda.
5b
Sovětského svazu, Polska, Maďarska, NDR, Bulharska
6a
Československé lidové armády, Sboru národní bezpečnosti, Lidových milicí
7b
Semafor
8b
Německé demokratické republiky + Československa + Polska
9b
továrny ČKD v Praze-Vysočanech
10 a
Dunaj
11 b
Slovan Bratislava
12 c
Gustáv Husák + Lubomír Štrougal + Bohuslav Chňoupek
13 c
agent StB Pavel Minařík, který pracoval v Rádiu Svobodná Evropa
14 c
lední hokej
15 c
Jeden z únosců zastřelil pilota, letadlo pak přistálo v SRN.
16 c
zvýšení dětských přídavků a zavedení novomanželských půjček
17 d
1 500 000
18 b
Ikarus (Budapešť, Maďarsko)
19 c
Ivan Bukovčan
20 c
skáče na koupališti šipku do bazénu
21 b
semínkový generál
22 b
15. července 1968
23 d
socialismus s lidskou tváří
24 b	na výstavbu jednokolejnicové železnice ALWEG do dějiště MS v klasickém lyžování
v r. 1970 na Štrbském Plese
25 d
v Národním divadle
26 c
na Václavském náměstí
27 c
v železničním vagóně
28 d
František Kriegel
29 c
Vltava
30 b
2:0 a 4:3
31 b
Gustáv Husák
32 a
předsedy Federálního shromáždění ČSSR
33 b
Z Buzuluku do Prahy
34 c
FC Barcelona
35 a	SSSR, Polska, Maďarska, Bulharska; armáda NDR byla zastoupena symbolicky
skupinou styčných důstojníků
36 c	veřejná diskuse s představiteli moci o respektování občanských práv a svobod,
k nimž se Československo zavázalo ratifikací paktu o občanských a politických
právech
37 c
14 344 987
38 b
závod v běhu na lyžích na 50 kilometrů v oblasti Jizerských hor
39 d
Sixty-Eight-Publishers
40 a
Pacem in terris
41 a
cyklistický Závod míru
42 b
Svobodné slovo
43 b
mistrovství světa v klasickém lyžování ve Vysokých Tatrách
44 c
Bratříčku, zavírej vrátka
45 c
opuštění politiky „jedno dítě a dost“
46 b
prohlášení vlád obou zemí o nulitě mnichovské dohody
47 d
Vladimír Dzurilla
48 a
dovézt do africké země Gabun léky, zdravotnický materiál a lékařské přístroje
49 c	bylo volební období předčasně ukončeno na základě ústavního zákona (vzhledem
k tomu, že od roku 1974 nemohl ze zdravotních důvodů svůj mandát vykonávat, ale
odmítal se jej vzdát)

50 d

19 osob
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Rok naděje a léta zklamání (1968 - 1977)
krajské kolo

autoři a konzultanti (ČR):

autoři a konzultanti (SR):

PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
JUDr. František Emmert, Ph.D.
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Mgr. Miroslav Stulák + kol.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.
prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

Na vyznačené místo napište správnou odpověď.
1. otázka: V létě 1971 dosáhl František Venclovský mimořádného sportovního
		úspěchu. Jednalo se o:
		
..........................................................................................................................
2. otázka: V roce 1975 se československým technikům podařilo uskutečnit
		
v hornickém městě Most unikátní operaci, která byla zapsána
		do Guinessovy knihy rekordů. O co se jednalo?
		
..........................................................................................................................
3. otázka: V roce 1974 bylo zahájeno natáčení velkého ideologického projektu
ministerstva vnitra. Československá televize v tomto seriálu opěvovala
aparát Sboru národní bezpečnosti. Uveďte jeho název.
..........................................................................................................................
4. otázka:
		
		
		

Mimořádný sjezd KSS v Bratislavě dne 26. srpna 1968 nejprve podpořil
platnost pražského vysočanského sjezdu. Který ze členů vedení KSS
záhy poté způsobil změnu postoje účastníků a sjezd nakonec zaujal
stanovisko proti platnosti vysočanského sjezdu?
..........................................................................................................................

5. otázka: Záhy po vstupu jednotek Varšavské smlouvy na území Československa
se proti okupaci angažovaně postavila i slavná manželská sportovní
dvojice, která kromě jiného např. požadovala nepovolit účast
sovětských sportovců na blížících se olympijských hrách v Mexiku.
		
