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Úvodní slovo
Sborník přináší závěrečné práce projektu Každodennost v době socialismu, do kterého se ve 
školním roce 2011/2012 zapojilo celkem 6 českých, 9 saských škol a 2 školy z Durynska.

Projekt navazuje na projekt Hranice mezi bratrskými státy NDR a ČSSR 1955-1989 
v celoevropském kontextu, který byl realizován na českých a německých školách v loňském 
školním roce.

Cílem projektu bylo přiblížit žákům každodenní život v socialistické společnosti. V loňském 
roce se žáci při práci na projektu soustředili především na otázku, jak ovlivňovala hranice 
mezi Východem a Západem každodenní život obyvatel v příhraničí. Letošní projekt byl
zaměřen přímo na každodennost, jejíž obecné podmínky byly vymezeny existencí socialismu. 
Žáci měli možnost zaměřit na některý z těchto dílčích okruhů:

 jak se lidé oblékali (móda; jak se oblékaly děti do školy; pracovní oblečení; oblečení pro doma 
a pro volný čas; slavnostní oblečení; konfekce a zhotovování oděvů v domácnostech; 
nakupování a obstarávání módního oblečení; způsoby údržby a praní oděvů).

 jak lidé bydleli (způsoby nabývání bytů, družstevní a svépomocné byty, rozdělené byty; 
stavební vybavení bytů, způsoby vytápění; bytové zařízení, vybavení kuchyně, technika 
v domácnostech: 

 jak lidé nakupovali (kultura prodeje; samoobsluhy a obchodní střediska; nedostatkové zboží a 
podpultový prodej, fronty, výstavní a prodejní trhy)

 jak lidé pomáhali národnímu hospodářství (brigády na pomoc zemědělství, stavby mládeže, 
mimořádné směny, jarní úklidy měst a obcí)

 jak se slavily významné svátky, uctívala významná výročí a úmrtí; jak se lidé vyjadřovaly 
k veřejným záležitostem 

 jak lidé trávili volný čas: jakou hudbu poslouchali, jak a co tancovali; jaké měli koníčky a jak 
je realizovali; jak sportovali; jak trávili dovolenou; jak trávili volné večery v rodině; jak si děti 
hrály)

 jak se lidé vzdělávali (jak vypadala škola a vzdělávání dané doby; jak byli žáci přijímáni na 
střední a vysokou školu; jak vypadalo politické a odborné vzdělávání dospělých a jak bylo 
zdůvodňováno)

 jak se lidé stravovali (oblíbená jídla a nápoje, lahůdky; potravinářské zboží, které už dnes není 
k dostání; stravování ve školních závodních jídelnách, rychlé občerstvení. 

Jednotlivé okruhy samozřejmě nepostihovaly celou šíři problematiky a mohly být libovolně 
rozšiřovány nebo doplňovány nebo naopak redukovány. Žáci je nemuseli respektovat, mohli 
se zaměřit na celkový životní styl za socialismu. Tento postup byl na českých školách velmi 
častý. Pokud se práce žáků zaměřovala na dílčí okruh, pozornost byla věnována módě, hudbě, 
nakupování, studiu, trávení volného času (cestování). Volba okruhů odpovídala zájmu žáků.

Práce na projektu žáky zaujala, věnovali jí značné množství svého volného času. Spontánně 
zjišťovali informace, shromažďovali obrazový dobový materiál a dokumenty, připravovali 
prezentace, vytvářeli plakáty, portfolia, pořádali módní přehlídky. Způsoby, jimiž zjišťovali 
informace o socialistické každodennosti, byly rozmanité: rozhovory s pamětníky, pouliční 
ankety, dotazníková šetření; čerpali ale také z internetu a literatury, kterou si sami 
vyhledávali. Při aplikaci všech těchto způsobů získávali žáci kromě informací řadu 
dovedností (naučili se sestavovat a vyhodnocovat dotazníky, vést smysluplné rozhovory, 
zdokonalili se v práci s internetem, posílili čtenářskou gramotnost), ale získali i řadu 
sociálních zkušeností (museli vyhledat lidi nejrůznějších názorů a spolupracovat s nimi, 
hodně lidí odmítlo odpovídat, někdy žáci čelili i kritice). Za jeden z největších přínosů 
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projektu učitelé označili navázání smysluplné komunikace dětí s vlastními rodiči a prarodiči.
Závěrečné práce jsou tedy jen částí celkové produkce projektu.

Učitelé k práci na projektu využili hodiny dějepisu, ale bylo třeba, aby věnovali pozornost 
tématu nad rámec běžné výchovně vzdělávací činnosti. Museli žákům přiblížit období 
socialismu, které je standardně prezentováno až v závěru dějepisného kurzu. Nutné bylo 
korigovat práci žáků, kteří ve svém nadšení někdy pojali práci na projektu jako sběr kuriozit, 
jindy se snažili vyhledat na internetu co nejucelenější informace, byli překvapeni 
nejednoznačností a růzností názorů i zážitků z dob socialismu. Učitelé museli věnovat značné 
množství času nad rámec svých povinností. Ani tuto část práce na projektu závěrečné práce 
nemohly postihnout. 

VŠEM PEDAGOGŮM I ŽÁKŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJEME ZA VYKONANOU PRÁCI.  

Projekt přispěl k prohloubení a konkretizaci poznatků žáků a lze se oprávněně domnívat, že 
vzbudil jejich zájem o sledované období, který je bude motivovat k dalšímu studiu dané 
tematiky i k lepšímu porozumění nedávné historie.

Stejně jako předcházející projekt byl i tento projekt realizován z prostředků Evropské unie na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci 
malých projektů Cíl 3. Nositelem projektu byla Nadace Ettersberg v Durynsku (Dr. Eugenie 
Trützschler von Falkenstein), partnerem Město Kraslice. Na realizaci projektu se také podílela 
Česko-německá komise pro učebnice dějepisu.

Česká republika 2012 PhDr. Dagmar Hudecová 
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Didaktické poznámky 

Předložená příručka přináší práce žáků k tématu každodennosti za socialismu v naší 
republice a v NDR. K jejich zpracování žáci využili různé zdroje: rozhovory s pamětníky, 
dotazníková šetření, odbornou literaturu i internet. Ve svých příspěvcích předkládají výsledky 
svého šetření. Pouze v některých případech se pokoušejí o interpretaci zjištěných faktů, 
většinou si nečiní nárok na vlastní analýzu či hodnocení.

Prezentace období socialismu patří k didakticky obtížnějším tématům. I když zejména 
v poslední době je věnována značná pozornost výuce soudobých dějin a učitelům se dostává 
významné podpory ze strany různých institucí, jde o období, které zatím není dostatečně 
zhodnoceno a stále se zde projevuje nedostatek kvalitního konkrétního materiálu, který by 
výuku učinil plastičtější. 

Práce žáků mohou být dobře využity při výuce soudobých dějin v hodinách dějepisu či 
ostatních společenskovědních předmětů v základních i středních školách. Dvojjazyčné vydání 
umožňuje využití i v německém jazykovém vyučování.  

Dějiny každodennosti získávají v současné výuce dějepisu stále významnější postavení:

 Přinášejí obraz skutečného života člověka v dané společenské situaci. Tím přispívají 
k hlubšímu pochopení. 

 Konkretizují společenské události, které často působí jen jako kulisy skutečného života. 
 Vnášejí dramatičnost i do zdánlivě nedramatických situací v dlouhých obdobích 

relativního společenského klidu -  a období socialismu je takovým obdobím. 
 Zaměřením na všední život vytvářejí plastičtější pohled na společenskou situaci.

Učitelé mohou využít materiál příručky ke konkretizaci kapitol soudobých dějin, ale materiál 
může inspirovat učitele k dalším tvořivým metodám, které napomohou k aktivní účasti žáků 
ve vyučování. Žáci mohou porovnávat materiál shromážděný jejich vrstevníky s informacemi 
z dalších zdrojů, porovnávat situaci v NDR a v naší republice, srovnávat situaci tehdejší a 
dnešní, doplňovat informace, zjišťovat, jak vypadal každodenní život v místě jejich bydliště 
apod.

