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První soukromý týdeník
se samizdatovou trsdicí

Těžký antisemitismus
se line ze stránky "Vlas
teneckých zpráv" č.50 D8П8 Sonky 8 jen Dotvrzuje,
že ani následky holoceustu neotřásly tímto živo
čišným druhem, který by
zejisté Dředčil i zdivo
čilé Tatary, kdyby k to
mu dostal příležitost.
Ale nemylme se,’v tisíce
rých obměnách jako nit
se line z úst velkého
množství mírumilovných
lidí
ránských
značky J.
ných i v
době než
halení
až no hrubé newbíravé
útoky, které nelze pova
žovat ze šibeniční humor,
když se třeba panu Belssovi uprostřed Prahy a
dnes málují šibenice зе
slovy Žid na dveře bytu.

VLASTENECKÉ ZPRÁVY Č. O
іДДіаиИйац

čtvrtý odboj na obzoru
DIKTÁTOŘI,

KTERÉ SI NÁŠ NÁROD NEZVOLIL

Čtvrtý odboj
Vt Ргмся ae Mtkaii ргкопОе
Ävnébo odboje Roíhosfli je. tbv (i,
heŕI Hiic «cílí bojap prali komutusmo
• jeho «ÄxiedHm. ji p/tpoji»i k svému
jménu teratku Р.сл,
oumenl
PATRLAE CTVIS AMAKS. Mi ta bý<
ггтів, éttíího ИніевкМ
je k
«tktervm jménům pódioio- Hrdnu
Soétjkého mru kk*<cí Lemnovt řldu,
ZxiloužJý oméicc Zkrxka P CX bude
jakýmsi aom>r>an> znamením pro
Нлслгп ptxtr* vftitcacr i óezzbné
dex.wv • svédí « -nen Oe-v
JIHMII11111IIIMIIIIII, llllllllll

Petice občanů
Trávo na spravedlnost"
ŽAdiec, abf Ьуб před sovd bezDdkhdoé
postJVTffl příjíuiaia StB. kteří v letech
1988 a 1939 psychickým a fyzickým terorem
іалтаіогжБ pořadatele a účastni pxodeeokratickfcb ihromíSděnf v Praze,
soáicu je, bdi a •Mxrolnvifi jt® SkvHaď,
tlal je chtílí odradit od jejích neza
datelného prlva oa irobodn ahr>
aiLíoríoí, rrobods slova a projevu.
isdbH. .by jqii trsal Say byty poro=or4ov jako trestné činy terorn v огдаaurwjé skuptoů. Jeeaonté ojr. Zdeoék
Šípek. =|- Aotoxua Prchal, kpc Зегал,
«pr Ota Svoboda a da£f přUiidnía »
odbore StB Praha.
Zirweá В14me, abr $? ckxnSté přestalo
a pcťuiovlfli® obétl komuna:rckých zloči
nů z let padesátých, jejich odraovim.-a ke
zbytkovým iresxum. aby ryto osoby byty
re babím o*iay « zákona a aby byi aaaáe
DX ylboi.
А І TEN ČTVRTÝ. KTERÝ KYNÍ VE
DEME RY A DO KTERÉHO SE I VY
яОІЕТВ zapojit. kaSe vlast POTflEBUJE KAŽDÉHO XBROVOLMÍKA !

flntlnárodní a antlkfesfanská svetovláda 21dů hrozí
čvrooř :
la ZxA á> "déo©;* xrwwtsM ô
'«nxn pour nous w inu c bi « ncndfoihne
злтаьопа « Мкагемп. 5 ’’<itoorčiw»
ik»v« іапм. азлмл. кххпом 3*j в»
ias. It csnóĎorvwwf
ďes «orli.

Petice občanů
"Právo na spravedlnost"

To však neznamená, že ve Vlasteneckých
zorávách nejsou články, které si zasluhu
jí nejvyšší Dozgrnosti. N8 Dř. Petice ob
čanů UDOZorňuj?Yna nrvním místě uvedeného
bývalého mjr.St3 Zdeňka ŠÍDka jenž s ob
libou důscdíI ne Národní třídě jak se o
tom cíše v knize "Polojasno" 8 n8 kterého
jsem Dodal trestní oznámení, ano, ano, již
to jsou bezmála čtyři roky. Anic se nedě
je, soud Drý již asi dva roky zkoumá vyše-třovací spis. Jeho útok pěstí na Václavs
kém náměstí v době t. zv.Palachové
týdne
na zatýkaného občana, který jsem rovněž
„ oznámil orokuratuře se fihi. -ПY.Ys e i ř uj e.. „VH..
č і з і б Г ------------snad
]