O koho se jednalo?
		

..........................................................................................................................

6. otázka: Na počátku ledna 1969 se z iniciativy Gustáva Husáka, který
upozorňoval na malé zastoupení Slováků ve vrcholných politických
funkcích, dostal do jedné z nich tehdy 44letý Peter Colotka
(pozn. stále žijící). Kterou vysokou funkci zastával?
		

..........................................................................................................................
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7. otázka: Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná:
skladatel - pianista - výtvarník - Semafor - Jiří Suchý
(postačuje příjmení)
...........................................................................................................................
8. otázka: Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná:
zvací dopis - normalizátor - konzervativec - ideolog - rusínský původ
(postačuje příjmení)
..........................................................................................................................
9. otázka: Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná:
mistr Evropy - Bělehrad - kapitán - libero - Slovan Bratislava
(postačuje příjmení)
..........................................................................................................................
10. otázka: Po schválení ústavního zákona o československé federaci ze dne
27.10.1968 s účinností od začátku následujícího roku měly výkonnou
moc federální vláda a nově vytvořené národní vlády. Kdo se stal
historicky prvním předsedou vlády Slovenské socialistické republiky?
(postačuje příjmení)
...........................................................................................................................
11. otázka: Který spisovatel označil Gustáva Husáka „prezidentem zapomnění“?
(nutno uvést jméno + příjmení)
		
...........................................................................................................................
12. otázka: K
 de (město) a na kterém místě se uskutečnil 30. října 1968 slavnostní
podpis zákona o federativním uspořádání Československé socialistické
republiky?
		
...........................................................................................................................
13. otázka: Co od ledna 1969 znamenala zkratka ČSR, původně používaná
v období do roku 1960 v jiném významu?
		

...........................................................................................................................

14. otázka:	Mezi konzervativní státy sovětského bloku, které byly zásadně proti 		
politickým změnám v Československu v rámci Pražského jara, patřily
Bulharsko, Maďarsko, NDR, Polsko a SSSR. Uveďte alespoň příjmení
nejvyšších představitelů těchto zemí, pro něž se v tehdejším tisku		
užívalo označení „varšavská pětka“.		
		
		

................................. BLR ........................ MLR ............................ NDR

................................. PLR .................................. SSSR
			
15. otázka: V roce 1974 uvedla Činohra SND v Bratislavě muzikál, který originálním
způsobem zobrazil slovenského lidového hrdinu a s 565 reprízami se
zařadil mezi nejúspěšnější představení divadla. Napište název muzikálu
a příjmení herce, který ztvárnil postavu tancujícího a zpívajícího
Juraje Jánošíka.			
...........................................................................................................................
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16. otázka: Kolik programů měla v roce 1971 Československá televize? 		
.........................................................................................................................
17. otázka: Jak se nazývaly komory Federálního shromáždění ČSSR?
.................................................. + ...................................................................
18. otázka: V prosinci 1977 vydal ministr vnitra ČSSR Jaromír Obzina rozkaz
		„docílit úplného rozložení a izolace hlavních organizátorů akce Charta 77
		
od ostatních signatářů, u vytipovaných organizátorů této akce dosáhnout
		
vystěhování z ČSSR“. Jaký byl krycí název akce, která se na základě
		tohoto rozkazu rozběhla?
		
		
.........................................................................................................................
19. otázka:	Po nástupu Gustáva Husáka do vedení ÚV KSČ v roce 1969 se známá
brněnská divadelní scéna Husa na provázku musela přejmenovat. Pod
kterým pozměněným názvem pak v dalších letech působila?
.........................................................................................................................
20. otázka: Megalomanská technická infrastruktura, která spojovala
		
Československo se Sovětským svazem, se v minulém režimu stala
		
motivem pro tvorbu mnohých umělců. V roce 1972 známý režisér Juraj
		
Jakubisko na toto téma natočil dokumentární film s názvem Stavba
		
století. Série maleb se stejnou tematikou vznikla v 60. letech také
		v dílně malíře Júlia Nemčíka. Napište, o kterou stavbu jde.
		