Velmi důležité je zasazovat konkrétní jevy každodennosti do širšího společenského 
kontextu, hledat odpovědi na otázky nikoli pouze JAK vypadal každodenní život, ale zejména 
PROČ lidé žili takovým způsobem. Přitom je nutné usilovat o vytvoření reálného a 
objektivního obrazu historické skutečnosti. Je samozřejmé, že pamětníci, kteří vzpomínají na 
léta svého mládí, hodnotí někdy minulost poněkud pozitivněji. Práce s výpověďmi pamětníků 
umožňuje učiteli pěstovat kritický přístup k informačním zdrojům, prezentovat zásady 
historické kritiky, a tím rozvíjet nadoborové kritické myšlení žáků.  

Tvořivý učitel jistě objeví řadu dalších možností, jak materiál využít.
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Každodennost v socialistickém Československu

„Socialisticky pracovat – socialisticky žít“

Toto heslo dobře vystihovalo požadavky socialistického státu 
kladené na každodenní život všech občanů. Obecný rámec 
socialistické každodennosti byl vymezen prací ve 
znárodněných a združstevněných podnicích, které se řídily 
jednotným centrálním plánem, existencí jediné vše řídící a 
kontrolující Komunistické strany Československa a 
proklamovaným přátelstvím se Sovětským svazem a 
ostatními státy socialistického tábora. Zájmová činnost 
občanů se mohla rozvíjet v tzv. společenských organizacích 
sdružených v Národní frontě, samozřejmě rovněž pod 
vedením (řízením a kontrolou) KSČ. Občané ve státu byli 
chápáni jako „dělníci, rolníci a pracující inteligence“. 

1. Uveď státy socialistického 
tábora.

2. Jak se nazývaly centrální 
plány národního 
hospodářství.

Dokument 1

3. Zjisti názvy některých 
organizací sdružených 
v Národní frontě. Jaký vliv 
měla KSČ v NF.

V těchto základních rysech byl socialismus neměnný. Přesto 
lze během jeho více než 40leté existence pozorovat rozdíly 
v jednotlivých obdobích.

Pro 50. léta je charakteristické budovatelské nadšení části 
společnosti, která uvěřila myšlence vybudování nového 
spravedlivějšího řádu. Byla ochotna přinášet osobní oběti a 
přehlížet krutost a nezákonnosti nového systému vůči tzv. 
nepřátelům společnosti. 

V 60. letech dochází k vystřízlivění a k realističtějšímu 
pohledu na socialismus; tento pohled vyústil v požadavek 
jeho reformy. Pražské jaro 1968 vzbudilo obrovské naděje a 
jejich zmaření vstupem pěti armád Varšavské smlouvy 
v srpnu znamenalo definitivní vystřízlivění z komunistických 
ideálů.

Následující období normalizace bylo již jen hrou na 
socialismus, o jejíž falešnosti nepochybovali ani její 
organizátoři, tj. samotní komunisté sledující většinou vlastní 
kariéru a usilující o udržení alespoň zdání klidu.  

1. Dolož budovatelské 
nadšení 50. let.

Dokument 2

2. Uveď příklady krutosti 
vůči tzv. nepřátelům 
společnosti .

Dokument 3

3. Vysvětli pojmy „Pražské 
jaro“ a „vstup armád 
Varšavské smlouvy“, 
„normalizace“.

Dokument 4, 5 

Dokument 6

Každodenní život občanů se v jednotlivých obdobích 
poněkud odlišoval, v obecných rysech však zůstával 
neměnný.
Základem života byla práce či ještě lépe budovatelská práce, 
jejímž smyslem neměl být osobní prospěch, ale prospěch 
společnosti. Kdo nepracoval, byl považován za osobu, která 
se nechce zapojit do budování socialismu, ne-li přímo za 
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příživníka. Důsledkem tohoto postoje byla vysoká 
zaměstnanost žen a uměle vytvářená zaměstnanost.  
Práci pro společnost se měl občan věnovat i ve svém volném 
čase. Od 50. let byly pro občany organizovány brigády na 
pomoc národnímu hospodářství na pracovištích i v místě 
bydliště. Zejména zemědělské brigády se staly trvalou 
součástí socialistické každodennosti především mládeže, 
protože zemědělství se bez brigád mládeže a pracovníků 
z jiných odvětví prakticky nemohlo obejít. 
Od konce 50. let byly na pomoc národnímu hospodářství 
organizovány také tzv. akce Z, tj. akce na zvelebování 
společnosti, v jejichž rámci byly vykonávány takové obecně 
prospěšné práce, na které společnost z finančních a 
organizačních důvodů nestačila. V rámci akce Z byly 
budovány kulturní domy, prodejny, dopravní stavby apod. 
Práce byly prováděny bezplatně a občané se jich zúčastňovali 
tzv. dobrovolně. 

1. Zjisti, jaké práce 
v zemědělství byly 
zajišťovány především 
brigádnicky.

Dokument 7

2. Zjisti, jaké stavby v místě 
tvého bydliště byly 
vybudovány v rámci 
akce Z. 

Tzv. dobrovolnost byla dalším významným rysem 
socialistické každodennosti. Občané byli pod silným tlakem, 
který je nutil, aby se co nejvíce přiblížili ideálu pracujícího a 
společensky angažovaného občana. Každý občan se měl 
nejen prostřednictvím budovatelské práce, ale i dalšími 
aktivitami podílet na rozvoji socialistické společnosti. Ideální 
bylo členství a činnost v KSČ, ale sledováno bylo i členství a 
činnost občana v různých společenských organizacích, např. 
SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství), Svazarm 
(Svaz pro spolupráci s armádou), ČsČK (Československý 
červený kříž) apod. Téměř každý pracující byl členem ROH 
(Revoluční odborové hnutí). Kdo do žádné z těchto 
organizací nepatřil, byl automaticky podezřelý a stával se 
předmětem sledování Státní bezpečnosti. 

Žádoucí byla účast na celostátních akcích, svátcích a 
oslavách, účast na nejrůznějších školeních, vyjadřování se 
k politickým událostem ve smyslu stranických usnesení, 
podpisy rezolucí proti „agresivním akcím imperialistů“ resp. 
tzv. „rozvratným akcím“ intelektuálů (viz Několik slov, 
Charta 77) apod.  

„Zapojenost“ občana byla sledována při tzv. kádrových 
hodnoceních na pracovištích i v místech bydliště. Pasivita 
byla vykládána jako nepřátelské jednání vůči socialistickým 
ideálům. Obraz pracujícího a společensky angažovaného 
člověka byl propagován nejen ve stranických a státních 
usneseních, ale i prostřednictvím uměleckých forem a médií. 

1. Vysvětli, jak byl 
uplatňován politický tlak 
prostřednictvím tisku.

Dokument 8

2. Informuj se o činnosti 
SČSP, Svazarmu.

3. Zjisti, v jakých dalších 
společenských 
organizacích se lidé mohli 
angažovat. 

1. Zjisti:
a) které události byly 

celostátně oslavované, 
b) jak oslavy probíhaly, 
c) jak se jich občané 

účastnili,
d) jaké další akce (např. 

tělovýchovné) byly 
celostátně organizované.
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Společenské angažovanosti se učily děti od útlého věku. Už 
při vstupu do školy se od konce 50. let stávaly děti členy 
oddílů Jisker, které je měly připravit na vstup do Pionýrské 
organizace. Z Pionýra celkem automaticky přestupovali mladí 
lidé do mládežnické organizace, která v různých údobích 
socialismu měla různá jména – ČSM (Československý svaz 
mládeže), LSM (Leninský svaz mladých), SSM (Socialistický 
svaz mládeže). Odmítnutí členství bylo opět považováno za 
projev nepřátelství vůči režimu a takový jedinec musel počítat 
s tím, že např. nebude přijat ke studiu na střední nebo vysoké 
škole, popř. pocítí jiné negativní důsledky svého jednání. 
Skutečné mínění a přesvědčení nebylo zkoumáno. Stejně jako 
u dospělých stačila formální podřízenost oficiální linii. 

