heydrichiáda

přebírání židovského majetku, obchodu a podniků do nežidovských rukou

Hlinkova garda

Úspěšná výsadková operace československé zahraniční armády, kdy Kubiš
a Gabčík smrtelně zranili zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha (27. 5. 1942). Účelem bylo rozhodným činem dokázat
spojencům, že se český národ nesmířil s německou okupací.

arizace

období série odvetných opatření po úspěšném atentátu na R. Heydricha,
mezi ně kromě množství poprav patřila i fyzická likvidace Lidic a Ležáků
včetně povraždění jejich obyvatel

F. D. Roosevelt

oblast města vyhrazená pro Židovské obyvatelstvo, v kontextu druhé světové
války zde museli Židé žít za úděsných hygienických podmínek

Adolf Hitler

nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského
náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase

Hermann Göring

polovojenská organizace slovenských fašistů, jejichž členové prosluli krvavými
útoky proti židovskému obyvatelstvu za samostatného Slovenského státu
(1939 – 1945)
vědomá spolupráce s německou nacistickou mocí, v drtivé většině
pro svůj vlastní prospěch či obohacení

Konstantin von Neurath

sionismus

mimořádné opatření státní moci v oblasti trestního práva, kdy se ve
výjimečných případech (válka, občanské nepokoje, živelní pohroma) omezí
některá občanská práva s cílem odstrašit od páchání některých zločinů, které
jsou za dané situace vysoce společensky nebezpečné a které se ve
významné míře rozmáhají.

stanné právo

ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy;
hlavním cílem jeho představitelů bylo (a je) přesídlení Židů do Palestiny (dnes
již Izraele) a vybudování a udržování židovského státu

Norimberské zákony

soubor nařízení, na jejichž základě byla prováděna nacistická rasová
diskriminace a genocida v Německu a jím okupovaných zemích před a
v období druhé světové války; jasně tak bylo na základě náboženské
příslušnosti rodičů a prarodičů stanoveno, kdo je Žid, kdo míšenec a kdo
říšský občan německé krve

Sudety

označení pro ty pohraniční oblasti dnešní České republiky, ve kterých
převažovalo německé osídlení.

protektor

lze užít ve významu coby ochránce, ochranitel, příznivec, ochrana.

J. V. Stalin

Říšský vůdce SS, šéf Gestapa, velitel zbraní SS, ministr vnitra a organizátor
hromadného vyvražďování Židů (holokaustu). Za své zločiny nebyl
nikdy souzen, na konci války spáchal sebevraždu.

Adolf Eichmann

byl německý nacistický funkcionář a válečný zločinec, jeden z hlavních
organizátorů holocaustu.

operace anthropoid

byl německý nacistický politik a válečný zločinec. Původně letec,
pak poslanec a předseda říšského sněmu. Zakladatel gestapa, ministr letectví,
vrchní velitel Luftwaffe, říšský maršál, zástupce Hitlera po většinu druhé
světové války.

Heinrich Himmler

největší sovětský diktátor, byl velice krutý, říká se že za jeho vlády zemřelo
více občanů SSSR než za celou druhou světovou válku

antisemitismus

německý nacistický politik, vůdce Národně socialistické německé dělnické
strany (NSDAP), od 30. ledna 1933 do své smrti německý kancléř, od března
téhož roku vybavený diktátorskými pravomocemi, od roku 1934 rovněž hlava
státu. Jakožto „Vůdce“ (německy Führer) vybudoval
v Německu militaristický totalitní stát, byl odpovědný za genocidu některých
skupin obyvatelstva, zejména holokaust Židů, vyvražďování postižených a
brutální pronásledování dalších skupin osob. Svou agresivní politikou zprvu
dosahoval územní zisky a ústupky jiných států, roku 1939 však napadením
Polska vyvolal světovou válku, v níž Německo utrpělo drtivou porážku.

Edvard Beneš

americký politik a 32. prezident USA v letech 1933 – 1945. Zastával svůj úřad
nejdéle ze všech amerických prezidentů a byl jediným, který byl zvolen do
svého úřadu více než dvakrát (zvolen byl čtyřikrát). Patří mezi nejdůležitější
osobnosti historie 20. století.

Winston Churchill

britský politik, premiér Spojeného království v letech 1940–1945 a 1951–
1955. Také spisovatel (Nobelova cena za literaturu 1953), historik, žurnalista,
voják a zákonodárce. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších
státníků 20. století.

ghetto

druhý československý prezident v letech 1935 – 1948 (resp. v letech 1935–
1938, v období druhé republiky a okupace v letech 1938–1945 byl v exilu, v
letech 1940–1945 jako prezident v exilu, dále prezidentem v letech 1945–
1948). Byl jedním z vůdců prvního československého odboje a
představitel československého odboje během druhé světové války .

kolaborace,

říšský protektor, který postupně ztrácel moc a kterého jako
říšský protektor ve funkci de facto nahradil Heydrich.

zastupující