		
.........................................................................................................................
21. otázka: Mezi hvězdy hokejového Slovanu Bratislava a československé
		reprezentace (1965-1974) patřil řadu let urostlý útočník pocházející
		z moravského Hodonína, obávaný kanonýr. Napište jeho příjmení.
		
		
.........................................................................................................................
22. otázka: V roce 1971 zdolali první horolezci tehdejší ČSSR jednu ze čtrnácti
		
osmitisícovek. Jednalo se o Ivana Fialu a Michala Orolina.
		Na vrcholu které himálajské osmitisícovky tehdy stanuli naši
horolezečtí průkopníci?
		
		
.........................................................................................................................
23. otázka: První knihou vydanou v exilovém nakladatelství ´68 Publishers byl
		v roce 1971 román spisovatele Josefa Škvoreckého. Jak se nazýval?
		
		
.........................................................................................................................
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24. otázka: Napište příjmení nejméně tří politiků, kteří se podepsali pod tzv. zvací
		dopis.
		

......................................... + ..................................... + ..................................

25. otázka: Jak se jmenovalo prohlášení, které odsuzovalo činnost proreformních
		
pracovníků médií během Pražského jara a vyšlo v Rudém právu
		dne 17. května 1969?
		
		
........................................................................................................................
______________________________________________________________

pozn.: Není-li v otázce požadováno jinak, v případě osoby lze uznat za správnou odpověď pouze tu, pokud je správně uvedeno nejen
příjmení, ale také jméno.
: správná odpověď = 2 body (maximální počet bodů 2. kola = 64)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI II. kola (postačují zvýrazněné odpovědi!!!)

		

1. otázka: překonání kanálu La Manche						0 - 2 body
2. otázka: přemístění (přesun apod.) kostela (= církevní stavby)			

0 - 2 body

3. otázka: 30 případů majora Zemana						

0 - 2 body

4. otázka: Gustáv Husák (nutno uvést jméno + příjmení)				0 - 2 body
5. otázka: manželé Dana a Emil Zátopkovi						0 - 2 body
6. otázka: předsedu Federálního shromáždění ČSSR 			0 - 2 body
		
7. otázka: Jiří Šlitr (stačí příjmení)							0 - 2 body
8. otázka: Vasil Biľak (stačí příjmení)							0 - 2 body
9. otázka: Anton Ondruš (stačí příjmení)						0 - 2 body
10. otázka: Štefan Sádovský (stačí příjmení)						0 - 2 body
11. otázka: Milan Kundera (nutno uvést jméno + příjmení)				0 - 2 body
12. otázka: v Bratislavě + na Bratislavském hradě				

0 - 2 - 4 body

13. otázka: Česká socialistická republika						
0 - 2 body
		
14. otázka: Todor Živkov (BLR), János Kádár (MLR),
0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 bodů
		Walter Ulbricht (NDR), Władysłav Gomułka (PLR),
		Leonid Iljič Brežněv (SSSR) 			
		
15. otázka: Na skle maľované + Michal Dočolomanský			
0 - 2 - 4 body
		
16. otázka: dva									
0 - 2 body
17. otázka: Sněmovna lidu + Sněmovna národů				

0 - 2 - 4 body

18. otázka: akce Asanace								0 - 2 body
19. otázka: Divadlo na provázku							0 - 2 body
20. otázka: ropovod Družba								
0 - 2 body
		
21. otázka: Václav Nedomanský							0 - 2 body
		
							
22. otázka: Nanga Parbat								0 - 2 body
		
23. otázka: Tankový prapor								0 - 2 body
24. otázka: V
 asil Biľak, Alois Indra, Antonín Kapek 		
			
0 - 2 body
(= Drahomír Kolder, Oldřich Švestka)					
		
25. otázka: Slovo do vlastních řad							
0 - 2 body
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3. kkoollaa

ččáásstt

A

Autor: Mgr. Miroslav Stulák

autoři: Mgr. Miroslav Stulák
BA. Klára Stuláková

Dopište do textu chybějící údaje:
Dopište do textu chybějící údaje.
1)
Z Českého zahraničního komitétu v ...................... (hlavní město) vznikla v únoru
1916 ............................................................. jako ústřední orgán odboje za 1. světové
1) V ............... (měsíc) 1968 Antonín Novotný rezignoval na nejvyšší státní funkci
Členyprezidenta
se stali ..............................
(předseda),
......................
(místopředseda),
a války.
za nového
zvolili 72letého Ludvíka
Svobodu.
Za nového
předsedu
									
................................ (generální sekretář). V únoru 1917 zaujal funkci místopředsedy
Národního shromáždění zvolili v dubnu 1968 Josefa .................................. . V tom
.....................................................................................
									