Žádáme, aby byli před soud bezodkladní
postaveni příslušníci StB, kteří v letech
1988 a 1989 psychickým a fyzickým terorem
zastrašovali pořadatele a účastníky prode
mokratických shromáždění v Praze,
unášeli je, bili a vyhrožovali jim likvidací,
čímž je chtěli odradit od jejich neza
datelného práva na svobodu shro
mažďování, svobodu slova a projevu,
žádáme, aby jejich trestné činy byly posu
zovány jako trestné činy teroru v orga
nizované skupině. Jmenovitě mjr. Zdeněk
Šípek, mjr. Antonín Prchal, kpt. Beran,
npr. Ota Svoboda a další příslušníci П
odboru StB Praha.
Zároveň žádáme, aby se okamžití přestalo
$ ponižováním obiti komunistických zloči
nů z let padesátých, jejich odsuzováním ke
zbytkovým trestum, aby tyto osoby byíy
rehabilitovány ze zákona a aby byi uznán
Ш. odboj.

Uvnitř

1. V. § o n k 8: "Vlastenecké zorávy" č. 50/93»
2. Osídlení Bosny a Hercegoviny Dřed příchodem Slovanů.
3. Příchod Slovanů 8 vznik středověkých států na úderní
Bosny a Hercegoviny / Z výstavy v Klementinu/.
4. Nadvláda Turků a Habsburků v Bosně a Hercegovině.
5. Sjednocení jihoslovenských národů ve sDolečném státě.
Přednokl.cena: 1,- Kč
vycházelo
obnoveno
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- 1 9 7 5
ročník 10 číslo
41

Vydává; Vladimír Hajný
Red. karta Zemanová
tCSA 34, 787 01 Šumperk
rada; Julius A.Varge
Uzávěrka; 10.10.93

ŠTĚPÁNSKÁ 35
OSÍDLENÍ BOSNY A HERCEGOVINY PŘED PŘÍCHODEM SLOVANŮ

2. tis. pred Kristem 3. si.
2. sl.

Clautle DEBUSSY
Trio G dur pro housle
violoncello a klavír
Andantino соп moto
allegro
Scherzo
Intermezzo
Andante espressivo

1.-5. st. po Kristu
konec 5. st. - asi 535
pol. 6. st. - konec 12. st.

příchod ilyrskych kmeňu na území dnešní B a H.
keltská migrace přes toto území. V bojích s Kelty vznikají
u llvru rodové svazy. Styk s řeckou kulturou
Balkán cílem výbojů římského impéria, zřízeni římské provincie
lllyricum
území В. а II. součástí římské provincie Dalmácie
po zániku Zapadořímské říše součástí království Ostrogotú
formálně pod svrchovaností Byzance. Křesťanství do В. a H.

Tři strofy na jméno Sacher
U n росо indeciso
Andante sostenuto
Vivace

1254-1287

PŘÍCHOD SLOVANŮ A VZNIK STŘEDOVÉKÝCH STÁTŮ NA ÚZEMÍ
BOSNY A HERCEGOVINY
1287-1316

6.-9. st.
rozhraní 9.-10. st.
912-926
948-952

pronikání Slovanů na Balkán, původní ilyrské obyvatelstvo se

949

Nachtgesang
pro klarinet, housle,
violoncello a klavír

960

(Rivier MESSIAEN
(juatuor
pour la fin du Temps
pr>-' ’ rinet, housle,
i-mcello a klavír
Liturgie de cristal,
i Vocalise pour l'Ange qui
(innonce la fin du Temps.
Abime des oiseaux.
Intermezzo
Louange a ľéternité de
Jesu s,
Danse de la fureur
i pour les sept trompettcs,
• Fouillis d'arc-en-ciel pour
l’Ange qui annonce la fin
du Temps,
Louange á ľimmortalité
de Jésus.

I__________

1019-1050

2. pol. 11. st.
1081-1988

do konce 11. st.

1101
1135
1154-1163
1167-1180
1168-1190

1299-1322

území patří bulharskému caru Simeonu

v Záchlumí vládne 1. známý kníže Michal lýševic (Mihajlo
Viševíc). stoupenec bulharského cara Simeona
Konstantin Porfyrogenet ve svém spise "De administrando
impériu“ (O správě říše) uvádí Záchlumí (budoucí politicky
útvar Hercegovina) jako oblast patřící k srbskému kmenovému
celku

Philippe HERSANT

Prestávka

1221
1232-1250
1233
1235-1239
1244
1253

proniká ze západu i z východu

Slovany postupné asimiluje

Henri DUTILLEUX

1203

řecký císař Konstantin započítává Záchlumí k srbské Rašce,
v niž vládne kníže Česlav
po smrti Česlava Záchlumí společné s Bosnou se odděluje od
Rašky jako samostatný celek. Záchlumí se brzy stává součástí
Dioklitije (Duklji)
nad Balkánem obnovena svrchovaná vláda Byzance, byzantsky
císař Basileos 11. "Buiharobijce" získává Diokhtiji se Záchlumim
i Bosnou
obnovení zetského siatu
zelský král Bodin rozšiřuje vládu na Záchlumí a Bosnu. V té
době založeno katolické biskupství v Bosně
v Bosné vybudovány základy státní organizace - knížectví v čele
s báném. Bosna zůstává státním celkem i přes úsilí uherských