Dokument 9

1. Zjisti informace o 
existenci a činnosti 
některé mládežnické 
organizace za socialismu 
ve vaší škole. 

Čím déle socialismus trval, tím formálnější bylo naplňování 
požadavku společenské angažovanosti. Většina lidí ji chápala 
jako nutné zlo, kterému je třeba vyhovět a nevyvolávat tak 
zbytečné problémy v osobním životě. I když zvyšování 
životní úrovně obyvatelstva bylo trvale vyhlašovaným cílem 
socialismu, v každodenním životě se občané museli potýkat 
s řadou problémů, které byly spojeny s problémy 
socialistického hospodářství.
Po celou dobu socialismu se projevoval nedostatek bytů. 
Zboží každodenní potřeby bylo třeba shánět a obstarávat.
Řadu služeb bylo možné zajistit jen prostřednictvím tzv. 
melouchářů, tj. řemeslníků, kteří vykonávali práci buď ve 
svém volném čase, nebo se „ulili“ ze zaměstnání, a to za 
nezdaněnou úplatu, nebo se tyto práce musely provést 
svépomocí. Toto kutilství a melouchaření bylo 
v každodenním životě stejně typické jako shánění 
„známostí“, tj. lidí, kteří „ze známosti“ mohli poskytnout 
cennou službu nejrůznější povahy – zajistit opravu auta, 
přidělení poukazu na tuzemskou nebo zahraniční rekreaci 
nebo dokonce devizového příslibu pro vysněnou cestu do 
kapitalistické ciziny, přijetí ke studiu, poskytnout důležitou 
informaci, zajistit nákup nedostatkového zboží apod. 

Na rozdíl od oficiální angažovanosti tato soukromá sféra 
naplňovala obsah každodenního života průměrného občana 
socialistického Československa a do značné míry ho 
vyčerpávala.
Útěk do soukromí bývá často popisován jako útěk do chat a 
chalup; tento jev je typický pro období normalizace. 

1. Jak lidé většinou řešili své 
bytové problémy? Byly 
rozdíly mezi městem a 
vesnicí? Byly rozdíly 
v jednotlivých oblastech 
republiky? 

2. Jak dlouho se čekalo na 
přidělení poukazu na 
auto?

3. Které zboží bylo nejvíce 
nedostatkové?

Dokument 10
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Zachytit mnohostrannost, barvitost, bídu i vynalézavost 
socialistické každodennosti se dosud zcela nepodařilo. Její 
zkoumání a zpřesňování pomáhá pochopit naši nedávnou 
minulost a překonat černobílé rozdělování společnosti na svět 
viníků a obětí. Shromažďování informací od pamětníků 
k tomu významně přispívá. 

Zjisti význam pojmů: 
umístěnka, svépomocná 
bytová výstavba, kádrové 
hodnocení, cestovní doložka, 
tuzex, bony, celní prohlášení, 
častuška.

Dokument 1 - 100/1960 Sb. Ústavní zákon ze dne 11. července 1960

Ústava Československé socialistické republiky1

Prohlášení
My pracující lid Československa prohlašujeme slavnostně: 
Společenské zřízení, za které bojovaly celé generace našich dělníků i ostatních pracujících a které měly od vítězství 
Velké říjnové socialistické revoluce před očima jako vzor, stalo se pod vedením Komunistické strany Československa 
skutečností i u nás. 
Socialismus v naší vlasti zvítězil! Vstoupili jsme do nového období našich dějin a jsme odhodláni jít dále k novým, 
ještě vyšším cílům. Dovršujíce socialistickou výstavbu, přecházíme k budování socialistické společnosti a 
shromažďujeme síly pro přechod ke komunismu. Po této cestě půjdeme dále ruku v ruce s naším velkým spojencem, 
bratrským Svazem sovětských socialistických republik, a se všemi ostatními přátelskými zeměmi světové socialistické 
soustavy, jejímž je naše republika pevným článkem. 
Chceme žít v míru a přátelství se všemi národy světa a přispívat k mírovému soužití a k dobrým vztahům mezi státy s 
různým společenským zřízením. Důslednou mírovou politikou a všestranným rozvojem své země budeme napomáhat 
k tomu, aby se všechny národy přesvědčily o přednostech socialismu, který jediný vede k blahu všeho lidstva. …

Hlava první
Společenské zřízení

Čl. 1
(1) Československá socialistická republika je socialistický stát, založený na pevném svazku dělníků, rolníků a 
inteligence, v jehož čele je dělnická třída. 
(2) Československá socialistická republika je jednotný stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Slováků. 
(3) Československá socialistická republika náleží k světové socialistické soustavě; usiluje o přátelské vztahy se všemi 
národy a o zajištění trvalého míru v celém světě. 

Čl. 2
(1) Veškerá moc v Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu. …

Čl. 4
Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný 
bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence. 

Čl. 5
K rozvíjení společné činnosti, k všestranné a aktivní účasti na životě společnosti a státu a k uskutečňování svých práv 
sdružují se pracující v dobrovolné společenské organizace, jimiž jsou zejména Revoluční odborové hnutí, organizace 
sdružení, organizace mládeže, organizace kulturní, tělovýchovné a jiné; na společenské organizace postupně přecházejí 
některé úkoly státních orgánů. 

Čl. 6
Národní fronta Čechů a Slováků, v níž jsou sdruženy společenské organizace, je politickým výrazem svazku 
pracujících měst a venkova, vedeného Komunistickou stranou Československa. 

Čl. 7
(1) Ekonomickým základem Československé socialistické republiky je socialistická hospodářská soustava, která 
vylučuje jakoukoli formu vykořisťování člověka člověkem. 
(2) Socialistická hospodářská soustava, v níž jsou výrobní prostředky zespolečenštěny a veškeré národní hospodářství 
je plánovitě řízeno, zabezpečuje za uvědomělé spolupráce všech občanů mohutný rozvoj výroby a neustálý vzestup 
životní úrovně pracujících. ..

Čl. 8

                                                     
1 http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html [citováno 2012-01-04]
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(1) Socialistické společenské vlastnictví má dvě základní formy: státní vlastnictví, které je vlastnictvím všeho lidu 
(národní majetek), a družstevní vlastnictví (majetek lidových družstev). ..

Čl. 9
V mezích socialistické hospodářské soustavy je přípustné drobné soukromé hospodářství založené na osobní práci a 
vylučující vykořisťování cizí pracovní síly. …

Čl. 12
(1) Veškeré národní hospodářství je řízeno státním plánem rozvoje národního hospodářství, který se vypracovává a 
uskutečňuje za nejširší aktivní účasti pracujícího lidu. 
(2) Plán rozvoje národního hospodářství a kultury, který se vypracovává zpravidla na období pěti let, vyhlašuje se 
zákonem a je v tomto období závazným základem plánování jednotlivých státních orgánů a hospodářských organizací. 
…

Čl. 16
(1)Veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování jsou vedeny v duchu vědeckého 
světového názoru, marxismu-leninismu, a v těsném spojení se životem a prací lidu. …
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Dokument 2 - Budovatelské nadšení  - 50. léta

Na kulturní brigádě2

Eva Konvalinková, dopisovatelka časopisu Mateřídouška 

Jednou v neděli jel náš pěvecký a dramatický kroužek do Dyje na kulturní brigádu. Otvírali tam totiž 
družstevní prádelnu. Jeli jsme tam vlakem a už po cestě jsme zpívali. Náš pěvecký kroužek vede p. 
učitel Hlava, dramatický pí učitelka Janská. My jsme zpívali a žáci z dramatického kroužku recitovali 
a hráli. Zemědělci nám tleskali a my jsme z toho měli radost. Jsme rádi, že tak můžeme přispět 
vesnickému lidu v budování jeho jednotných zemědělských družstev. Tak zasadíme zase jednu ránu 
válečným štváčům. 

Závazkové hnutí3

                                                     
2 http://www.budovatel.cz/ state[citováno 2012-01-212]
3 Státní oblastní archiv Plzeň, fond KV KSČ K. Vary, kart. 91, Celozávodní závazek n.p.Metalis 02 Kraslice 
z 17.11.1954
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Dokument 3 - Vládní nařízení o úpravě důchodů ze 17. 4. 1953

22/1953 VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. dubna 1953

Ministerstvo vnitra - ze dne 17. dubna 1953 o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a 
zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení. 4

Vláda republiky Československé nařizuje …:
§ 1

Osobám, které byly odsouzeny ke ztrátě čestných práv občanských proto, že trestným činem projevily 
nepřátelství k lidově demokratickému řádu, zastavuje se výplata důchodů z důchodového zabezpečení, 
a to na dobu, po kterou ztráta těchto práv trvá (§ 44 odst. 3 tr. zák.); nezaopatřeným rodinným 
příslušníkům však náleží po tuto dobu podpora až do výše poloviny důchodu odsouzené osoby, po 
případě výchovné v nezkrácené výši.

