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Zakroužkujte správnou odpověď.
1. otázka: Ve kterém roce podnikl Vladimír Remek v doprovodu Alexeje Gubareva
svůj kosmický let na orbitální stanici Saljut 6?
a) 1978
b) 1979
c) 1980
d) 1981
2. otázka: Dne 5. listopadu 1978 měl v Československé televizi premiéru oblíbený
seriál scenáristy Jaroslava Dietla. Jaký byl jeho název?
a) Vlak dětství a naděje
b) Nemocnice na kraji města
c) Cirkus Humberto
d) Dlouhá míle
3. otázka: V roce 1983 ozbrojená opozice v jednom africkém státě unesla
66 československých občanů. Ve které zemi k tomuto hromadnému
únosu došlo?
a) v Kongu
b) v Etiopii
c) v Mosambiku
d) v Angole
4. otázka: Na přelomu 70. a 80. let vedla StB rozsáhlou akci pod krycím označením
Asanace. Jejím cílem bylo:
a) zabránit výtržnostem při sportovních utkáních mezi ČSSR a SSSR
b) donutit obyvatele obcí severočeské hnědouhelné pánve k vystěhování
z jejich domovů
c) donutit vybrané odpůrce režimu, především signatáře Charty 77,
vzdát se čs. státního občanství a vystěhovat se z Československa
d) zabránit odpůrcům režimu, především signatářům Charty 77,
v emigraci do západních zemí
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5. otázka: Ve kterém městě se ve dnech 11. až 13. listopadu 1989 konaly
spontánní pouliční demonstrace obyvatel proti špatnému ovzduší?
a) v Českých Budějovicích
b) v Teplicích
c) v Liberci
d) v Popradě
6. otázka: V souvislosti s katolickou církví došlo dne 12. listopadu 1989
k významné události, která krátce před zhroucením komunistického
režimu upoutala značnou pozornost československé veřejnosti.
O kterou událost se jednalo?
a) papež jmenoval Františka Tomáška kardinálem
b) československá státní moc povolila znovuobsazení biskupských stolců
c) Anežka Česká z rodu Přemyslovců byla v Římě svatořečena
d) poprvé od roku 1948 se konala mše v katedrále sv. Víta na Pražském
hradě
7. otázka: Který západní stát již 2. prosince 1989 jako první zrušil vízovou
povinnost pro československé občany?
a) Francie
b) Rakousko
c) USA
d) Spolková republika Německo
8. otázka: V roce 1985 začala Čs. státní banka vydávat novou emisi papírových
platidel. Dne 1. října 1989 došlo k vydání nominální bankovky hodnoty
100 Kčs, která se stala velmi neoblíbenou, protože na ní byl vyobrazen:
a) V. I. Lenin
b) Karel Marx
c) Klement Gottwald
d) Gustáv Husák
9. otázka: V roce 1985 proběhla poslední celostátní spartakiáda, jedna
z největších propagandistických akcí komunistického režimu. Hitem se
stala skladba Michala Davida pro starší žákyně nazvaná:
a) Ptáčata
b) Štěňata
c) Děvčata
d) Poupata
10. otázka: Na přelomu prosince 1978 a ledna 1979 přišlo výrazné ochlazení,
které ochromilo celou ČSSR. Děti se však mohly radovat z neobvyklého
volna, protože byly vyhlášeny:
a) lednové prázdniny
b) mrazivé prázdniny
c) sněhové prázdniny
d) uhelné prázdniny
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11. otázka: Kdo jako poslední vykonával pravomoce prezidenta československého
státu, než se k 31. 12. 1992 naše federace rozdělila?
a) Václav Havel
b) Václav Klaus
c) Jan Stráský
d) Vladimír Mečiar
12. otázka: Která z uvedených událostí se chronologicky udála jako poslední?
a) zvolení Václava Havla československým prezidentem
b) odchod sovětských vojsk z československého území
c) odstranění slova „socialistická“ z názvu československého státu
d) vítězství Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí v parlamentních
volbách
13. otázka: Dne 29. června 1989 byl zveřejněn manifest vyzývající vedení státu
k zásadním strukturálním změnám a k demokratické diskusi o všech
politických problémech, jehož spoluautorem byl Václav Havel.
Dokument do 17. listopadu podepsalo přibližně 40 000 lidí. Tento
manifest se jmenoval:
a) Dva tisíce slov
b) Co chceme
c) Děkujeme, odejděte
d) Několik vět
14. otázka: V lednu 1990 začaly ve Federálním shromáždění spory o nový název
Československa. Které označení se pro tento konflikt používá?
a) federativní válka
b) gramatická válka
c) pomlčková válka
d) stylistická válka
15. otázka: Co znamená slovo samizdat pocházející z ruštiny?
a) sovětskou počítačovou databázi
b) literaturu vydávanou v exilu a pašovanou do Československa ze zahraničí
c) neoficiální literaturu tajně psanou a šířenou autory a jejich
přáteli v komunistických režimech, včetně Československa
d) bytové semináře disidentů
16. otázka: Dne 8. února 1992 byl po složitých jednáních mezi českou a slovenskou
delegací připraven text politické dohody, která se měla stát základem
nové podoby společného česko-slovenského státu. Dohoda ale
12. února 1992 nebyla schválena:
a) v předsednictvu České národní rady
b) v předsednictvu Slovenské národní rady
c) hlasováním členů slovenské vlády
d) hlasováním členů české vlády
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17. otázka: Který státník nenavštívil před rokem 1989 Československo?
a) španělský král Juan Carlos I.