1322-1353

1353-1391

1377

Tvrtku 1. korunován na krále Srbů, Bosny, Pomoří a západních
zenu

1382

po smrti uherského krále Ludvíka připojuje k Bosně charvatske
oblasti, celou Dalmacu s ostrovy kromě Zadaru a další uzenu
Vzniká velký slovansky stát poprvé načas sjednocující charvat
ske a srbské zemé

1388
2. pol. 14. sl.

králů podrobit ji pod svou bezprostřední správu
po smrti Bodina získává Bosna samostatnost
Bosna připojena k uherskému rodu Arpádovců

konec 14. st.

v Bosné vládne 1. známý bán Boru1
Bosna pod vládou Byzance

1391-1395
1391-1416

srbsky král Štěpán Nenianja dosazuje na knížecí stolec v Zá
chlumí svého bratra Miroslava. Vládcové Záchlumí jsou vazaly

1391-1392

srbských králů
1180-1204

v Bosné vládne bán Kulin, švagr Miroslava, formálně ve
vazalském poměru k Uhrám. Politický a ekonomický rozkvět

pivní vpád Turků do Bosny odražen
intenzivní a mnohostranný ekonomický rozvoj zemé. Rozkvět
obchodu a hornictví. Za vlády Tvrtka 1. dosahuje Bosna jako
středověký stát nejvyššího stupně svého vývoje.
Maďaři a Turci usilují o vliv v Bosné. Bosna, vystavená
obojímu vlivu se vnitrné rozpadá na menší státní celky.
v Bosne vládne Štěpán Dabiša, mladší bratr krále Tvrtka 1.
v Zachkimi vládne hen eg Prvoje Vukčič. výrazně vystupuje proti
bosenskému králi
další turecky vpád do Bosny vede Šlépana Dabišu k uznání
svrchované vlády uherského krále Zikmunda nad Bosnou

1394

státu

ENSEMBLE MUSIQUE OBLIQUE
v neděli 17. října 1993 v 19.30 hod. Malý sál Rudolfina, Alšovo nábřeží
cena vstupenek: 40 Kč. Vstupenky v předprodeji v Rudolfinu od 2. října

prsní zmínky o pai.iicnech - bogonulech. Kacírska sekta
rozšířena v Byzanci a u balkánských Slovanu, zejména na území
В. а II V zapadni Evropě jsou příslušníci hnutí známi jako
adamiie či albigenští Bogomilství se konstituuje jako bosenská
církev a stává se statním náboženstvím. Ban Kulin přijímá
bogomilství. ale
zříká se bogomilství. aby zabránil křížové vypravé proti bogomilum ve své zemi
římska kurie podniká různá opatření proti bosenským heretikům
v Bosně vládne ban Matěj Ninuslav
do Bosuv přicházejí dominikáni skoncovat s hogomily
křižácká výprava do Bosny s cílem podřídit Bosnu Uhersku
Matěj Sinoslav se stává splitskym knížetem
uherský král Béla IV. vede válku proti Bosné. zlo li odpor
v cele zemi. Jeho svrchovanost uzná i záchiumský župan Rado
slav
v Bosne vládne pod uherskou ochranou ban Příjezdu. Uherská
nadvláda trvá do konce 13. st. Území bosenského státu se
rozpadá na nékolikoblastí. Pokračuje pronásledování bogormlu
Dynastické spory koncem 13. st. vyvolávají zmény v Bosné
na uzenu kolem řeky Drmv vládne Štěpán Kotrotnun, zakladatel
rodu bosenských bánu
přechodná nadvláda charvátského rodu Šubiéů nad Bosnou
Štěpán li. Kotromamč svrhne za pomoci Karla 1. z Anjou rod
Šubicu ze stolce bosenských bánú
vládne Štěpán II. Koirotnunté, odnímá Srbsku Záchiumi, vnitrné
upevňuje zemi, úspěchů dosahuje v zahraniční politice i v hos
podářském rozvoji země, rozlohu bosenského státu zdvojná
sobuje. získává přístup k moři
vládne I. bosensky král Tvrtku I. Po smrti Štěpana Kotromamce
prochází Bosna obdobím vnitřních bojů a uherske intervence.
Tvrtku 1 obratně zlomí odpor bosenských leudalů a udrží si
nezávisle postavení vůči Uhrám

1395-1398
1398
1398-1404
14114-1408

Štěpán Dabiša se detinitivně zříká Dalmácie a Charvátska.
Politická moc v zemi rozdělena mezi trojici nejsilnějších
velmožů, sporů mezi nimi využívají Maďaři i Turci
vládne královnu Jelenu. Dabi.šova vdova
vpád I cirku do Bosny
zenu vládne Stepán Chtoju. bosenští velmožové ho zbavuji (runu
v ladíte