(literatura: František Čapka, Dějiny zemí Koruny české v datech, Libri 2010, sedmý díl, str. 599)
samém měsíci nastoupil do funkce předsedy vlády Oldřich ......................., když
			
						
2) Rakouská „severní“
armáda generála ……………………. neměla proti Prusům
nahradil
......................
. S dílčích
novou střetech
vládou jeu spojen
i návrat ..........................
stratégaJozefa
von Moltkeho
šanci. Po
Jičína, Trutnova,
Skalice
							
a Náchoda triumfoval
pruskýjméno
blitzkrieg
3. července
1866
v bitvě
u …………………..
........................
(nutno uvést
+ příjmení),
který
se stal
..................................
Vzápětí
vítězní
Prusové
obsadili
většinu
Čech
i
Moravy
a
donutili
císaře Františka
(funkce) vlády a projevoval se jako jeden z nejrozhodnějších stranických
reformátorů.
Josefa I. nejprve k podepsání příměří v ……………, pak míru v …………. (23.srpna)
(literatura:
Petr Hora-Hořejš,
Toulky
minulostí
XII., Via Facti
2009.,
str.str.
183-184)
(literatura:
kol.autorů:
Slovenské
dejinyčeskou
od úsvitu
po súčasnosť,
Perfekt
2015,
468-469)

3)									
Počátkem září .......... byl zatčen předseda ............................................. strany
2)Václav
Ukázalo
se, že
konzervativní
živly v předsednictvu
.......doKSČ
zvolily „salámovou
krátce nato odjel
neutrálního
Švýcarska
Klofáč
a obžalován
z velezrady;
										
jako první
politický emigrant
Levvydobytých
.......................
Do neutrálního
Nizozemska
a dosud
politiku“,
tj. postupné
ukrajování
svobod.
Ministr ...................
(resort)
								
mimo válku stojící Itálie podnikl dvě cesty ..........................., jenž v prosinci 1914
Josef
Pavel
rezignoval
už 30.
1968.
Ministr
........................
(resort)
Hájek
zůstal
v emigraci.
V době,
kdysrpna
nebylo
jasné,
jak dlouho
válka potrvá
a zda Jiří
skončí
								
rozhodujícím úspěchem Dohody, nesporně nejdůležitější byla zpravodajská
byl
odvolán
1968.
Rozpuštěn
bylzemích
Klub .........................................................
činnost.
Na19.
jařezáří
1915
vznikla
v českých
konspirativní organizace, později
		
Tajný výbor nebo též ................... Krátce nato byli někteří členové
a nazvaná
K .....................
Likvidace těchto organizací byla provedena tak, že jim byla
předsednictva zatčeni pro velezradu, Edvard Beneš odešel do emigrace a v čele
zamítnuta žádost o registraci.
organizace
stanul
..............................
využívala služeb osob anonymních
(literatura:
Jan Rychlík, Češi
a Slováci
ve XX.století, Vyšehrad 2015, str.Organizace
509)
i světově proslulých, k nimž náležela např. operní pěvkyně .................... Významnou
			
2)roli
Počátek
........... přinesl
moci
v ČSSR
šok - dala
o sobě
vědět
sehrál roku
ve špionážní
činnostitotalitní
Američan
českého
původu
Emanuel
..................
					
