Podívejte se na videa k předešlým zápisům:
Den D – vylodění v Normandii:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-d-6-cerven-151247
Slovenské národní povstání:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacalo-slovenske-narodni-povstani-29-srpen-151627
Varšavské povstání:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacalo-varsavske-povstani-1-srpen-1944-153047
Pražské povstání:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten-150912
Den Hitlerovy sebevraždy:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-hitler-spachal-sebevrazdu-30-duben-151202
Konec 2. světové války v Evropě:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-152262
Svržení bomby na Hirošimu:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-svrzena-atomova-bomba-na-hirosimu-6-srpen151607
Norimberský proces s válečnými zločinci:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-zahajen-norimbersky-proces-20-listopad-151382

Opište si zápisy číslo 30 a 31!
30.
Řešení německé otázky
Německo – 4 okupační pásma (SSSR, VB, Francie, USA – centrem Berlín – 4 zóny),
Rakousko – také 4 okupační pásma na základě státní smlouvy, do října 1955
- konference v Postupimi – (červenec – srpen 1945) – Harry Truman, Clement Attlee, J. V. Stalin –
dohoda o čtyřech D: denacifikace, demilitarizace, demokratizace a demonopolizace Německa, souhlas
mocností se spořádaným vysídlením Němců z ČSR, Polska a Maďarska, stanovena výška reparací
Německo - v západních okupačních zónách povoleny politické strany (CDU, CSU, KPD, FDP, SPD) –
volby do zemské vlády
- ve východní zóně jedna strana (SED) a pozemková reforma
- 1948 – sloučení západních zón - měnová reforma, dohodnuta spolková forma, využití Marshallova plánu
- 1. blokáda Berlína sověty – definitivní rozchod západní a východní části
1949 – vznik SRN – 1. kancléřem Konrad Adenauer, hlavní průmysl bývalého Německa,
Západní Berlín samostatné postavení
1949 – vznik NDR – satelit SSSR – 1. prezident Wilhelm Pieck

31.
Evropa na rozcestí
- po válce problémy ve Francii, Velké Británii i Itálii – volání po radikálních postupech, nakonec potvrzení
tradičních principů svobodného podnikání a zachování demokracie
- USA – politika zadržování komunismu, prosazovaly silnou a sjednocenou Evropu
- západní společnost usilovala o rychlou hospodářskou obnovu a rozvoj
- oboustranný strach (západu i SSSR) vytvářel atmosféru nedůvěry a obav, napětí v mezinárodních
vztazích narůstalo napětí – svět postupně rozdělen na dva mocenskopolitické bloky
- Stalin signalizoval nevyhnutelnost konfliktu mezi kapitalismem a socialismem, W. Churchill poprvé
použil výraz železná opona
- počátek studené války – Trumanova doktrína (zadržování komunismu hrozbou vojenské síly) a konflikt
okolo Marshallova plánu z roku 1947 (plán úspěšné obnovy po válce – podmíněn úzkým kontaktem
s USA – nepřijatelné pro Moskvu)