Sr. fittn Tvrtku II

/■ гті/.і

VLASTENECKÉ ZPRÁVY Č.
JEDINÝ EXILOVÝ ČASOPIS VYCHÁZEJÍCÍ ZDARMA
Čtvrtý odboj
ľ

DIKTÁTOŘI,
PRVNÍ ODBOJ

tESKOSLOVEWSKO

PROTI
RAKUŠANŮM

PROTI
NĚMCŮM

PROTI
RUSŮM

ČESKOSLOVENSKO

PROTI

ĽIMMIGRATION ET ĽANT1RACISME SONT DES ARMES

Pour détruire les nations, il faut ďabord affaiblir le sentiment national des populations ; quel meilleur moyen ďv parvenir que de favoriser
1’immigration massive qui va réaliser un brassage racial et un métissage
culturel tels que ľindispensable sensation ďidentité qui sous-tend
ľexistence de chaque nation ne pourra que s'effacer progressivement ?
La propagande anti-raciste fournira un alibi moralisateur qui fera accepter cet appauvrissement progressif de 1'identité ethnique des peuples
d'Occident.
On comprend que, comme le déclarait Edmond de Rothschild : « Dans
ces conditions, la structure qui doit sauter, c'est la nation ».

Tato kniha přináší podrobné důkazy o připravované
světovládě amerických
. Doporučujeme ke koupi.

^ь,ісМ

QUI GOUVERNE ĽAMERIQUE ?

Au nom dc la puissanlc Amcriquc, Ic F. Bush vcul nous imposer un Nouvcl Qrdrc Mondial.
Mais qui gouverne 1’Arnériquc ?
Est-cc Wall Strcet ct la Finance ?
Esl-ce la Trilatérale et le C.F.R. ?
Est-ce la Franc-Ma^onnerie ct le В’паї B’rith( judaiquc) ?
La réponsc $e trouve dans la brochurc éditče par HENRY COSTON : des fais, des noms, des preuves
que vous ne devez plus ignorer.
Ľouvrage, illustrč dc documcnls photographiques confidcnticls, est vendu 49,50 F port payé.
Adresser commande dc notre part ä Henry Coston, BP 92-18, 75862 Paris Cedcx 18, accompagnée du montant

Ve Francii sc setkali pracovníci
čtvrtého odboje. Rozhodli se, aby ti,
kteří stále ještě bojují proti komunismu
a jeho následkům, si pripojili k svému
jménu zkratku P.c.a., což znamená
PATRIAE CIVIS AMANS. Má to být
vyznání čistého vlastenectví. Dříve se k
některým jménům přidávalo: Hrdina
Sovětského svazu, Nositel Leninova řádu,
Zasloužilý umělec. Zkratka P.c.a. bude
jakýmsi poznávacím znamením pro
všechny poctivé vlastence a nezištné
idealisty a zavádí se mezi členy
protikomunistických stran.
jm

Petice občanů
"Právo na spravedlnost"
Žádáme, aby byli před soud bezodkladně
postaveni příslušníci StB, kteří v letech
1988 a 1989 psychickým a fyzickým terorem
zastrašovali pořadatele a účastníky prode
mokratických shromáždění v Praze,
unášeli je, bili a vyhrožovali jim likvidací,
čímž je chtěli odradit od jejich neza
datelného práva na svobodu shro
mažďování, svobodu slova a projevu.
Žádáme, aby jejich trestné činy byly posu
zovány jako trestné činy teroru v orga
nizované skupině. Jmenovitě mjr. Zdeněk
Šípek, mjr. Antonín Prchal, kpL Beran,
npr. Ota Svoboda a další příslušníci II.
odboru StB Praha.
Zároveň žádáme, aby se okamžitě přestalo
s ponižováním obětí komunistických zloči
nů z let padesátých, jejich odsuzováním ke
zbytkovým trestum, aby tyto osoby byly
rehabilitovány ze zákona a aby byl uznán
Ш. odboj.
А I TEN ČTVRTÝ, KTERÝ NYNÍ VE
DEME MY A DO KTERÉHO SE I VY
MŮŽETE ZAPOJIT. NAŠE VLAST PO
TŘEBUJE KAŽDÉHO DOBROVOLNÍKA !

Antinárodní a antikřesťanská svetovláda
hrozí

Evropě I

Actuellement, aprés
la chute de ľidéologie communiste á l'Est, ľennemi, pour nous en Európe, c'est le mondialisme
antinational et anti-chrétien. Et ľextraordinaire
dictafure, larvée, confuse, sournoise, des médias, le conditionnement lota! des esprits.