§ 2
(1) Na podkladě usnesení rady okresního národního výboru budou důchody starobní (invalidní), jakož 
i důchody vdov (družek) přiměřeně sníženy podle okolností případu, a to po případě až na částku 700,-
Kčs měsíčně (sociální důchod)
a) význačným představitelům dřívějšího politického a hospodářského zřízení a vdovám po nich, 
b) těm, kdo horlivě sloužili dřívějšímu kapitalistickému řádu, a vdovám po nich, jestliže tyto osoby 
projevují nepřátelský postoj k lidově demokratickému řádu.
(2) Ve zvlášť odůvodněných případech může být důchod zcela odňat, pokud je      o výživu důchodce 
a jeho rodinných příslušníků jinak postaráno a usnese-li se na odnětí důchodu rada krajského 
národního výboru.
(3) Místní příslušnost národních výborů se řídí bydlištěm důchodce…

§ 5
(1) Ustanovení § 2 se užije obdobně též na důchodové zaopatření příslušníků ozbrojených sil….

§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je předseda státní komise důchodového 
zabezpečení a ministři vnitra, spravedlnosti, národní obrany a národní bezpečnosti.

Zápotocký v.r., Nosek v.r.
Široký v.r Dr. Rais v.r
arm. gen. Bacílek v.r. arm. gen. Dr. Čepička v.r. 

Jedna z 6300 rezolucí občanů, které došly Státnímu soudu k procesu s Miladou
Horákovou5

V Ústí nad Orlicí dne 9. 6. 1950. Státnímu soudu v Praze

My pionýrky střední školy dívčí v Ústí nad Orlicí, mladé budovatelky naší lidově demokratické 
republiky, projevujeme uspokojení a souhlas nad vynesenými rozsudky, které mají zaslouženě 
potrestat zrádce a rozvratníky naší vlasti. Vždyť oni připravovali novou válku, která by naši 
milovanou zemi zpustošila a jíž by padlo za oběť statisíce lidských životů.
51 podpisů 

                                                     
4

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1953-22 [citováno 2012-01-012]
5 http://www.totalita.cz/50/50_01_004.php[citováno 2012-01-012]
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Dokument 4 - Rezoluce lednového zasedání ÚV KSČ

1968, 5. leden, Praha. - Rezoluce lednového zasedání ústředního výboru KSČ.6

…
Nová etapa vývoje klade zvýšené nároky na práci strany a uplatňování její vedoucí úlohy.      
Z těchto hledisek plénum ÚV KSČ projednávalo otázky vztahů mezi stranickými, státními a 
společenskými orgány, metody práce ústředních orgánů strany. Ústřední výbor věcně, 
demokraticky, kriticky a s plnou odpovědností započal s konkrétní realizací závěrů říjnového 
pléna sám u sebe. Znovu ocenil současnou vnitrostranickou situaci a ukázal na existující 
nedostatky v metodách a stylu práce, ve vnitrostranickém řízení a v konkrétním uplatňování 
zásady demokratického centralismu a vnitrostranické demokracie…
Ústřední výbor bude vytvářet stále lepší podmínky pro zásadní a otevřené diskuse ve svém 
plénu ke všem projednávaným otázkám, aby každý jeho člen měl plnou možnost své 
stanovisko vyjádřit a obhajovat. Rozdílnost stanovisek při hledání správného řešení je 
přirozená a objektivně nutná….
To vyžaduje, aby se ve stranických orgánech ještě více rozvíjela otevřená výměna názorů, 
k čemuž musí všichni funkcionáři vytvářet podmínky. Vlastností komunisty je vřelý 
soudružský vztah k člověku, pozornost a vnímavost k potřebám svých spolupracovníků.
ÚV KSČ, …rozhodl rozdělit funkci prezidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ mezi 
dvě osoby. … schvaluje na základě vlastní žádosti soudruha Antonína Novotného, aby jako 
prezident ČSSR byl uvolněn z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ…současně schvaluje do 
funkce prvního tajemníka ÚV KSČ soudruha Alexandra Dubčeka….
V souladu s tím plénum ÚV KSČ ukládá předsednictvu rozpracovat a předložit plenárnímu 
zasedání zásady vzájemných vztahů, dělby práce a vazeb mezi ústředními stranickými a 
centrálními státními a hospodářskými orgány a organizacemi Národní fronty…
Ústřední výbor KSČ dále soudí, že v zájmu plného uplatnění jednoty českého a slovenského 
národa pro další rozvoj socialistické společnosti a současně v zájmu všestranného rozmachu 
našich bratrských národů a národností je nutné v duchu leninského řešení přikročit k rozpra-
cování všech otázek národnostní politiky v nových podmínkách a vycházet přitom z příprav-
ných prací, které už předsednictvo ÚV KSČ zahájilo, a předložit příslušné rozbory plénu ÚV 
KSČ…

                                                     
6 http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/105.pdf  [citováno 2012-01-010]
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Dokument 5 - Provolání předsednictva ÚV KSČ z 21. 8. 19687

  

Všemu lidu Československé socialistické republiky

Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23. hod. večer překročila vojska SSSR, Polské lidové 
republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové 
republiky státní hranice ČSSR. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky, předsednictva 
Národního shromáždění, předsednictva vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a bez vědomí 
těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou 
XIV. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany republiky, aby zachovali 
klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, protože obrana našich státních hranic je nyní 
nemožná. 

Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země. 
Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejen základním zásadám vztahů 
mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. 

Všichni vedoucí funkcionáři strany a Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž 
byli jako představitelé lidu a členy svých orgánů zvoleni podle zákonů a jiných nařízení 
platných v ČSSR. Ústavními činiteli je okamžitě svoláno zasedání Národního shromáždění, 
vlády republiky, a předsednictvo ÚV KSČ svolává plénum ÚV strany k projednání vzniklé 
situace. 

Předsednictvo ÚV KSČ

                                                     

7 http://www.dejepis.com/index.php?page=200&pod=12 [citováno 2011-12-28]
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Dokument 6 - Obsah kádrového spisu z doby normalizace8

                                                     
8 http://www.totalita.cz/gallery/gall_009_002.php
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Dokument 7 - Brigády na pomoc národnímu hospodářství

a) 9

                                                     
9 Archiv města Plzně, fond Národní výbor města Plzně – kancelář předsedy (primátora) Národního výboru 
v Plzni (1945-1984), karton 1019, Záznam z porady ze dne 19.10.1965
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b/10

                                                     
10 Archiv města Plzně, fond Národní výbor města Plzně – kancelář předsedy (primátora) Národního výboru 
v Plzni (1945-1984), karton 1019, Informativní zpráva ze dne 18.10.1965. 
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Dokument 8 - Svoboda projevu

Ústava ČSSR
Čl. 2811

(1) V souladu se zájmy pracujícího lidu je všem občanům zaručena svoboda projevu ve všech 
oborech života společnosti, zejména také svoboda slova a tisku. Těchto svobod občané užívají 
jak v zájmu rozvoje své osobnosti a svého tvůrčího úsilí, tak k uplatňování své aktivní účasti 
na správě státu a na hospodářské a kulturní výstavbě země. …

Zákon ze dne 25. října 1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných 
informačních prostředcích

§ 112

…
(2) Svoboda projevu, slova a tisku a společenské poslání periodického tisku a ostatních 
hromadných informačních prostředků jsou materiálně zaručeny tím, že se pracujícím a jejich 
organizacím dávají k dispozici vydavatelské a tiskové podniky, rozhlas, televize, film a jiné 
hromadné informační prostředky. Tyto prostředky jsou ve společenském vlastnictví a 
nemohou být předmětem soukromého podnikání.

§ 2
Posláním periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků je:
poskytovat včasné, pravdivé, všestranné a co nejúplnější informace o událostech ze všech 
oblastí života v Československé socialistické republice i v zahraničí;

prosazovat zájmy socialistické společnosti a všestranně napomáhat k uskutečňování 
jejích cílů;

spolupůsobit při rozvíjení socialistického vědomí občanů v duchu zásad ústavy a idejí 
politiky Komunistické strany Československa jako vedoucí síly ve státě a společnosti;

tlumočit a spoluvytvářet socialistické veřejné mínění a zvyšovat jeho úlohu při 
rozvíjení socialistické demokracie v životě společnosti;

přispívat ke zvyšování politické a kulturní úrovně občanů a jejich odborných znalostí;
napomáhat tvůrčímu úsilí občanů a uplatňování jejich aktivní účasti na správě a řízení 

státu a na hospodářské a kulturní výstavbě země….