b) libyjský vůdce Muammar Kaddáfí
c) francouzský prezident François Mitterrand
d) britská královna Alžběta II.
18. otázka: Co bylo hlavním úkolem členů VONS, který byl ustanoven v roce 1978?
a) organizovat samizdat
b) organizovat opoziční nezávislou stranu
c) hájit osoby pronásledované z politických důvodů v letech
1978–1989 a informovat o jejich případech
d) zasazovat se po roce 1989 o rehabilitaci politických vězňů
19. otázka: Václav Havel se na sklonku prosince 1989 stal prezidentem:
a) Československé republiky
b) České a Slovenské federativní republiky
c) Česko-Slovenské federativní republiky
d) Československé socialistické republiky
20. otázka: Při zákroku příslušníků SNB 17. listopadu 1989 měl podle fámy
zahynout student:
a) Ludvík Zifčák
b) Martin Šmíd
c) Jan Opletal
d) Petr Uhl
21. otázka: Občanské fórum vzniklo:
a) Dne 1. 1. 1977 jako nezávislá občanská iniciativa
b) v roce 1990 jako zastřešující uskupení řady subjektů v prvních
demokratických volbách
c) roku 1992 po vítězných volbách
d) Dne 19.11.1989 jako zastřešující opoziční hnutí
22. otázka: Termín sametová revoluce vymysleli:
a) studenti z hrdosti nad hladkým průběhem revoluce
b) zahraniční novináři pro její nenásilnou povahu
c) studenti jako ironický odsudek mírnosti, s jakou revolucionáři zacházeli
s komunisty
d) divadelníci, protože ze sametu se nejčastěji zhotovují divadelní opony
23. otázka: Tzv. svíčková demonstrace se 25. března 1988 uskutečnila v:
a) Košicích
b) Praze
c) Bratislavě
d) Liberci
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24. otázka: V roce 1988 odstoupil dlouholetý člen vlády ČSSR Bohuslav Chňoupek
po sedmnácti letech z funkce:
a) ministra vnitra
b) ministra školství
c) ministra zahraničí
d) ministra obrany
25. otázka: Lustrační zákon byl přijat v roce 1991 za účelem:
a) stanovení podmínek pro zastávání významných funkcí ve státní
správě, veřejnoprávních médiích a státních organizacích z důvodu
ochrany demokratického státu
b) osvětlení zásahu proti demonstraci 17. listopadu 1989
c) prověření všech lidí působících v politických funkcích po listopadu 1989
d) odškodnění občanů postižených před listopadem 1989 z politických
důvodů
26. otázka: Základem ekonomické reformy v rámci československé verze přestavby
na konci osmdesátých let byl:
a) zákon o soukromém podnikání občanů
b) zákon o státním podniku
c) transformační zákon pro družstva
d) zákon o půdě
27. otázka: Dne 31. prosince 1992 zanikl po 74 letech společný stát Čechů
a Slováků. Kteří ministři zahraničí si vyměnili nóty o navázání
diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou
republikou?
a) Vladimír Johanes (ČR) + Bohuslav Chňoupek (SR)
b) Cyril Svoboda (ČR) + Vladimír Clementis (SR)
c) Jiří Dienstbier (ČR) + Ján Marko (SR)
d) Josef Zieleniec (ČR) + Milan Kňažko (SR)
28. otázka: Počátkem června 1992 se uskutečnily volby do federálního parlamentu,
České národní rady (ČNR) a Slovenské národní rady (SNR). Který
politický subjekt vyhrál volby do SNR?
a) Strana demokratické ľavice (SDĽ)
b) Slovenská národná strana (SNS)
c) Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS)
d) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
29. otázka: Předsedou federální vlády národního porozumění se 10. prosince 1989
stal:
a) Petr Pithart
b) Milan Čič
c) Marián Čalfa
d) Vladimír Mečiar
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30. otázka: V srpnu 1989 politická vedení dvou zemí, jejichž jednotky se zúčastnily
invaze do Československa v srpnu 1968, zveřejnila vyhlášení, že se
neztotožňují s tehdejším postupem svých vlád. Jednalo se o:
a) Rumunsko + Bulharsko
b) Bulharsko + Maďarsko
c) Sovětský svaz + Polsko
d) Maďarsko + Polsko
31. otázka: Nelibost významné části veřejnosti vyvolal krok prezidenta Václava
Havla, který 1. ledna 1990 vyhlásil:
a) zrušení Komunistické strany Československa
b) ukončení dvouleté vojenské prezenční služby k 1. červnu 1990
c) amnestii prezidenta republiky
d) omezení zbrojní výroby
32. otázka: V březnu 1990 byla na Slovensku zaregistrována nová politická strana.
Nosným pilířem jejího programu byl vznik svébytné, svrchované
a nezávislé Slovenské republiky. O kterou stranu se jednalo?
a) Slovenská národná strana
b) Hnutie za demokratické Slovensko
c) Kresťanskodemokratické hnutie
d) Strana demokratické ľavice
33. otázka: V dubnu 1990 se v Československu uskutečnila dvoudenní návštěva
papeže Jana Pavla II. Vedle Prahy a Bratislavy papež celebroval
slavnostní mši také:
a) na Velehradě
b) v Olomouci
c) v Nitře
d) v Levoči
34. otázka: V den 52. výročí vzniku Slovenského státu, tj. 14. března 1991, došlo
na náměstí Slovenského národního povstání v Bratislavě:
a) k veřejnému ničení československých státních symbolů
b) k slovním útokům na přítomného prezidenta ČSFR Václava Havla
c) k instalování pamětní desky Jozefu Tisovi
d) k instalování pamětní desky Andreji Hlinkovi
35. otázka: Z prvních svobodných voleb na sklonku jara 1990 vzešel nový federální
