Osudová léta Fateful Years
2018 ...
1993
1989
1977

Československo se rozděluje na samostatnou
Českou republiku a Slovenskou republiku
pád komunistického režimu v Československu
– tzv. Sametová revoluce

Charta 77 – petice upozorňující na
nedodržování lidských práv v Československu

21. 8. 1968

Československo obsazují vojska
Varšavské smlouvy v čele se
Sovětským svazem; končí veškeré reformy a postupně nastupuje
tzv. normalizace – opětovné utužování komunistické totality

1967/68

Pražské jaro – nastupuje reformní křídlo komunistické strany, 		
rodí se změny směřující k demokratizaci režimu

60.léta
50. léta
1948

postupně se uvolňuje 		
politická situace

období vykonstruovaných 				
politických soudních procesů

komunisté definitivně přebírají moc
v Československu, nastupuje totalita

15. 3. 1939
1938

nacistické Německo obsazuje
zbytek Československa

Mnichovská dohoda, Československo je nuceno
odstoupit pohraniční území Německu

1918

konec 1. světové války, rozpadá se Rakouskouherská monarchie, vzniká Československo

2018 ...
1993
1989
1977

Vytvořil/Created by

Czechoslovakia divides into independent 			
Czech and Slovak Republics
the fall of communism in Czechoslovakia - 		
the ‘Velvet Revolution’

Charta 77 – a petition describing violation
of human rights in Czechoslovakia

21 August 1968

Czechoslovakia is occupied
by Warsaw Pact troops lead
by the Soviet Union; all reforms end, the so called ‘Normalization’ period
gradually begins: a retightening of communist totalitarianism

1967/68
1960‘s

		 The Prague Spring – the reforming wing of communist party takes power;
		 birth of changes which ultimately lead to a democratic regime

Klášter Pražského Jezulátka
Church of the Infant Jesus of Prague
Na přípravě výstavy spolupracovali/These people cooperated on the exhibition:
Petr Buchta, Hana Říhová, Jana Šamánková

Děkujeme/Thanks
Děkujeme všem devíti pamětníkům,
že nám dali nahlédnout do svých životních příběhů.
We would also like to thank our nine witnesses
for giving us this special glimpse into their life stories.
Děkujeme M & J Turnbull za překlad do angličtiny.
Thanks to M & J Turnbull for translation to English.

gradual liberalisation of the 		
political environment

1950‘s
1948

the period of political 		
show trials

the Communists take absolute power in 				
Czechoslovakia, the beginning of totalitarianism

15 March 1939
1938

Nazi Germany occupies the
rest of Czechoslovakia

The Munich Agreement, Czechoslovakia is forced
to surrender its border regions to Germany

1918

The end of World War I, dissolution of the Austro-Hungarian
Monarchy, the foundation of Czechoslovakia
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