                                                     
11 Ústava ČSSR z r. 1960, http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html [citováno2012-01-09]
12 81/1966 Sb Zákon ze dne 25. října 1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 
prostředcích, http://www.totalita.cz/txt/txt_zakon_1966-081.pdf [citováno2012-01-09]
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Propagace stranického tisku13

                                                     
13 Státní oblastní archiv Plzeň,  fond KV KSČ Plzeň, kar.496 , KV KSČ stranickým organizacím  1955.
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Příklady zásahů cenzorů14

Denní zpráva č. 245 3. prosince 1959

1) Gramofonové závody, Praha
Po konsultaci s pracovníkem IV. Oddělení ÚV KSČ s. Peprníkem bylo doporučeno, aby nebyla 
lisována gramofonová deska s nahrávkou Polní mše od Bohuslava Martinů na slova Jiřího Muchy.
B. Martinů komponoval mši v roce 1941-1942 pro zahraniční jednotku čs. armády ve Francii.
Text mše přikládám všem příjemcům DZ.
Ředitel Gramofonových závodů s. Harnach namítal, že nahrávka je z roku 1957 v provedení 
Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, jehož uměleckým vedoucím v té doby byl s. Barvík,
a že skladba byla uvedena na Pražském jaru před třemi lety se souhlasem Hlavní politické správy 
MNO.

Denní zpráva č. 59 7. dubna 1961

4) ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ K. Wendta z Českých Budějovic
Na úmrtním oznámení advokáta K. Wendta z Českých Budějovic, který byl znám jako reakční bývalý 
funkcionář lidové strany, nebyl dán souhlas k otištění motta:
„Ach, vše mi berete, můj vavřín i mou růži!
Jen berte, jedno přec vždy zůstane tu muži,
co s sebou odnesu, to večer vrátím Bohu,
až s dvorným pozdravem se vznesu nad oblohu,
co nemá trhliny ni skvrny v triumf jistý,
navzdory to odnesu…ŠTÍT SVŮJ ČISTÝ!“
(Verše jsou závěrečným monologem Cyrana z Bergeracu, slavného dramatu E. Rostanda z roku 1897)

Denní zpráva č. 46 7. dubna 1964

4) DIVADELNÍ NOVINY 8. 4. 1964, vydává Svaz čs. divadelních a filmových umělců, Praha
Po konzultaci s pracovníkem ideologického oddělení ÚV KSČ s. Rzounkem bylo doporučeno 
nezveřejňovat 66. sonet W. Shakespeara v 18. čísle časopisu:
„Jsem unaven a za smrt prosím Boha –
jen nevidět už, jak je bita ctnost,
a vynášena nicka přeubohá,
a křivdou rozšlapána nevinnost,
a odívána zlatem nemohoucnost,
a v trhu prodávána dívčí čest,
a pokálena bezúhonná vroucnost,
a utloukáno to, co silné jest,
a umění jak panáčkuje vládě,
a doktor Blbec káže géniům,
a lumpové se posmívají pravdě,
a Dobro babě Zlu jak smejčí dům –
tím světem unaven, tak rád bych zhas, 
Leč tebe zůstavit mu na pospas?"
(Ze sonetů W. Shakespeara přeložil E. A. Saudek)
(Sonet byl vypuštěn již z 2. čísla Divadelních novin v září 1963 – viz DH 128/1-1963)

Denní zpráva č. 62 23. dubna 1965

                                                     
14 Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957-1967, upořádali  Kaplan, K., Váchová, J., ÚSD AV 
ČR, Praha 1995, část l., 2. 3. http://www.totalita.cz/txt/txt_cenzura_prikl_01.pdf [citováno2012-01-09]
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3) DIVADLO ZDEŇKA NEJEDLÉHO Ústí nad Labem
Po konzultaci s vedoucím ideologického oddělení KV KSČ v Ústí nad Labem s. Škorničkou bylo 
doporučeno z brožury „20 let Divadla ZN" vypustit část textu:
„…Na základě vykonstruovaného nařčení z pokusu o úklad o život presidenta A. Zápotockého při jeho 
návštěvě v teplickém divadle byl zatčen ředitel T. Šeřínský se ženou, B. Kristejn a další. Po dvou 
letech byli všichni propuštěni a zbaveni obvinění.“

Denní zpráva č. 78 12.květen 1961

6) SVOBODNÉ SLOVO, Praha
V čísle 114 byl vypuštěn inzerát:
„Univerzitní docent, nyní ekonom, přijme místo, 1500 Kč. Kdekoliv.“
Podle obsahu inzerátu jde zřejmě o bývalého docenta na universitě, který byl pravděpodobně 
propuštěn a tedy zbaven akademické hodnosti, takže nemá právo ji dále užívat. Podle zjištění v redakci 
jde o dr. Karla Svobodu, Praha 6, Mickiewiczova ul.

Dokument 9 - Mládežnické organizace

Jiskry, pionýři, svazáci

1. Jiskry15

Jiskrou je člen organizace do 9 let.
Slib
„Slibuji dnes přede všemi
jako jiskra jasná
chci žít pro svou krásnou zemi, 
aby byla šťastná.“

Zákony
Jiskra mluví pravdu
Jiskra je zvídavá
Jiskra ráda cvičí
Jiskra ráda zpívá, kreslí, hraje si
Jiskra je pracovitá

2. Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže16

Pionýrský slib
„Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým 
občanem své milované země, Československé socialistické republiky, a svým jednáním chránit čest 
pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže.“

Zákony pionýrů
Pionýr je oddaný své socialistické vlasti a Komunistické straně Československa. 
Pionýr je přítelem Sovětského svazu a obhájcem pokroku a míru na celém světě. 
Pionýr ctí hrdinství práce a boje. 

                                                     
15 http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Jiskry[citováno 2011-12-28]
16

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pion%C3%BDrsk%C3%A1_organizace_Socialistick%C3%A9ho_svazu_ml%C3%
A1de%C5%BEe[citováno 2011-12-28]
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Pionýr svým jednáním, učením a prací prospívá socialistické vlasti. 
Pionýr je hrdý na svoji Pionýrskou organizaci SSM.

Heslo
Výzva: K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven! 
Odezva: Vždy připraven! 
  

3. Socialistický svaz mládeže 

Slib člena Socialistického svazu mládeže17

"Stávám se členem SSM, abych svou prací a svým životem přispěl k budování a obraně socialistické 
vlasti."

Socialistický svaz mládeže 18(zkratka SSM) byla organizace v ČSSR, fungující mezi lety 1970 a 
1989, řízená a spravována byla KSČ. SSM obnovoval v roce 1968 zaniklý Československý svaz 
mládeže.
Hlavním úkolem bylo vštěpovat základy marxismu a leninismu mezi československou mládež. SSM 
měl i svůj tiskový orgán, kterým byla Mladá Fronta (od roku 1990 nezávislá), vždy jednou za několik 
let se scházeli jeho zástupci na sjezdu, kde se rozhodovalo o stanovách i fungování celé organizace.
Po zhroucení komunistického režimu v roce 1989 byl SSM postupně zrušen.

                                                     
17 http://klempera.tripod.com/ssm.htm [citováno 2011-12-28]
18 http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistick%C3%BD_svaz_ml%C3%A1de%C5%BEe [citováno 2011-12-28]
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Dokument 10 - Bytové problémy

a/19

                                                     
19 Archiv města Plzně, fond Národní výbor města Plzně – kancelář předsedy (primátora) Národního výboru 
v Plzni (1945-1984), karton 1047, bytové záležitosti z 20.4. 1976
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b) – Problémy zásobování spotřebním zbožím20

                                                     
20 Archiv města Plzně, fond Národní výbor města Plzně – kancelář předsedy (primátora) Národního výboru 
v Plzni (1945-1984), karton 1139, Vysvětlení k informaci ze dne 2. 9.1980
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Závěrečné zprávy škol projektu Socialistická každodennost

6. základní škola Cheb
Vedoucí projektu Mgr. Lenka Poórová, Mgr. Miroslav Dlesk

Na projektu pracovali žáci 9. ročníků

1. Obecný úvod – období normalizace

Období normalizace vymezují léta 70. – 80. 20. století, kdy bylo Československo spíše 
satelitem SSSR než samostatnou zemí. Prezidentem se stal Gustav Husák (1975-1989), jenž 
se stal symbolem normalizační doby. Po uvolněné atmosféře Pražského jara v r. 1968 přišla 
v srpnu 1968 studená sprcha v podobě invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 
ČSSR byla nucena podepsat Moskevský protokol, kterým dávala najevo souhlas se vstupem 
intervenčních vojsk a přislíbila normalizovat situaci. Konec nadějí na možnost obrody 
socialismu přišel s další smlouvou z 16. 10. 1968, která schvalovala dočasný pobyt 
sovětských vojsk na území republiky. Brežněvova doktrína poté omezila suverenitu 
socialistických zemí, protože byl schválen zásah při ohrožení socialismu. 