parlament i národní rady. Jak dlouhý funkční mandát, během kterého se
měl ukotvit demokratický režim, měly tehdy nejvyšší ústavní orgány?
a) dvouletý
b) tříletý
c) jednoletý
d) čtyřletý
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36. otázka: V roce 1982 se do Československa vrátila část zlatého pokladu,
po roce 1945 zadržovaného vládou USA. Která hlavní podmínka
musela být dodržena?
a) vláda ČSSR se zavázala otevřít velvyslanectví USA v Praze
b) vláda ČSSR se zavázala uhradit odškodné za znárodněný majetek
některých amerických firem a jednotlivců po roce 1948
c) vláda ČSSR se zavázala neumožnit Sovětskému svazu umístit
na čs. území rakety středního doletu
d) vláda ČSSR se zavázala umožnit čs. občanům svobodu vycestování
37. otázka: V roce 1980 zemřela v Paříži česko-francouzská malířka Toyen,
významná osobnost české kultury a jedna z představitelek evropského
surrealismu. Uveďte její vlastní jméno.
a) Jiřina Švorcová
b) Marie Kabrhelová
c) Marie Čermínová
d) Gusta Fučíková
38. otázka: V roce 1988 vyšlo samizdatem první číslo periodika, které svým názvem
navázalo na tradici deníku založeného již v roce 1893. O který titul se
jednalo?
a) Mladá fronta
b) Právo
c) Hospodářské noviny
d) Lidové noviny
39. otázka: Krátce před 17. listopadem 1989 požádala o registraci první politická
strana vzniklá mimo Národní frontu ČSSR. Jak se nazývala?
a) Československá demokratická iniciativa
b) Strana zelených
c) Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa
d) Křesťanskodemokratická strana
40. otázka: Dne 1. září 1992 schválili poslanci SNR první demokratickou ústavu
Slovenské republiky a za dva dny ji za účasti politické reprezentace,
představitelů církví, kulturního a společenského života podepsali:
a) Vladimír Mečiar + Ivan Gašparovič
b) Ján Čarnogurský + František Mikloško
c) Mikuláš Dzurinda + Alexander Dubček
d) Michal Kováč + Rudolf Schuster
41. otázka: V roce 1990 obnovila ČSSR po 23 letech diplomatické vztahy:
a) s USA
b) s Egyptem
c) s Jugoslávií
d) s Izraelem
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42. otázka: Dne 3. března 1991 proběhlo poslední československé sčítání lidu,
které konstatovalo, že Československo má:
a) 11 550 666 obyvatel
b) 10 302 215 obyvatel
c) 15 576 515 obyvatel
d) 18 266 314 obyvatel
43. otázka: V roce 1987 představila automobilka Škoda svůj nový model Favorit
a o rok později začala s jeho prodejem. Za kolik průměrných měsíčních
platů ho bylo možno zakoupit?
a) 6
b) 12
c) 28
d) 66
44. otázka: Velké protestní mítinky probíhaly po 17. listopadu 1989 také
v Bratislavě. Jejich moderátory byli:
a) Ján Budaj + Milan Kňažko
b) Alexander Dubček + Ladislav Chudík
c) Milan Čič + Michal Kováč
d) František Mikloško s bratrem Jozefem
45. otázka: Vrchním velitelem tzv. ozbrojené pěsti dělnické třídy, tedy Lidových
milicí, v roce 1989 byl:
a) ministr vnitra vlády ČSSR
b) ministr obrany vlády ČSSR
c) generální tajemník ÚV KSČ
d) prezident ČSSR
46. otázka: Vyhnout se základní vojenské prezenční službě bylo za normalizace
snem mnoha mladých mužů, kteří se všemožně snažili získat průkaz
o neschopnosti k vojenské činné službě neboli tzv.:
a) zelenou knížku
b) modrou knížku
c) červenou knížku
d) bílou knížku
47. otázka: V roce 1987 navštívil za velkého zájmu veřejnosti Československo
vlivný politik, od něhož se očekávalo, že napomůže demokratickému
vývoji naší země. V ulicích Prahy a Bratislavy ho tehdy spontánně
vítalo přibližně 150 000 osob. Průběh návštěvy byl ale pro většinu
obyvatel zklamáním. Jednalo se o:
a) Michaila Gorbačova
b) Leonida Iljiče Brežněva
c) Helmuta Kohla
d) Javiéra Peréze de Cuéllara
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48. otázka: Počátkem roku 1990 rozhodla čs. vláda o zkrácení základní vojenské
služby:
a) ze 36 na 24 měsíců
b) z 24 na 18 měsíců
c) z 18 na 12 měsíců
d) z 12 na 6 měsíců
49. otázka: V roce 1985 vydal ministr obrany ČSSR armádní generál Milan Václavík
rozkaz, jímž se měl vyřešit problém, který vyvolával stále větší diskuse
ve veřejnosti. Jednalo se o:
a) nedostatek potravin pro vojáky základní prezenční služby
b) nedostatek munice pro kvalitní výcvik
c) šikanu nováčků v základní vojenské prezenční službě
d) mimořádně nekvalitní zdravotní péči pro příslušníky ČSLA
50. otázka: V roce 1985 českoslovenští tenisté dosáhli mimořádného úspěchu,
když dokázali zvítězit na jednom z nejprestižnějších tenisových turnajů
jak v mužské (Ivan Lendl), tak i ženské dvouhře (Hana Mandlíková).
O který turnaj se jednalo?
a) US Open (Forest Hills, Flushing Meadows) v New Yorku
b) French Open (Rolland Garros) v Paříži
c) Wimbledon (Londýn)
d) Australian Open (Melbourne)
________________________________________
poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 1. kola = 50)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. kola
1a
2b
3d
4c
5b
6c
7b
8c
9d
10 d
11 c
12 b
13 d
14 c
15 c
16 b
17 d
18 c
19 d
20 b
21 d
22 b
23 c
24 c
25 a