PROTEKTORÁT
BÔHMEN UND MÄHREN
LE ROULEAU COMPRESSEUR ALI.EMAND
Si Frangais, Américains ou Italiens ont réussi quelques
jolis investissements, la prééminence germanique
en terre tchéque est écrasante.

Pangermanismus 20.stole
tí je moudřej ší , našel no
vé formy pronikání,založe
né na ekonomickém zruino
vání slovanských zemí bez
tanků.
Ing.G.M.K.

Praha 4

EINMALIGE GELEGENHEIT

nezamestnaní,

POZOR

!

Nedejte se nachytat na následující inzerát, ve kterém
jsou slibovány hory a doly I
Je to nesvědomité láká
ní peněz od nezaměstnaných. Kniha, která v přepočtu
stojí asi 600 Korun vám nebude nic platná, protože ve
všech západních zemích je velká nezaměstnanost, takže
nikdo žádné cizince nepotřebuje. Nejhorší ovšem je,
že tento švédský lump, který se schovává za anonymitu
firemního názvu NA INFO CENTER našel Čecha, který mu
to přeložil a uveřejňuje to v českém tisku.

NA LUXUSNÍ VÝLETNÍ LODI
Hledáš nový způsob života?

Pravé teď vyšla kniha, která Vám podá veškeré informace o pra
covních povoleních, platech. pracovních a ubytovacích možnostech,
vízech, cestovních nákladech aj. v cizině. Získáte též aaresy podniků
v Evropě, USA, Kanadě, Karibské oblasti, Austrálii a na Dálném
východě, které hledají pracovní sily z Evropy pro práci v průmyslu
na zpracování ropy a kovoprůmyslu, práci na úpravu zahrad
a parků, v hotelech a restauracích, na luxusních výletních lodích,
dále pro práci jako průvodci, řidiči a zaměstnanci v domácnosti.
Mate zájem? Napište nám ledy o zasláni bezplatného prospektu,
který Vám podá bližší informace o knize. Pošlete nám obálku
s Vaším jménem, adresou, spolu s mezinárodně platným poštovním
poplatkem, a my Vám obratem tento informační prospekt bezplatné
zašieme.
NA Info Center

Pište na adresu:

G:a Vänersborgsv. 26 G
441 35 ALINGSÄS
Sweden

Anc, prosím pošlete mi knihu "Práce po celém světě”. Vybral jsem sl
následující způsob zaplaceni:

— Přikládám 10 liber šierlinkô v bankovkách (šeky nepřijímáme!)
— Zasílám Vám mezinárodní poštovní poukázku na 15 liber šterlinků
— 35 DM , 22 US dollar.
Doba doručeni: jeden týden

____

SEHR NIEDRIGE PREISE !
OSTUDA V CIZINĚ
TOURISTES TCHĚQUES
APPRÉHENDÉS

JACQUES ATTALI
SAMOZŘEJMĚ ŽID

!

A proč žádný křes
ťan není ředitelem
banky v Izraeli ??

Une trentaine de touristes tchéques
ont été appréhendés verš la mi-mai,
aJors qu’ils se promenaient dans les
rues de BesanQon en proposant ä la
vente des reptiles, des scorpions, des
araignées, des insectes et des tortues
grecques. Alertées, les autorités sont
venues vérifier de plus prěs la provenance de ces animaux. Le groupe de
touristes avaient collecté les animaux
au Maroc et peut-étre aussi en Espagne á 1’occasion ďun voyage spécialement organisé dans ce but. Afin de
rentrer dans leurs frais, ils écoulaient
au cours du trajet de retour, les ani
maux en surplus. Plusieurs centaines
ďanimaux ont été saisis et les touris
tes invités ä repartir par leurs propres
moyens, le car ayant été confisqué
par la douane.

Příští čísla VLASTENECKÝCH ZPHAV
budou zasílána zdarma všem novým
zájemcům kteří si je vyžádají па
této adrese: V.Šonka, Av.du 8 Maí
83 400 HyěreSj France.

Dříve se jásalo, že jsme byli osvobozeni Rudou ar
mádou a nyní by se mělo zase jásat, že jsme se os
vobodili od Rudé armády. Proč to také není na znám
kách ? Kromě toho byly československé známky po de
setiletí znešvařovány různými zaťatými pěstmi, čer
venými prapory, srpy a kladívky a proto je překva
pující, že od nastolení t.zv. demokracie ještě ne
byla vydána ani jediná protibolševická známka, uka
zující pravý opak, jako na př. odsun sovětských
vojsk a nebo zbourání Stalinova obřího pomníku.
Dále pak, když jsme měli známku GHETTO TEREZÍN,
proč nemáme známku JÁCHYMOVSKÉ DOLY ? A ze všech
popravených a umučených obětí komunismu by se dala
udělat velká serie v různých barvách a hodnotách.
Je vidět, že skutečné osvobození Československa
ještě nenastalo !
Filatelista z Dejvic

UČME SE Z MINULOSTI :
MARIA THERESA. 18th c. empress of Austria-Hungary. In
1745 sne expelied tne Jews of Prague bccause their usury and
“activities that hor.orable men shun” were impoverisning the
Gentile citizens.