(literatura: Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jan P. Kučera: České země v evropských dějinách III, Paseka 2006, str. 379)
občanská iniciativa nazvaná ............................. Činnost tohoto uskupení se měla
4) Zástupci Národního výboru československého Alois Rašín, Antonín Švehla, Jiří
			
opírat
o závěry
...........................
konferenceŠrobár
(1975)zveřejnili
a reagovat
společenskou
Stříbrný,
František
Soukup a .....................
28. na
října
1918
											
první, tzv. recepční zákon nově vzniklého československého státu. Národní výbor
a vpolitickou
v ČSSR.
Prvními
mluvčíminařizuje,
byli dramatik
něm jakosituaci
vykonavatel
státní
svrchovanosti
že: Václav ........................,
			
							
.................................................................................................................................
filozof
Jan .................... a bývalý politický činitel z dob Pražského jara Jiří ..............
(literatura: denní tisk, 27. říjen 2013, str. 10)
(literatura: Kronika českých zemí 1968-2008, Fortuna Libri 2008, str. 819)
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B

Poznejte osobnost - napište alespoň příjmení na vyznačené místo pod textem:
Přiřaďte k osobnostem jejich rok úmrtí.			
rok: 1968, 1969, 1972, 1975, 1976
1) Narodil se 18. 12. 1871 v Brně. Vychováván byl v německých školách nejprve v Ústí
nad
Labem
a potomLadislav
na státníNovomeský
průmyslové škole,
Odborné
škole
stavitelskéVladimír
v Plzni. Janko
Po
Antonín
Novotný
Jiří Šlitr
Hana
Mašková
maturitě v roce 1890 přišel do Prahy, kde absolvoval praxi v projekční kanceláři inženýra
Freyna a ocitl se v blízkosti barona Mladoty ze Solopysk. Oba objevili jeho talent a stali se
mecenáši jeho dalšího studia na vídeňské Akademii výtvarných umění od roku 1894. Ve
Vídni se seznámil s Jožem Plečnikem, Josefem Hoffmannem, Josefem Urbanem, ale i s
Adolfem Loosem. Na jedné straně byl ovlivňován wagnerovským modernismem, na druhé
straně italsky orientovaným klasicismem, který ve vídeňské akademii ještě dozníval. Roku
1897 získal prestižní Římskou cenu spojenou se stipendijním pobytem v Pallazo Venezia
v Římě.
cestami
O
ZZK
kkoollaa s čč
áásstt po celé Itálii završil jeho učednická léta. Po návratu
OTTÁ
ÁTento
KY
Ypobyt spojený
z Itálie nastoupil na speciální školu dekorativní architektury na pražské
uměleckoprůmyslové škole. K jeho žákům tam patřil například Josef Gočár. V roce 1899
začíná pracovat na své první významné realizaci, kterou byla stavba Peterkova domu v
Přiřaďte
osobnostem
Spojte
jednotlivé
tak,data
aby úmrtí:
spolu
jednoznačně
logicky souvisely.
pojmy lze
Praze.
Roku
1910pojmy
byljejich
jmenován
profesorem
nově vytvořené
speciální Přiřazené
školy architektury
použít
jen
jednou.
na Akademii výtvarných umění v Praze, kde učil i Bohuslava Fuchse a Františka L.
1856, 1862,
1876,
1904,a1913
Gahuru. Působil ve spolku rok:
výtvarných
umělců
Mánes
jako redaktor časopisu Volné
směry.
Organizoval
množství výstav (Auguste Rodin,
expozice
českého umění na světové
1) Anton
Tkáč				
A) Jan
Patočka
František
Antonín
Dvořák
Josef
Kajetán Tyl
BoženaOtakar
NěmcováNovotný,
Mikoláš
výstavě
vPalacký
Mnichově).
V jeho
ateliéru
postupně
pracovali
JosefAleš
Gočár,
2)
Stanislav
Barabáš			
B)
SNR
Pavel
Janák,
Bohuslav
Fuchs
a
Josef
Štěpánek.
3) Věra Čáslavská			
C) Josef Odložil
------------------------------4) Ondrej Klokoč				
D) Jihlava
5) Dominik Tatarka				
E) Proti démonom
2)6) Narodil
se v Praze na Smíchově v rodiněF)obchodníka.
roceKrotká)
1892 vystudoval
Karol Dobiaš				
Monte CarloV(film
smíchovské gymnázium, tehdy akademické. Po maturitě pak pokračoval ve studiích na
7) Charta 77					
G) Montreal (r. 1976)
Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce 1898. Po promoci
8) Ludvík
H) Jiří
Menzel
O
Á
K
kkoollaa u ččprofesora
áásstt Kuffnera
nejprve
a posléze
jako lékař na psychiatrickou
OTTnastoupil
ÁZZSvoboda				
KY
Y jako asistent
9)
Rozmarné
léto				
CH)
Hrdina
ČSSR a kritický posuzovatel.
kliniku v Praze. Ve svých pracích se ukázal jako bystrý pozorovatel
10)
Evžen Plocek				
J) Spartak
Trnava
Navazoval
na tradici české psychiatrie, která tehdy
stavěla
na výsledcích získaných
vyšetřovacími metodami somatické medicíny. Vedle vědecké a didaktické činnosti se
uplatnil
i mimo kliniku.
Byl soudním
z psychiatrie
a jeho posudky přispívaly k
Spojte jednotlivé
pojmy tak,
aby spolu znalcem
jednoznačně
logicky souvisely:
vážnosti oboru u soudu. Jako psychiatr se od počátku své lékařské praxe zabýval vztahem
					