26 b
27 d
28 c
29 c
30 d
31 c
32 a
33 a
34 b
35 a
36 b
37 c
38 d
39 a
40 a
41 d
42 c
43 c
44 a
45 c
46 b
47 a
48 b
49 c
50 a
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1978
Nemocnice na kraji města
v Angole
donutit vybrané odpůrce režimu, především signatáře Charty 77, vzdát se
čs. státního občanství a vystěhovat se z Československa
v Teplicích
Anežka Česká z rodu Přemyslovců byla v Římě svatořečena
Rakousko
Klement Gottwald
Poupata
uhelné prázdniny
Jan Stráský
odchod sovětských vojsk z československého území
Několik vět
pomlčková válka
neoficiální literaturu tajně psanou a šířenou autory a jejich přáteli
v komunistických režimech, včetně Československa
v předsednictvu Slovenské národní rady
britská královna Alžběta II.
hájit osoby pronásledované z politických důvodů v letech 1978–1989 a informovat
o jejich případech
Československé socialistické republiky
Martin Šmíd
19.11.1989 jako zastřešující opoziční hnutí
pro její nenásilnou povahu zahraniční novináři
Bratislavě
ministra zahraničí
stanovení podmínek pro zastávání významných funkcí ve státní správě,
veřejnoprávních médiích a státních organizacích z důvodu ochrany demokratického
státu
zákon o státním podniku
Josef Zieleniec (ČR) + Milan Kňažko (SR)
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS)
Marián Čalfa
Maďarsko + Polsko
amnestii prezidenta republiky
Slovenská národná strana
na Velehradě
k slovním útokům na přítomného prezidenta ČSFR Václava Havla
dvouletý
čs. vláda se zavázala uhradit odškodné za znárodněný majetek některých
amerických firem a jednotlivců po roce 1948
Marie Čermínová
Lidové noviny
Československá demokratická iniciativa
Vladimír Mečiar + Ivan Gašparovič
s Izraelem
15 576 515 obyvatel
28
Ján Budaj + Milan Kňažko
generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ
modrou knížku
Michaila Gorbačova
z 24 na 18 měsíců
šikanu nováčků v základní vojenské prezenční službě
US Open (Forest Hills, Flushing Meadows) v New Yorku
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Od společného probuzení k přerodu a rozdělení
krajské kolo
(1978–1992)
autoři a konzultanti (ČR):
autoři a konzultanti (SR):
PhDr. Milan Bárta, Ph.D.
prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
PhDr. Petr Blažek, Ph.D
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
JUDr. František Emmert, Ph.D.
PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
Mgr. Michal Macháček, Ph.D.
PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.
PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.
doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.
PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.
Mgr. Miroslav Stulák + kol.

