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SAMETOVÁ REVOLUCE (pondělí 25.5.) 
-přečíst v učebnici str. 140 - 141 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

SAMETOVÁ REVOLUCE 
= označení pro proces dekomunizace a demokratizace 

 

17. listopadu 1989 se konala ohlášená studentská demonstrace 

 -na Národní třídě v Praze byla rozehnána policejní silou 

 

-18. listopadu vzniklo OBČANSKÉ FÓRUM (OF) - v čele VÁCLAV HAVEL 

- OF vyhlásilo dvouhodinovou generální stávku (požadavek: odchod vedoucích komunistických politiků, 

záruky občanských svobod a potrestání viníků policejní zvůle na Národní třídě 17. listopadu) 

 

9. prosince 1989 jmenována vláda národního porozumění 

29. prosince 1989 zvolen nový československý prezident Václav Havel 

1990 – nový název republiky ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 

 

1. 1. 1993 vznikly dva nezávislé a samostatné státy – ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ 

REPUBLIKA 

 -po dohodě mezi Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem 
 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa: 

 slavne-dny.cz – Den, kdy vznikla samostatná Česká republika (1993) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/646090/den-kdy-vznikla-samostatna-ceska-republika 

 slavne-dny.cz – Neuvěřitelný životní příběh Václava Havla (2011) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/617651/neuveritelny-zivotni-pribeh-vaclava-havla 
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ČESKÁ REPUBLIKA DO ROKU 2004 (úterý 26.5.) 
Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

ČESKÁ REPUBLIKA DO ROKU 2004 
 

ČLEN NATO A EU 

-12. 3. 1999 se ČR společně s Polskem a Maďarskem stala členem Severoatlantické aliance (NATO) 

-ČR si tak zajistila případnou vojenskou ochranu a pomoc dalších členů aliance 

-zároveň se Armáda ČR zapojila do vojenských misí v Bosně a Hercegovině a dalších vojenských konfliktů 

 

-v lednu 1996 v Římě předal předseda vlády Václav Klaus žádost ČR o vstup do EU 

-smlouva o přistoupení byla podepsaná 16. 4. 2003 

-smlouva vstoupila v platnost 1. 5. 2004 – ČR se stala členem EU 

 

Další události: 

-1996 byl dokončen Tančící dům v Praze 

-1997 zasáhly Českou republiku ničivé povodně 

-od roku 1997 se u nás každý rok koná filmový festival v Karlových Varech 

-1998 česká hokejová reprezentace získala zlato na olympijských hrách v Naganu 

-2002 druhá velká povodeň 

-2003 bylo v ČR jako první zemi ve východní Evropě použito tzv. mechanické srdce 

-2003 se stal prezidentem Václav Klaus 

-2013 byl na základě přímé volby prezidenta zvolen Miloš Zeman 
 

 

 

 

Televizní tipy: 

Pondělí 25.5. ČT 2 – 16:20 Směr Dunkerk 

Úterý 26.5. ČT 2 – 12:45 Hrdinové nebes (2/2). Monfred von Richthofen – Rudý baron 

Úterý 26.5. ČT 2 – 20:00 Velká vlastenecká válka – Válka s Japonskem – opakování 28.5. – 16:00 

Středa 27.5. ČT 2 – 20:00 Atentát 

Čtvrtek 28.5. ČT 2 – 16:55 Poslední tajemství třetí říše. Hitlerův architekt 

Čtvrtek 28.5. PRIMA ZOOM – 20:00 Síla Hitlerovy propagandy: Hitlerovy dálnice 

Čtvrtek 28.5. PRIMA ZOOM – 21:10 Válečné projekty třetí říše: Hitlerova propaganda 

Pátek 29.5. PRIMA ZOOM – 8:30 Válka v Tichomoří v barvě: Oheň z nebes 

Pátek 29.5. PRIMA ZOOM – 9:25 Poslední dny nacistů: Továrna na smrt 

 

 

 

V případě jakýkoliv dotazů mě kontaktujte na pracovní e-mail – porizkova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku. 

mailto:porizkova@9zszlin.cz