mezi
aglutinací
(shlukováním) krve a duševními
poruchami. Po několikaletém výzkumu
1) Vojtěch
Náprstek
A) Domažlice
pak
k poznání, že tento vztah neexistuje,
tedy že
mezi srážením
krve a duševními
2)
Eliška
Krásnohorská
B) jazyková
nařízení
z roku 1897
1 dospěl
+
onemocněními
člověka není žádná spojitost.
Na základěsjezd
těchto poznatků napsal vědecké
3)
Vrchlický
C) Slovanský
2 Jaroslav
+
pojednání
v listopadu roku 1906 přednesl
závěrykrálovédvorský
před členy Spolku
českých lékařů.
4) Rudolfa Mrva
D)jeho
Rukopis
a zelenohorský
3 vzorku
+
austroslavismus
E) Klub
českých
turistů
Na5)
3 160 „bláznů“ prokázal, že lidskou
krev,
ať člověka
zdravého nebo duševně
4 Kazimír
+
Národní výbor
6)
Felix
Badeni
nemocného,
lze podle
určitých rozdílů veF)vlastnostech
krvinek rozdělit do 4 základních
7)
G) první
dívčí gymnázium
Minervaa zástupcem
skupin.
roce 1914 se stal profesorem české
Karlo-Ferdinandovy
university
5 Jan
+ VGebauer
8) Karel psychiatrické
Mattuš
H) Právo
lidu
nastoupil
do služby jako lékař
přednosty
kliniky.
Během
první
světové
války
6 +
Bohumír
I) Národní
divadlo srdečním infarktu zproštěn
na9)frontě.
Po Šmeral
dvou letech, v roce 1916, byl
po prodělaném
7 almanach
+a vrátil se
J) „omladináři“
10)
Ruch
služby
do vlasti. Po skončení první
světové války nastoupil na místo přednosty
8 +
neuropsychiatrického
oddělení Vojenské nemocnice v Praze.
9 +
1 +
---------------------------------------10 +
2 +
3 +
4 +
5 +
6 +
7 +
8 +
9 +

3.

3.

C

D
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3. kkoollaa

ččáásstt

D

Napište alespoň příjmení osobnosti na obrázku.
Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely:
1) Vojtěch Náprstek
2) Eliška Krásnohorská
3) Jaroslav Vrchlický
4) Rudolf Mrva
5) austroslavismus
6) Kazimír Felix Badeni
7) Jan Gebauer
8) Karel Mattuš
9) Bohumír Šmeral
10) almanach Ruch

1)

A) Domažlice
B) jazyková nařízení z roku 1897
C) Slovanský sjezd
D) Rukopis královédvorský a zelenohorský
E) Klub českých turistů
F) Národní výbor
G) první dívčí gymnázium Minerva
H) Právo lidu
I) Národní divadlo
J) „omladináři“
1
2)2
3
4
5
6
7
8
9
10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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E

ččáásstt

Přiřaďteroky
rokykkudálostem:
událostem: rok
rok:- 1860,
Přiřaďte
1969,1865,
1972,1890,
1975,1896,
1976,1914
1977

O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

V Budapešti
Říjnový
diplom
byla podepsána
smlouva o
Přiřaďte
roky k
výstavbě
vodního
díla Gabčíkovo
- Nagymaros.
Říjnový diplom

O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

		