Na vyznačené místo napište správnou odpověď.
1. otázka: Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná.
Banská Bystrica - Soul - Barcelona - 98,48 metrů - oštěp
(nutno uvést jméno + příjmení)
....................................................................................................................
2. otázka:

Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná.
disident - tajná církev - svíčková demonstrace - předseda SNR - KDH
(nutno uvést jméno + příjmení)
...................................................................................................................

3. otázka:

Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná.
Bratislava - Modus - Zlatý slavík - Limit - Zažni - Praha
(postačuje uvést pouze příjmení)
...................................................................................................................

4. otázka: Jak se jmenovala povolená společenská organizace zaměřená
na ochranu životního prostředí, která v 70. a 80. letech působila
na území Československa vedle oficiálního Československého svazu
ochránců přírody? Získala si značnou popularitu mezi mládeží.
...................................................................................................................
5. otázka: Jak se jmenovala instituce, posměšně nazývaná „Jakešova
věštírna“, která fungovala v letech 1984–1992 jako specializovaný
odborný ústav a součást Československé akademie věd a která byla
zřízena podle sovětského vzoru za účelem hledání cesty
z ekonomického a společenského úpadku?
.................................................................................................................
6. otázka : Režisérka Marie Poledňáková natočila v roce 1982 komedii
o každoroční zimní „pánské jízdě“ tří otců s dětmi na chalupu
v Beskydech. Množství originálních vtipů a výborné herecké výkony
řadí film do zlaté pokladnice československé kinematografie. Uveďte
jeho název.
....................................................................................................................
27. březen 2019

strana č. 11

7. otázka: V roce 1984 se většina východoevropských socialistických zemí
(s výjimkou Rumunska a Jugoslávie) rozhodla pod nátlakem Sovětského
svazu bojkotovat významnou sportovní událost v USA. O kterou akci se
jednalo a ve kterém městě se konala?
.......................................... + ....................................................................
8. otázka: Jak je označována série násilně potlačených demonstrací konaných

na Václavském náměstí v lednu 1989, které byly po 20 letech největším
projevem občanského odporu proti stávajícímu režimu a které se udály
u příležitosti 20. výročí sebeupálení studenta Jana Palacha?
..................................................................................................................

