
Dějepis IX. 15.6. 
Milí deváťáci! 

Tak, jak jsem při telekonferenci slíbil, posílám vám poslední zápis. Ještě na začátku března to 

vypadalo, že dojdeme mnohem dál. Potom se situace vyvinula jinak a mnohé se změnilo. Jak jsem 

říkal, tenhle zápis už je pro vás, nebudu zadávat žádné úkoly. Mám jenom jednu prosbu, pořádně si 

ten článek nastudujte v učebnici, měl by totiž být mementem! Jestliže si mladí lidé brali životy 

takovým krutým způsobem, aby vyburcovali ostatní a ti zalezli do ulity, není to pro nás – pro Čechy 

moc dobré vysvědčení. No nicméně, vzpomeňte na začátek šestky „Historia magistra vitae“ . A to 

nám říká, že jsme,my Češi, nikdy nebyli žádní velcí hrdinové až na pár výjimek v novodobých 

dějinách – mobilizace v r.1938, atentát na Heydricha.  Bohužel je to tak, že ostatní nás vidí jako 

pivní národ, který mlátí prázdnou slámu, chvástá se, ale když má přijít na čin : skutek -  utek. 

Kdybychom spolu byli ve škole, určitě bychom to rozebrali víc. Takže teď: 

Článek si najděte v učebnici, nastudujte, zápis si opište nebo vytiskněte a pečlivě uschovejte!!! 

Při studiu na SŠ se vám bude hodit (teda doufám). 

 

Normalizace v ČSSR 

Od podzimu 1968 začíná období normalizace = návrat před rok 1968, vše za přítomnosti sovětských 

vojsk, vměšování SSSR do našich vnitřních záležitostí 

27.10.1968 přijat zákon o federalizaci 

proti tomuto vývoji se postavili především studenti : 

16.1.1969 se upálil Jan Palach → jeho pohřeb = manifestace x okupaci 

později Jan Zajíc ( 25.2.1969)a dělník Evžen Plocek (4.4.1969) 

jaro 1969 – hokejové MS →  útoky x sovětským institucím → rychlá likvidace reformního křídla 

KSČ → místo Dubčeka do čela KSČ  Gustav Husák = zastánce prosovětského směru, rozhodující 

místa zaujali lidé dosazovaní na popud Moskvy 

socialismus 70. a 80. let = za členství v KSČ → lepší sociální a materiální postavení 

v zemi však dlouhodobá hospodářská stagnace (zastaven hospodářský rozvoj) 

budování jaderných a tepelných elektráren = zhoršování životního prostředí  (zejména čistoty 

ovzduší) 

stavba obrovských betonových sídlišť→ úpad morálky 

společnost v hluboké depresi → rozkrádání majetku, okrádání zákazníků, stínová ekonomika → 

veksláci 

úplatkářství, fronty na nedostatkové zboží 

proto náhradní život → chalupy, chaty, zahrady 

 

Protože se do konce školního roku už asi nepotkáme, chci vám všem popřát, ať se vám ve vašem 

dalším životě daří, ať úspěšně zvládnete studium oboru, na který se dostanete, ať se vám v životě 

daří splnit si vaše sny a přání. Ať na naši školu vzpomínáte jen v dobrém. Pokud tomu tak bude, 

doufám, že jsem k tomu přispěl svojí trochou do mlýna. Ostatně byl bych i docela rád, kdybyste mi  

napsali krátké hodnocení, jakým předmětem pro vás dějepis byl, co k tomu přispělo, jak si myslíte, 

že jste připraveni pro další studium….. zkrátka , co vás napadne a co byste mi chtěli sdělit. 

Do vašeho dalšího života vám přeji jen samé úspěchy!!!  
 

Váš učitel dějepisu Antonín Kusák 

 