3.V kPraze
koollaa

ččáásstt

E

zahájení provozu

zahájení paroplavby
V Praze se elektrifikované
Punktace
byl uveden Švihova aféra
Na letních
olympijskýchna Vltavě
tramvajové
linky
16. ledna zapálil
Českoslovenští
do provozu
hrách v Montrealu
v Praze
a 19. ledna
hokejisté
tehdejší největší
získali čs. sportovci dvě
událostem:
rok: 1860,
1865,
zemřel
Jan1890, 1896, 1914
se po 23 letech stali
obchodní dům
zlaté, dvě stříbrné a čtyři
Palach.
v Praze mistry světa.
v Československu
bronzové medaile.
zahájení provozu
OD KOTVA.
Punktace

3. kkoollaa

Švihova aféra

ččáásstt

F

elektrifikované
tramvajové linky
v Praze

zahájení paroplavby
na Vltavě

Vysvětlete pojmy:

3. kola

F

keťas:
OTÁZ................................................................................................................................
KY
kola část

OTÁZKY

část

akcíz: .................................................................................................................................
Vysvětlete
pojmy:z roku 1871: .........................................................................................
císařský
reskript

K dobovým
dílům napište alespoň příjmení autora.
keťas: ................................................................................................................................
čamara:
..............................................................................................................................
							
		
akcíz: .................................................................................................................................
ordonance:
........................................................................................................................
1) O loupežníku Rumcajsovi (večerníček)
...................................................................
císařský
reskript
z
roku
1871:
.........................................................................................
							
2) Ako chutí moc (román)				...................................................................
čamara: ..............................................................................................................................
							
kkoollaa ččáásstt
O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y
3) Milenci
a
vrazi
(román)				
...................................................................
ordonance: ........................................................................................................................
					
4)KPostřižiny
(novela)				
..................................................................
dobovým dílům
napište jméno a příjmení autora:

3.

G

3.

G

									
1)O
zlaté
vlasy
...............................................................
kkooVševěda
llaa ččáásstt
TTÁ
ZZK
OTři
Á
KY
Y děda
2) Zpěvy páteční

...............................................................

____________________________________________________________

K dobovým dílům napište jméno a příjmení autora:
3) Radúz a Mahulena
...............................................................

poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 3. kola = 50)

1) Tři zlaté vlasy děda Vševěda
4) Historická mluvnice jazyka českého

...............................................................
...............................................................

2) Zpěvy páteční
5) Nemodlenec

...............................................................
...............................................................

3) Radúz a Mahulena

...............................................................

4) Historická mluvnice jazyka českého

...............................................................

5) Nemodlenec

...............................................................
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI III. kola

A

1. věta: březnu + Smrkovského + Černík + Lenárta + Gustáva Husáka + místopředsedou
2. věta: ÚV + vnitra + zahraničí + angažovaných nestraníků + 231
3. věta: 1977 + Charta 77 + Helsinské + Havel + Patočka + Hájek

B
Antonín
Novotný

Ladislav
Novomeský

Jiří Šlitr

Hana Mašková

Vladimír Janko

1975

1976

1969

1972

1968

C
1 + G, 2 + F, 3 + C, 4 + B, 5 + E, 6 + J, 7 + A, 8 + CH, 9 + H, 10 + D

D
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Josef
Ivan
Ivan		
Jan		
Josef		
Bohuslav
Vladimír
Vasil
Milan		

Vinklář
Hlinka
Mistrík
Kodeš
Smrkovský
Chňoupek
Dzurilla
Biľak
Kundera

E
V Budapešti
byla podepsána
smlouva o
výstavbě vodního
díla Gabčíkovo
- Nagymaros.

V Praze
byl uveden
do provozu
tehdejší největší
obchodní dům
v Československu
OD KOTVA.

1977

1975

V Praze se
16. ledna zapálil
a 19. ledna
zemřel Jan
Palach.

1969

Na letních
olympijských hrách
v Montrealu získali
čs. sportovci dvě
zlaté, dvě stříbrné
a čtyři bronzové
medaile.

Českoslovenští
hokejisté
se po 23 letech stali
v Praze mistry světa.

1976

1972

F
O loupežníku Rumcajsovi
Ako chutí moc (román)		
Milenci a vrazi (román)		
Postřižiny (novela)			

_____________________________________

(pozn: postačují zvýrazněné odpovědi)

:
:
:
:

Václav Čtvrtek
Ladislav Mňačko
Vladimír Páral
Bohumil Hrabal