9. otázka: Dne 12. dubna 1990 byla tehdejší první dámou Olgou Havlovou
založena jedna z prvních dobročinných nadací v Československu. Jak
se původně jmenovala?
..................................................................................................................
10. otázka: Dne 26. srpna 1992 oznámili předsedové vlád České republiky
a Slovenské republiky Václav Klaus a Vladimír Mečiar veřejnosti,
že ČSFR bude 31. prosince 1992 rozdělena na dvě zcela samostatné
republiky. Vyhlášení předcházelo jednání ve funkcionalistické vile
z roku 1928, dnes památkově chráněné. Napište, jak se vila jmenuje
a ve kterém městě se nachází.
.................................................... + ............................................................
11. otázka: V roce 1984 obdržel na XI. ročníku filmového festivalu v Benátkách
film scenáristy Petera Jaroše a režiséra Juraja Jakubiska cenu Zlatý
Fénix za výtvarnou stránku a kameru. Uveďte jeho název.
....................................................................................................................
12. otázka: V srpnu 1989 bylo v Bratislavě zahájeno trestní stíhání proti pěti
slovenským disidentům (např. Ján Čarnogurský, Hana Ponická a další).
Uveďte neoficiální název, který se vžil pro tuto malou skupinu
souzených slovenských disidentů.
.....................................................................................................................
13. otázka: Které dvě politické strany, kromě vládnoucí KSČ, působily v Čechách
a na Moravě v rámci Národní fronty ČSSR i před Listopadem 1989?
.....................................................................................................................
14. otázka: V říjnu 1988 odstoupil ze „zdravotních důvodů“ z vysoké ústavní
funkce politik, který byl od sklonku 50. let členem čs. vlády. Uveďte
alespoň jeho příjmení (pozn. ve věku 95 let stále žije v České republice).
....................................................................................................................

27. březen 2019

strana č. 12

15. otázka : Které dvě politické strany, kromě KSS (územní součást KSČ), působily
na Slovensku v rámci Národní fronty i v normalizačním období?
.....................................................................................................................
16. otázka: Po odstoupení Gustáva Husáka přišli dne 12. prosince 1989
komunističtí poslanci Federálního shromáždění s návrhem na přímou
volbu prezidenta republiky. Podle průzkumů veřejného mínění
byl jedním z favoritů vedle Alexandra Dubčeka a Václava Havla čerstvě
odstoupivší předseda federální vlády. Uveďte jeho jméno a příjmení.
.....................................................................................................................
17. otázka: Kam vedla první pracovní cesta Václava Havla po zvolení hlavou státu
dne 29. prosince 1989?
.....................................................................................................................
18. otázka : Počátkem roku 1991 se Občanské fórum (OF) rozštěpilo na dva hlavní
subjekty. Uveďte jejich názvy.
....................................................................................................................
19. otázka : K nejbrutálnějšímu zákroku bezpečnostních složek proti manifestaci
studentů 17. listopadu 1989 došlo v Praze. Uveďte přesné místo.
....................................................................................................................
20. otázka : Proti účastníkům studentské demonstrace nejbrutálněji postupovala
speciální jednotka Ministerstva vnitra ČSSR, jejímž členům se podle
pokrývky hlavy přezdívalo:
.....................................................................................................................
21. otázka : Několik dní po 17. listopadu 1989 se ve velkých městech začaly
scházet tisíce občanů. V Praze po dlouhých letech vystoupila
na veřejnosti velmi populární zpěvačka ze sklonku 60. let. Uveďte
její jméno a příjmení.
.....................................................................................................................
22. otázka : V roce 1982 začala televize vysílat třináctidílný kreslený večerníček
Mach a Šebestová, který vytvořil významný malíř, ilustrátor a animátor.
Uveďte alespoň jeho příjmení.
.....................................................................................................................
23. otázka : V roce 1978 byl v Rokycanech vyroben miliontý kus jízdního kola, které
bylo v době největší slávy vyváženo do téměř 40 zemí světa. Po roce
1989 podnik zkrachoval. Uveďte značku proslulého kola.
....................................................................................................................
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24. otázka : V letech 1990–1992 vykonával funkci premiéra České republiky Petr
Pithart, který byl zastáncem zachování Československa, ale nebránil
se volnějšímu česko-slovenskému svazku. V televizním projevu
v listopadu 1991 použil označení, které se poté vžilo do povědomí
veřejnosti. Uveďte, o který výraz se jednalo.
....................................................................................................................
25. otázka : V pondělí 4. prosince 1989 zaplnily Václavské náměstí statisíce lidí na
protest proti sestavení nové federální vlády, v níž z 21 členů bylo
16 zástupců KSČ. Požadavek byl jednoznačný: sestavit novou
reprezentativní vládu, a to nejpozději do 10. prosince. Na závěr
shromáždění pak se zaplněným Václavským náměstím společně
zazpívali čs. hymnu dva Karlové, Gott a:
....................................................................................................................