V první fázi normalizace (srpen 1968 - duben 1969) byly provedeny změny ve vedení, 
politické čistky, byl přijat zákon o federalizaci. Nesmíme opomenout zoufalý, ale hrdinský čin 
studenta Filosofické fakulty UK Jana Palacha, který se na protest proti pasivitě upálil. V roce
1970 byla podepsána nová československo-sovětská smlouva o „přátelství“. Z komunistické 
strany bylo vyloučeno půl milionu členů. Byly zahájeny prověrky všech členů strany. Většina 
vedoucích pracovníků podnikové sféry byla nahrazena málo schopnými řediteli. Totéž se dělo 
ve vědě, novinářství. Ideologickým základem normalizované strany se stal v roce 1970 
dokument „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti“.

Občané postupně rezignovali na politický život. Vznikl samizdat, edice Petlice či 
Expedice aj. Společenství bývalých členů KSČ, nekomunistické inteligence a křesťanských 
kruhů podepsalo v roce 1977 Chartu 77, která nabádá socialistický režim, aby dodržoval 
lidská a občanská práva. Prvními mluvčími Charty 77 byli filosof Jan Patočka, dramatik 
Václav Havel a bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek.

Když se podíváme do nepolitické oblasti, tak zjistíme, že v období normalizace byla 
dokončena industrializace Slovenska, trhy se orientovaly na východ, zůstával zde zastaralý 
hospodářský mechanismus, rostly vojenské náklady. To vše vedlo k hospodářské krizi, 
zpožďování technického rozvoje, plýtvání energií, investicemi. V 80. letech byly vybudovány 
jaderné elektrárny sovětského typu v Jaslovských Bohunicích, Dukovanech a Temelínu.

Problém socialistické společnosti byl v „šikaně“ která byla snad na každém kroku, 
bolševický aparát pronikal do všech oblastí života. Například společenský život dítěte začínal 
vítáním občánků, jímž chtěli poukázat, že se dítě stává „majetkem státu“. Už od narození 
mělo dítě organizovaný život, povinně muselo navštěvovat Jiskry, poté Pionýry. V pubertě 
přišly problémy s nástupem na střední školu, ještě těžší bylo dostat se na vysokou. 
V dospělosti pak každý člověk musel ze zákona pracovat. Nepohodlní intelektuálové 
končívali většinou v dělnických profesích. 

V této době se nedalo svobodně jezdit na západ, v obchodě nebyly banány, občas 
toaletní papír, potlačovaly se demonstrace a pár disidentů sedělo ve vězení. Víceméně se žilo 
normálně, pokud si tedy člověk zbytečně nevyskakoval a nedráždil úřady. Socialismus ale 
neměl jen své zápory, byla nižší kriminalita, bylo levnější oblečení i potraviny, každý měl 
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práci a československé zdravotnictví se dávalo světu za příklad. 
Nemůžeme konstatovat, že život za socialismu byl ve všem horší než dnes. Stále 

existují lidé, kteří stojí za názorem, že se po Sametové revoluci nic nezměnilo, nebo dokonce 
že život před listopadem 1989 byl lepší.

2. Metodika práce

Po několika vyučovacích hodinách s tematikou normalizace jsme získali představu o 
této době. Mohli jsme se tedy zaměřit na módní trendy, zejména oblékání, které odráželo 
životní styl lidí v 70. a 80. letech minulého století. 

Rozhodli jsme se, že půjdeme přímo ke zdroji, tedy k lidem, kteří v této době žili. 
Sestavili jsme dotazník, ten obsahoval 20 otázek. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, do 
jaké míry se změnil pohled na módu, jak lidé módu vnímali, co jim vadilo, co je naopak 
těšilo. Chtěli jsme zjistit, jestli styl oblékání opravdu odrážel životní styl. Dotazníky jsme 
rozdali celkem 80 lidem. Vrátilo se nám jich pouhých 60. Dotazníky byly anonymní, 
požadovali jsme vyplnění věku, povolání a pohlaví. Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali 
svolení se zpracováním a distribucí odpovědí, museli respondenti souhlas stvrdit podpisem. 

Dotazníky jsme pak rozdělili do 2 skupin podle pohlaví, protože nám bylo jasné, že 
bude rozdílný mužský a ženský pohled na módu. Při dalším hodnocení a sběru informací jsme 
také zohledňovali věk respondentů. Vytvořili jsme tabulky, do nich jsme zaznamenali četnost 
odpovědí, jež jsme převáděli na procenta. Každou skupinu jsme zpracovali zvlášť a poté jsme 
informace spojili do jednoho celku. Ke každé otázce jsme utvořili 3 výsečové grafy (odpověď 
mužská, ženská a celková). Poté jsme získané informace shrnuli do kapitoly „dotazníkové 
šetření“. 

Dále jsme získali fotografie dokládající typické módní rysy 70. a 80. let 20. století. 
Fotografie jsme chronologicky roztřídili a zařadili je do kapitoly „každodenní život a móda 
v 70. a 80. letech 20. století“. V této kapitole jsme čerpali z knihy Příběhy bezpráví, Mýty o 
socialistických časech (autoři Drda A., Škoda S., Mlejnek J.)

3. Vyhodnocení dotazníkového šetření

Z rozhovorů jsme zjistili, že pro lidi je v dnešní době oblečení dražší než před rokem 
1989 a považují je za méně kvalitní. V dnešní době lidé rozdělují oblečení do 2 skupin – levné 
s nízkou kvalitou a značkové, drahé, ale také méně kvalitní než před rokem 1989. I když zde 
se respondenti při hodnocení kvality oblečení neshodli. Jedni píší, že dříve bylo oblečení 
kvalitnější, druzí naopak tvrdí, že je tomu obráceně. Usuzujeme, že je to způsobeno dnešním 
nepřeberným množstvím zboží, které nám obchodní řetězce nabízejí. Lidé si mohou vybrat 
z tolika druhů oblečení, značek, stylů. Kvalita oblečení záleží právě na tomto výběru. 
Nesmíme také zapomínat ani na to, že dnešní zboží vesměs pochází z asijských továren, 
nikoliv od našich, evropských či amerických výrobců. Podle lidí bylo oblečení lépe šité, lépe 
vypracované.

Při srovnávání nynější módy s módou 70. a 80. let se dotazovaní téměř jednoznačně 
shodli, že nynější móda je lepší (pestrá, rozmanitá, prodyšná a každý si zvolí styl), zatímco 
móda socialismu byla jednotná. Lidé neměli možnost takového výběru, jako je tomu dnes.

Dnešní móda nemá téměř žádné hranice. Lidé si mohou nosit, co chtějí, když se cítí 
dobře a nevadí jim pátravé pohledy ostatních lidí. Jak to bylo před rokem 1989? Mohli lidé 
také nosit, co chtěli? Třetina dotazovaných si nebyla jista, jestli bylo nějaké oblečení vyloženě 
zakázané či nevhodné. Třetina lidí napsala, že nebylo žádné oblečení společensky nevhodné 
nebo zakázané. Zbylá třetina uvádí, že byla nevhodná trička i jiné oblečení s nápisy 
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v angličtině, rifle také nebyly příliš přijímaným oblečením.
Každý ve svém životě alespoň jednou zatoužil po nějaké materiální věci, kterou 

nemohl mít. Ptali jsme se tedy dotazovaných, po čem v rámci oblečení toužili a nedostali. 
Většina se shodla, že si velmi přáli riflové oblečení, především tedy džíny značky Levis. Dále 
lidé toužili po strečových kalhotách, sportovním a značkovém oblečení (bohužel nám 
respondenti nenapsali konkrétní značky). Jedna respondentka připsala, že do sedmnácti let 
neměla pravé rifle, rodiče jí je nechtěli koupit a ona si musela počkat, až si na ně vydělá sama 
na brigádě.

Dnes lidé sice jezdí nakupovat oblečení do zahraničí, ale tento výjezd je vázán na 
sezónní slevy. Tyto cesty nejsou pro lidi ani cílené. Před rokem 1989 výjezdy za účelem 
nákupu oblečení byly cílené. Jezdilo se do NDR pro dětské oblečení, nejvíce pro boty. Lidé 
jezdili například i do Berlína. Lidé se také vypravovali za nákupy do Maďarska. Žádané také 
bylo oblečení z džínoviny. 