NAŠE VLAST JE TO NEJDRAŽŠÍ CO MÁ
ME. NEDOVOLME ABY
NÁM JI ZKAZILI !

A

”Res publica" č. 41/93
HO 7

1408

1408-1418
1410-1411

1416

1418-1421

papež Řehoř \ll. vyzvvá křesťany ke křižácké výpravě proti
Tuikum
bitva n Doboru. uhersko-polská vojska vede uherský král
Zikmund, dobije městu. zajme krále Štěpána Ivrtka II.
bosenským králem podruhé Štěpán ()\n>ju
válka uherského krále Zikmunda proti Bosně Zlomí odpor
bosenské šlechtv i krále, zemi rozdělí mezi své pomahače,
zncpi.ueh Bosnu se Srbskem. Důležitá role putu hercegu Hrvoji
Vukcicovi, kterv je více než 25 let nejmocnčjšim velmožem
bosenského staiu
turecke najezdv do Zachlumi. turecké vojsko pustoší bosenské
kraje, šlechta mezi sebou bojuje o moc. Král Ostoja opouští
trůn, vládne v Zachlumi
vládne Stepmi t)\iupé. syn Štěpán Ostojí. Turci využívají

NA1)\ LADA T I RKl A HABSBl RKl
14(»3
1470 -

- konec 17. sl.

rozporů domácí šlechty a útoky oslabují zemi
1421-1443
1424, 1426
1433
1435

1435-1466
1443-1461

králem opět Štěpán Tvrtko II. Tvrtkovič
turecke vpády do Bosny, král nucen ustoupit tureckému
sultánovi některá bosenská města. V Bosně zuří občanská válka
král utíká do Uher
stává se vazalem uherského krále i tureckého sultána, který se
již považuje za vládce Bosny
v Zachlumi vládne lierceg Štěpán iukěié Kmuča
králem Stepmi I mnáš tJsiojič, syn Štépana Ostojí, spojuje se
s Uherskem

1444
1446
1448

král vytlačí Turky ze Srebrenice
zachlumsky herceg Štěpán Vukčic Kosača se usmiřuje s bosen
ským králem, situace v Bosné se načas zklidňuje
turecká vojska nacházejí Bosnu v rozkladu
osamostatnění zachlumského knížectví, které se začalo nazývat
hercegovou zemi - Hercegovinou

1449

římsky papež a uherský král požaduji, aby Štěpán Tomáš potřel
bogomdy i Turky. Bosna příliš slabá, aby se vypořádala s domá
cími problémy i s vnějším nepřítelem
král Štěpán Tomáš jedna s Janem Hunyadym. přistupuje na
požadavek Říma vést rozhodný boj proti heretikům

1450

pronásledováni bogomilů, ti prchají z Bosny pod ochranu

1458
1459-1460
1461-1463

hercega Štépana Vukčice nebo Turků
král Štěpán Tomáš obnovuje daň tureckému sultánu
I urei pustoší Bosnu i Hercegovinu
v Bosně vládne Stepmi Toniaievic, usiluje o pomoc proti

1461

Turkům u křesťanských zemí
papež posílá Štěpánovi Tomaševicovi korunu, korunovace

17. st.
od konce 18. st.

1807-1809
1831

1850-1852

1852-1853
1857-1858
1861-1862
1857
1858

1875-1878

v Jajcich za přítomnost bosenských a zachlumskvch šlechticů
1462

1463

bosensky král uznává svrchovanost uherského krále Matyáše
Konina
sultán Mehmed 11. vede vojsko do Bosny. Z Říma ani z Uher

nepřichází pomoc Král Stepán lomaševic se vzdává 1 urkum.
Celá Bosna dobyta Turky během několika týdnů
1464

1465
1482

1512
1528

uherská vojska wilačila Půrky ze severní Bosnv. ta se stala
obranným pasem chránícím Slavomi a Chorvatsko před turec
kými vpády
Turci zabírají větší časí Hercegoviny
celá Hercegovina pod Turky

Srebrei.ik dobyt l urkv
Jatce pud tureckou správu

Алеисандра Дьякоаа

z časti bosenského stredovekého siatu vytvářejí I otci Bosensky
sandž.ik
llercegovsky saildzak

Bosna rozdělena na 8 sandzaku. 1 uici zavadč|i na okupovaných
územích svůj statni, společensko a ekonomicko pořádek, přišiv
centralismus vviazne vojenského charakleiu. vše podřízeno
statni kontrole. Nastává silná islamiz.acc Muslimové map
podstatné společenské, ekonomické a pravili vysady nad
ncmustimv. Islám přijímá bosensko šlechta a bogqmiiove.
Pravoslav na církev a bosenští františkáni jako představitele
katolického kléru odvádějí Portě církevní duně, nábožensko
utisk křesťanu sílí, hledají oporu u Rakouska a Benátek.