_______________________________________________________________________
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 = 60)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 2. kola
1. otázka:

Jan Železný

0 – 2 body

2. otázka:

František Mikloško

0 – 2 body

3. otázka:

Miroslav Žbirka

0 – 2 body

4. otázka:

Brontosaurus (nebo hnutí Brontosaurus)

0 – 2 body

5. otázka:

Prognostický ústav

0 – 2 body

6. otázka:

S tebou mě baví svět

0 – 2 body

7. otázka:

letní olympijské hry + Los Angeles

0 – 2 – 4 body

8. otázka:

Palachův týden

0 – 2 body

9. otázka:

Výbor dobré vůle

0 – 2 body

10. otázka:

Tugendhat + v Brně

0 – 2 – 4 body

11. otázka:

Tisícročná včela

0 – 2 body

12. otázka:

bratislavská pětka

0 – 2 body

13. otázka:

Československá strana lidová
+ Československá strana socialistická

0 – 2 – 4 body

14. otázka:

Lubomír Štrougal

0 – 2 body

15. otázka:

Strana slovenské obrody + Strana slobody

0 – 2 – 4 body

16. otázka:

Ladislav Adamec

0 – 2 body

17. otázka:

do Spolkové republiky Německo (= SRN, NSR) 0 – 2 body
nebo do Německé demokratické republiky (= NDR)
nebo NDR a SRN, případně Berlín apod.

18. otázka:

Občanská demokratická strana (= ODS)
+ Občanské hnutí (= OH)

0 – 2 – 4 body

19. otázka:

Národní třídě

0 – 2 body

20. otázka:

červené barety

0 – 2 body

21. otázka:

Marta Kubišová

0 – 2 body

22. otázka:

Adolf Born

0 – 2 body

23. otázka:

Favorit

0 – 2 body

24. otázka:

dvojdomek

0 – 2 body

25. otázka:

Kryl

0 – 2 body
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Od společného probuzení k přerodu a rozdělení
krajské kolo
(1978–1992)
O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

3. kkoollaa

ččáásstt

A

autor: Mgr. Miroslav Stulák

Dopište do textu chybějící údaje.
1) Dne 17. listopadu 1989 v Praze na .................. začala v 16 hodin řádně ohlášená
a povolená studentská manifestace k uctění památky J. .......................... za účasti
asi 15 tisíc vysokoškoláků. Nato následoval pietní akt na ...................... (NkP)
Část davu postupovala do středu města podél ..................(řeka) k ....................třídě.
(literatura: František Čapka, Dějiny zemí Koruny české v datech, str. 823)

2) V dubnu .......... (rok) byl novým tajemníkem vlivného městského výboru .........
(strana) v Praze zvolen mladý Miroslav .................................. V říjnu téhož roku
poněkud překvapivě odstoupil předseda vlády Lubomír ....................... a nahradil ho
Ladislav ............................
(literatura: František Emmert, Průvodce českými dějinami XX. století, str. 296)

3) První mistrovství světa v lehké atletice konané v první polovině srpna 1983
v ..................... (město) skončilo velkým úspěchem čs. reprezentantů. V celkovém
pořadí skončila ČSSR na 4. místě se ziskem 4 zlatých, 3 stříbrných a 2 bronzových
medailí. Největšího úspěchů dosáhla Jarmila ............................., jež zvítězila
v bězích na ......... m a na 800 m. Helena ....................................... ve vrhu koulí
získala zlatou stejně jako Imrich ...................... v hodu ...................................... .
Stříbro, kromě Kocembové a ženské štafety na 4x 400 m, vybojoval ještě
chodec Jozef ..................................
(literatura: Kronika českých zemí 1968-2008, Fortuna Libri 2008, str. 830)
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O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