Ten, kdo neměl možnost jet do zahraničí, mohl „lepší“ zboží koupit v tzv. Tuzexu. 
Tedy pokud si obstaral bony, což byla měna, kterou se v Tuzexu platilo. Bony nejčastěji lidé 
sehnali přímo před Tuzexem od prodejců (veksláků). Dále často uvádějí, že je získali od 
rodiny nebo od známých ilegální výměnou v kurzu 1:5. Oficiálně nákup bonů nebyl možný. 
Bylo však velmi obtížné se k bonům dostat. Nejvíce pak v Tuzexu sháněli rifle (90% 
dotázaných), svetry, trička, bundy, kabáty, froté ponožky, speciální oblečení pro sport. 

Dnešní doba je přehlcená nejrůznějšími doplňky, módní jsou hodinky, bižutérie, šátky, 
šály, pásky. Vše musí k sobě ladit – boty, kabelka, pásek, oblečení tím získává nový rozměr. 
Jaká byla situace před rokem 1989? Nosili lidé doplňky? Zatímco muži podle našeho 
průzkumu nenosili téměř žádné doplňky, ženy byly vynalézavější. I přes malý výběr dokázaly 
být módní a trendy pomocí: pásků, hodinek, šátků, korálů, kabelek, náušnic, šál, čepic, 
zdobených límců, mašlí, šperků obecně, rukavic, čelenek, návleků, širokých pásků a náramků. 
Muži si vystačili s pouhopouhými širokými kravatami a koženými popřípadě jinými pásky.

Jelikož v Československu bylo obtížné zboží koupit, neboť prostě nebylo, ženy se 
inspirovaly v módních časopisech a oblečení si doma upletly nebo samy ušily. Časopisy jako 
Vlasta, Žena a móda či Burda znali všichni dotazovaní. Nejvíce si ženy vybíraly střihy 
z časopisů Žena a móda (30,5%) a Burda (30,5%). Podle Vlasty šilo a pletlo 25,4% žen a 
podle jiných pak 13,5%. Bohužel nám nikdo neřekl, jak se tyto „jiné“ módní časopisy 
jmenovaly. Móda se otáčí jako zeměkoule. Vrací se zpět a zpět. Líbí se lidem, když se nyní 
vrací některé módní trendy, které byly typické pro 70. a 80. léta minulého století? Lidé velmi 
pozitivně hodnotí to, že se pletené svetry nebo například zvonáče vracejí do módy. 

Nejzajímavější byla pro nás otázka poslední, ve které jsme nechali lidem prostor pro 
jejich názory na módu, styl oblékání, módní trendy, které se v Československu vyskytovaly 
před rokem 1989. Mnoho lidí nám napsalo, že módu neřešilo. Byli to lidé, kterým v té době 
bylo od 15 do 20 let. Velmi nás to překvapilo, protože právě lidé v tomto věku dnes módu 
velmi řeší, mohlo by se říct, že módou i žijí. 

Vesměs jim vadila přílišná uniformita oblečení, proto byli velmi rádi, když měli na 
sobě něco jiného než ostatní, něco z ciziny, protože v Československu nebylo možné si koupit 
něco jiného. Vzpomínají, že když přeci jen chtěli něco rozdílného a neměli možnost nákupu 
v zahraničí, sedli k šicímu stroji, k pletení a háčkování a zhotovili si oděv sami. Ženy v tomto 
počinu vidí výhody – zvládaly ruční práce, navíc si oděvu více vážily.

Mnohým vadilo, že se módní zboží nedalo sehnat. Starší respondenti vzpomínají i na 
oblečení z 50., 60. let a shodují se, že je vidět postupný pokrok. Móda 70. a 80. let je podle 
nich lepší, hezčí. Lidé i přes problémy, které jsou výše naznačeny, na socialistickou módu 
vzpomínají rádi. Dodávají, že se používaly materiály, jako byl nylon, polyester, úplety, 
síťovina. Materiály návrháři různě kombinovali, vznikaly tak neobvyklé módní kreace. Těm 
podléhá mnoho lidí i dnes a nezáleží na době, ve které žijí. Dnes i dříve lidé nosili a nosí 
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oblečení, a to přesto, že zvýrazňuje nedostatky jejich postavy a neladí barevně s typem 
člověka.

Mnoho respondentů končí své odpovědi větou: Není vše hezké, co je módní. I my 
takto náš průzkum ohledně každodenního života v oblasti módy v době socialismu 70. - 80. 
let 20. století skončíme.

Rozhovor o vekslování za socialismu

Naskytla se nám příležitost mluvit s člověkem, který si přivydělával tím, že prodával 
v Chebu a v Karlových Varech bony. Před rokem 1989 pracoval jako technolog v Kovu. Dnes 
je mu 43 let. Povolání, které dnes vykonává, nám nechtěl sdělit. 

Bony získával od babičky, ta dostávala důchod ze zahraničí v bonech. Ty pak 
prodával. Uvedl, že tím vypomáhal lidem. Této činnosti se věnoval od 16 let, vždy v době 
svého volna. Nepotřeboval k tomu nic víc než peníze. On sám lidi neoslovoval. Lidé ho sami 
vyhledávali. Kromě bonů kšeftoval ještě s becherovkou. Rizika této činnosti nepociťoval. 
Činnost to byla sice zakázaná, ale nikdo ji prý nekontroloval. Neměl ani strach, že ho někdo 
udá. Lidé drželi pospolu. Nikdy se mu nestalo, že by byl kvůli této činnosti stíhán. Nevěděl 
ani, jaký trest by ho čekal. Nepřemýšlel nad tím. 

Každodenní život a móda v 70. a 80. letech 20. století

Životní styl spolu s módou ovlivňuje každodenní prožívání člověka, aniž by si to stále 
připomínal a uvědomoval. Velmi nás zajímalo, jak žili lidé v „socialistické“ vlasti. Jak žili 
naši příbuzní, rodiče, prarodiče a známí. Rozhodli jsme se na základě fotografií, jež nám 

právě tito lidé zapůjčili, dokumentovat jedince. 
Byla to velmi příjemná práce, protože při hledání 
vhodného materiálu majitelé fotografií 
nostalgicky vzpomínali na dobu minulou. 
Vyprávěli, smáli se, plakali a my s nimi. 

První fotografie, kterou jsme vybrali, 
zachycuje vítání občánků. 
Malý človíček byl uvítán na národním výboru do 
života, dostal malý dáreček, děti ze základní 
školy nebo ze školky mu zazpívali písničku a 
rodiče se poté zvěčnili podpisem do knihy. Tento 
zvyk možná nahrazoval křest. Místo do kostela se 
šlo na národní výbor. Každopádně musíme 
konstatovat, že vítání občánků přetrvává dodnes. 

Kdo nepracoval, byl považován za 
příživníka. Pracovat musel každý, i když to bylo 
často neefektivní. Mzdy nebyly nikterak vysoké. I 
úplná rodina dlouhodobě nevyžila pouze z otcova 
platu. Musely tedy pracovat ve velké míře i ženy. 
A když měla žena malé dítě? Nikdo z příbuzných 

ho nemohl hlídat? Žádný problém. Byly tu přece jesle a výchova ke kolektivizmu mohla začít. 
Připadá nám podle fotografií, jako by se v jeslích i ve školce trošku ztrácela identita jedince. 
Všichni v jeslích měli stejné oblečení. 

Už v první třídě se děti stávaly jiskrami, později pionýry. Slíbily věrnost socialistické 
vlasti. Do Pionýra chodili téměř všichni, protože tím člověk nevybočoval. Ti, co v organizaci 
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nebyli, mohli dostat špatný posudek. Děti do Pionýra chodily rády, protože tam měly 
kamarády. Děti jezdily s Pionýrem nebo zde na Chebsku s organizací Mladí strážci hranic na 
letní tábory. 

Letní tábor pod záštitou Mladých strážců hranic, Cheb, 70. léta        Sběr kovového odpadu, 70. léta 

Když jsme si prohlíželi fotografie z mladších školních let, příbuzní vzpomínali, jak 
chodili na exkurze na dělnická pracoviště, chodili vítat delegace, jezdili do muzeí dělnických 
hnutí. Zarazilo nás, že téměř všichni měli stejně ostříhané vlasy a podobné oblečení (i když už 
víme, že se s pořízením originálního oblečení byl problém). Prarodiče nám odpověděli, že 
bylo nevhodné mít vlasy delší nebo nějak výstředně upravené a že dokonce i učitelé psali 
rodičům, aby dítě ostříhali. 