V 2. pol. Iti. st. nachazi útočiště v Bosně část španělských Židu
setardu. Koncem l(>. st. dochází k prvnímu aktivnímu odboji
poddaných proti turecké vládě, k bojovým akcím hajduku a
uskoku
oslabeni ústredni cařihradské vlády
sílí moc místních feudálních vládců nad nevolnými obyvateli
Když Carihrad přistoupí k prováděni reforem, ktere omezuji
zejmena prava privilegovaných vrstev, bosenští feudálove se
proti nim vzeprou. Pořádek v zemi a zákony nejsou dodržovaný
Pro křesťanské obvvatele nastáva období neúnosného ekonomickeho vvsuvani. Agrárni podmínky nesnesitelné
jednotlivá povstání prou Put kum; vyvolávají ostrá opatřeni prou
povstalcům
hnulí bosenských feudalů vedených Huscmem-kapetanem
Gradaščevicem proti relormam puchaz.ciicmi z Carihradu
Hnuti odporu zlomeno, země nové rozdělena
odboj likviduje Onter-paša Latas (původem kresťan z Charvátska). Provádí se nová organizace vlády, soudnictví a daňového
systému. Sídlo vezíra přeneseno z Právníku do Sarajeva.
Reformy vytvářejí podmínky pro hospodářsky rozvoj, nezabývají
se agrární otázkou
selská povstání v Hercegovině pod vedením Luky Vukaioviče

v Bosně odboj prou vybéréim dam. krvavé střely, které
přerůstají v povstání, to krvavé potlačeno, povstalci utíkají do
Rakouska
povstaní, jehož se kromě sedláku účastni také srbské měšlanstvo. to se ujíma politického vedeni povŕtam a dáva mu
charakter národné-cmancipačního hnuti. Povstalci odoláván ui
ruko tuicckvm natezdum Neschopnosti Turecka potlačit
povstaní využívá Kakousko-l hersko V vviji živou diplomatickou
aktivitu a dosahuje úspěchu

po vítězství Rusku v rusko turecké sulce I.X77-I87X \ Sun
Stélami ujednán mír. Pro Bosnu u Hercegovinu navržena

SJEDNOCENI JllIOSLOVANSKÝCH NÁRODŮ
VE SPOLEČNÉM STATĚ

autonomie
СЄПСП-СЄПЄІ1ЄС

kongres evropských velmoci v Berlině značně pozměňuje
sanstelaiiska ujednám

13. 7.

berlínsky kongres rozhoduje o okupaci Bosny a Hercegoviny
Rakousko-Uherskem

29. 7.-20. 10.

prolnha okupace rakousko-uhciskyni vojskem, narážejícím na
tvrdý odpor lidových vrstev muslimského obyvatelstva. Cílem
R.ikousko-Lherska je zachovat v Bosně a Hercegovine klid,
udržet mocenské pozice v zapadni části Balkánu, upevnit
přistup k moři a mocensky kontrolovat Srbsko a Černou Horu.

1918

1882

konec 19. st.

Věd© o trhu
je všemocná
protože je
pravdivá

1. desetiletí 20. st.
1908

7. 10.

1909
1910

„Diese Forderung, das
BewuBtsein zu verändern,
läuft auf die Forderung
hinaus, das Bestehende
anders zu interpretieren,
d. h. es vermittels einer
anderen Interpretation
anzuerkennen.“

1911
1912-1913
28. 6.
1914 -

protest Srbu a muslimu v Hercegovině proti zavedeni vojenské
povinnosti
přerůstá v povstání; potlačeno až po několika měsících
vídeňský ministr financí Benjamin Kállay se na 21) let stává
nejvyšším státním úředníkem v B. a H„ kde vládne režimem
tvrdé ruky.
velmi spletité národnostní a náboženské poměry. Jazykové
jednotné území, srbocharvatštma dorozumívacím jazykem
většiny obyvatelstva. Etnické rozdělení obyvatel na základě
náboženské příslušnosti: pravoslavní Srbové, katoličtí Charvaté,
muslimské obyvatelstvo a Židé. В. a H. největší jihoslovanská
země v rámci Rakousko-Uherska
vznik politických stran v В. a H. na národním a sociálním
základě
mladoturecká revoluce vyvolává na Balkáně velké změny,