3. kkoollaa

ččáásstt

B

Přiřaďte k osobnostem jejich rok úmrtí.
Ludvík Svoboda

O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

Gustáv Husák

3. kkoollaa

Jan Werich

ččáásstt

rok - 1979, 1980, 1986, 1991, 1992
Alexander Dubček

Jaroslav Seifert

C

Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely. Přiřazené
pojmy lze použít jen jednou.
1) Varšavská smlouva
2) Vladimír Remek
3) Jozef Pribilinec
4) Martina Navrátilová
5) lustrační zákon
6) kardinál Ján Chryzostom Korec
7) Slovakofarma
8) Dušan Klein
9) Milan Šimečka
10) Jarmila Kratochvílová

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A) Soul 1988
B) Státní bezpečnost, KSČ a Lidové milice
C) Nitra
D) Bajkonur
E) 1:53,28 min.
F) Veřejnost proti násilí
G) Jak svět přichází o básníky
H) Štít 84
CH) Hlohovec
I) emigrace

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

3. kkoollaa

ččáásstt

D
Napište alespoň příjmení osobnosti na fotografii.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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3. kkoollaa

O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

ččáásstt

E

Přiřaďte roky k událostem.
Zplnomocněnci pro
odsun sovětské
armády podepsali
v Praze protokol
o ukončení odsunu
sovětské armády
z ČSFR.

O
OTTÁ
ÁZZK
KY
Y

rok - 1984, 1988, 1989, 1990, 1991

V souvislosti se
státní návštěvou
ČSSR se sešel
francouzský
prezident
F. Mitterrand
s několika disidenty.

3. kkoollaa

ččáásstt

Byla vyhlášena
vůbec největší
amnestie
v poválečné
historii, která se
týkala 2/3 všech
vězňů.

Federální
shromáždění
veřejným hlasováním
zvolilo za prezidenta
ČSSR Václava
Havla.

Ve Stockholmu
a Oslu byly uděleny
Nobelovy ceny.
Cenu za literaturu
tentokrát získal
český básník
Jaroslav Seifert.

F

K dobovým literárním dílům napište alespoň příjmení autora.
1) Kapesní průvodce inteligentní ženy
po vlastním osudu

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

2) Báječná léta pod psa

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

3) Bohové a králové starého Egypta

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

4) Písačky

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

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. březen 2019

strana č. 19

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 3. kola
A

Dopište do textu chybějící údaje.
1. věta: Albertově + Opletala + Vyšehradě + Vltavy + Národní
2. věta: 1988 + KSČ + Štěpán + Štrougal + Adamec
3. věta: Helsinkách + Kratochvílová + 400 m + Fibingerová + Bugár + diskem
+ Pribilinec

B

Přiřaďte k osobnostem jejich rok úmrtí.

Ludvík Svoboda

Gustáv Husák

Jan Werich

Alexander Dubček

Jaroslav Seifert

1979

1991

1980

1992

1986

C

Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely.

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

D

Napište alespoň příjmení osobnosti na fotografii.

foto

1:

Jiří Dienstbier

foto

2:

Ladislav Adamec

foto

3:

Peter Dvorský

foto

4:

Jan Stráský

foto

5:

František Filipovský

foto

6:

Ján Čarnogurský

foto

7:

Július Pántik

foto

8:

Marián Čalfa

foto

9:

Robert Změlík

E

Přiřaďte roky k událostem.

Zplnomocněnci pro
odsun sovětské
armády podepsali
v Praze protokol
o ukončení odsunu
sovětské armády
z ČSFR.

V souvislosti se
státní návštěvou
ČSSR se sešel
francouzský
prezident
F. Mitterrand
s několika disidenty.

Byla vyhlášena
vůbec největší
amnestie
v poválečné
historii, která se
týkala 2/3 všech
vězňů.

Federální
shromáždění
veřejným hlasováním
zvolilo za prezidenta
ČSSR Václava
Havla.

Ve Stockholmu
a Oslu byly uděleny
Nobelovy ceny.
Cenu za literaturu
tentokrát získal
český básník
Jaroslav Seifert.

1991

1988

1990

1989

1984

F

K dobovým literárním dílům napište alespoň příjmení autora.

Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu

: Pavel Tigrid

Báječná léta pod psa

: Michal Viewegh

Bohové a králové starého Egypta

: Vojtech Zamarovský

Písačky

: Dominik Tatarka
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