1941-1945
1941 -

krize zvaná též bosenská krize ■ protesty Turecka. Srbska a
Ruska proti anexi narážející na neochotu Velké Britanie,
Francie a Německa k diplomatickým jednáním
protestující staly anexi oficiálně uznávají
založeni sociálně demokratické strany Bosny a Hercegoviny
císařskou proklamaci vyhlášena zemská ústava pro В. a H. a
zaveden bosenský sněm, statut nedemokratický
první veřejné vystoupení příslušníků mladé nespokojené
generace "Mladá Bosna"; atentát na generála Varešanina pn
zahájení bosenského sněmu
"stávka" rolníků - příčinou neřešena agrární otazka
bosensky sněm přijímá zákon o rolnickém výkupu ze závislosti
balkánské války, sílí hnuti “Mlada Bosna“
při návštěvě Sarajeva spáchán atentát na následníka rakouskoRakousko-Uhersko vyhlašuje válku Srbsku - začátek první
světové válkv

Міииижтястмивьаідаїї
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„Die Theorie wird in einem Voíke immer nur so.weit verwirklicht, ais sie die Verwirklichung seiner Bedúrfnisse ist.“ j

Národní rada Bosny a Heicegoviny vyhlašuje připojení obou
zemí k Srbsku
\ Záhřebu whlášen stát Slovinců, Charvátu a Srbů
vyhlášena konštituční monarchie v čele se srbskou dvnastn
Karadjordjeviců: Království Srbů, Charvátů a Slovinců (1929
změna nazvu: Království Jugoslávie)
Jugoslávie ve 2. světové válce

přepadeni Jugoslávie bez vvhlášeni války Německem
Nemecké jednotky v Záhřebu

6.4.
10. 4.

vyhlášen ustašovský Nezávislý stát Charvátsku zahrnující
Chorvátsko a Bosnu a Hercegovinu
17. 4.
8. 7.

1942 - červen - červenec
1943 - 15. 5.-19. 6.

-

29. 11.

-

do konce roku 1944 1945 29. 11. -

vhodná chvíle pro úplné přiviělení B. a H. k rakousku-uher
skému státnímu celku
císařskou proklamací zveřejněna anexe В. a H. Vzniká anekční

uherského trůnu Františka Ferdinanda ďtste

28. 7.

30. 10.

31. 10.
1. 12.

Hospodářský 'ývoj В. a H. za okupace výrazně stoupa. Zlé
sociální poměry a politická nesvoboda Bosňanů a Hercegovců
trvají dále
1881

-

1963
1974

Jugoslávie bezpodmínečné kapituluje
Německo a halte oficiálně vyhlašuji zánik jugoslávského státu.
Během valkv se okupanti a chorvátští ustašovci dopouštěli na
území B. a 11. nevídaného násilí
boje v oblasti Kozary, přes těžké ztráty síla partyzánů
není ochromena
bitva na Sutjesce - nejdramatičtější bitva celého narodnéosvobozeneckelio boje v Jugoslávii
V Jajcieh na II. zasedáni Antifašistické rady národního osvobo
zeni Jugoslávie (AVNOJ) přijata deklarace, jíž se AVNOJ stává
nejvwššnn zákonodárným a výkonným orgánem nové Jugoslávie.
Rozhodnuto o federativníni zřízení
osvobozena podstatná část В. a H.
zrušeni monarchie, vyhlášeni Federatívni lidové republiky
Jugoslávie jako státu šesti republik: Bosny a Hercegoviny.
Černé I lory. Chorvátská, Makedonie. Slovinska, Srbska; a dvou
autonomních oblastí: Kosovo-Metohija a Vojvodina. Republiky
konstituovaný na národnostním principu, pouze Bosna a
I lercegovma na principu uzemním
přijata socialistická ústava, změna názvu na SFRJ
přijata nova ústava. Pro muslimské obyvatelstvo země potvrzena
muslimská národnost

1992 - 29. 2.-1. 3.

relercndum o nezávislosti В. a H. Výsledky voleb
rozhodují o nezávislosti státu na bývalé Jugoslávii

17. 3.
18. 3.

23. 3.
6. 4.

ozbrojené útoky bosenských Srbů proti Muslimům
dohoda mezi prezidenty В. a H„ Charvatska a Srbska o rozdě
leni Balí. na stát se třemi regiony tvořícími etnické celky
ozbrojeny konflikt B. a H sdi
Evropské společenství uznává s platností od 7. 4, nezávislost
В a H

Podrobná historie Bosny я Hercegovi
ny zpracovaná Státní knihovnou v Kleme
ntinu jako doplněk k výstavě v prosto
rách universitní knihovny v přízemí.Vel
mi aktuální v/stava /tak jako i v jiných
případech/ byla navýsost úspěšná. Bohatá
historie území Bosny a Hercegoviny dává
vědět o jejím neoochvbném přispění k ci
vilizačnímu poslání Evropy. Navíc v něm
sídlí zvláší nepoddajné slovanské kmeny

B ro je n é s t á t v je d n a jí ro zu m n ě, když
n e c h tě jí b ý t z a ta ž e n y do n ek o n ečn á v á lk y

J. 3

e

ÍX7H -