Po základní škole byl člověk přijat na střední školu, učiliště a musel se zapsat do 
Socialistického svazu mládeže nebo Svazu československo-sovětského přátelství. Otec jedné 
naší spolužačky byl učeň, a proto prý musel vstoupit do Revolučního odborového hnutí 
(ROH). I jiní rodiče našich spolužáků byli v SSM, i když tvrdí, že tam vůbec nechtěli. Proč 
tam tedy vstoupili? Prý to bylo automatické, kdo nevstoupil, měl akorát problémy (například 
s učiteli, protože jim kazil dobré výsledky), nemusel se například dostat na vysokou školu. 

Po ukončení školní docházky nastoupil člověk do zaměstnání. Práce byla ze zákona 
povinná. Pracovalo se většinou i v sobotu. Nás spíše než práce zaujaly brigády, práce ve 
prospěch obce, které museli lidé vykonávat. 
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Brigáda v nezjištěném 
podniku u Chebu 70. léta 20. století

A už tu máme další organizace Národní fronty - Lidové milice, Svazarm (branná 
organizace podle sovětského vzoru), do které dospělý vstoupil, aby měl dobrý posudek. Dále 
byl vyvíjen na některé jedince tlak, aby vstoupil do komunistické strany.

Fotky nám také přiblížily dnes téměř zapomenutou povinnou základní službu 
v Československé lidové armádě. Naši otcové sloužili dva roky.

Povinná vojenská služba -
rok 1981 Cheb, rok 1985 -
elektrárna Malešice

Někteří dokonce už měli svou rodinu. 

Svatba na Městském národním výboru, Cheb 1985

S rodinou přišel problém s bydlením. Rodiče vyprávějí, jakým způsobem museli žít 
(často pohromadě s prarodiči), než jim byl přidělen byt. Jedni vzpomínali, že čekali na byt 
2 roky. Když se měli stěhovat, najednou byt dostal úplně někdo jiný. Byla to tehdejší 
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vycházející fotbalová hvězda, která dostala angažmá v Rudé hvězdě Cheb a tudíž i byt, na 
který čekali zmínění rodiče. 

Objevili jsme mnoho fotografií se zahrádkou, chatou, chalupou. 

Chvíle odpočinku na chatě, chatová kolonie v Hájích u Chebu 70.léta 20.století

Mysleli jsme si, že to byla spíše doména starších, ale na fotografiích byli i rodiče, kteří 
byli tehdy v našem věku. Shodli jsme se s vrstevníky, že nás to příliš na venkov dnes neláká. 
Proč je ano? Prý si tam mohli dělat to, co chtěli. Nebyli na očích. Dále prý chodili do hospody 
nebo koukali na televizi. Necestovali, protože to bylo komplikované. Když už dovolená v 
zahraničí, tak například v Maďarsku, Bulharsku, Sovětském svazu.

Dovolená v Moskvě rok 1988

Fotografie nám představily lidi, které ani neznáme, protože zemřeli dříve, než jsme se 
my narodili. I tehdy někteří z nich museli být umístěni v domovech důchodců (dnes domov 
pro seniory), neboť se o ně rodina nemohla z časových i jiných důvodů postarat. Pro nemocné 
pak byly zřízeny léčebny dlouhodobě nemocných. Na této skutečnosti se bohužel nic 
nezměnilo.
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Příloha 1 - Ukázka dotazníku

Projekt Každodennost v době socialismu – móda 70. – 80. let 20. století

DOTAZNÍK
Tento dotazník vypracovali žáci 6. ZŠ v Cheb, kteří se podílejí na projektu
KAŽDODENNOST V DOBĚ SOCIALISMU.
Souhlasíte s tím, aby Vaše odpovědi byly zpracovány a použity jako materiál pro projekt 
KAŽDODENNOST V DOBĚ SOCIALISMU, na kterém se podílejí žáci 6.ZŠ?     
__________________
                                                                      PODPIS

POHLAVÍ VĚK ROK NAROZENÍ POVOLÁNÍ

1. Zdá se Vám dnes oblečení dražší než před rokem 1989? 
________________________________________________________________________
2. Jezdíte nakupovat oblečení do zahraničí?
________________________________________________________________________
3.  Jezdil(a) jste před rokem 1989 nakupovat oblečení do zahraničí? Jestliže ano, napište 

prosím kam a pro jaký druh oblečení. Pokud ano, z jakého důvodu to bylo 
- Finanční
- Bylo dlouhodobě vyprodané
- Jiný důvod 

___________________________________________________________________________
1. Bylo nějaké oblečení před rokem 1989, které jste si přál(a) a nesehnal(a) jste ho? 

Uveďte, o jaký druh oblečení se jednalo.       
___________________________________________________________________________

2. Nakupoval(a) jste v Tuzexu? Pokud ne, přeskočte na otázku č. 8
___________________________________________________________________________

3. Jakým způsobem jste přišel(a) k bonům?
___________________________________________________________________________

4. Jaké oblečení jste si koupila v Tuzexu?
___________________________________________________________________________

5. Líbila se Vám móda 70. - 80. let? Co přesně se Vám na ní líbilo? Pokud se Vám 
nelíbila, uveďte prosím, co se Vám na ní nelíbilo.

___________________________________________________________________________
6. Jak byste srovnal (a) módu za doby socialismu s nynější?

___________________________________________________________________________
7. Cítil(a) jste se někdy diskriminován(a) kvůli oblékání ?

___________________________________________________________________________
8. Nosil(a) jste někdy oblečení z tzv. „druhé ruky“? 

___________________________________________________________________________
9. Šil(a) jste si na sebe oblečení před rokem 1989?

___________________________________________________________________________
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10. Necháváte si šít nebo si sam(a) šijete oblečení dnes?
___________________________________________________________________________

11. Nosily se k oblečení doplňky? Jaké?
___________________________________________________________________________

12. Znáte nějaké časopisy o módě? Např. :
- Vlasta
- Žena a móda
- Burda
- Jiný ___________________________________________

13. Byl nějaký druh oblečení před rokem 1989 zakázaný nebo společensky nevhodný?
___________________________________________________________________________

14. Byly ve školách či ve školkách „uniformy“?
___________________________________________________________________________

15. Byl takový výběr oblečení, jako je dnes? Co Vám například chybělo?
___________________________________________________________________________

16. Oblečení jako „zvonáče“ či pletené svetry se vrací do módy, co si o tom myslíte?
___________________________________________________________________________

17. Zde můžete napsat svůj názor na módu, styl oblékání, módní trendy, které se 
v Československu vyskytovaly před rokem 1989.

Velmi Vám děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.

Příloha 2 - Grafické znázornění odpovědí

1. Zdá se Vám dnes oblečení dražší než před rokem 1989?    tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE    
Muži i ženy Muži Ženy
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2. Jezdíte nakupovat oblečení do zahraničí?                 tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE            

Muži i ženy Muži Ženy

3. Jezdil/a jste před rokem 1989 nakupovat oblečení do zahraničí? tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: 

NE    
Muži i ženy Muži Ženy

4. Bylo nějaké oblečení před rokem 1989, které jste si přál/a a nesehnal/a jste ho?
        tmavší: ANO, světlejší odstín: NE    

Muži i ženy Muži Ženy
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5. Nakupoval/a jste v Tuzexu?                                  tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE    
Muži i ženy Muži Ženy

8. Líbila se Vám móda 70. a 80. let?                             tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE    
Muži i ženy Muži Ženy

10. Cítil/a jste se někdy diskriminován/a kvůli oblékání?       tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE    
Muži i ženy Muži Ženy
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11. Nosil/a jste někdy oblečení z tzv. „druhé ruky?            tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE   
Muži i ženy Muži Ženy

12. Šil/a jste si na sebe oblečení před rokem 1989?              tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE    
Muži i ženy Muži Ženy

13. Necháváte si šít oblečení nebo si je šijete dnes?          tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE    
Muži i ženy Muži Ženy
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14. Nosily se k oblečení doplňky?                             tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE    
Muži i ženy Muži Ženy

15a. Znáte nějaké časopisy o módě?                           tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE    
Muži i ženy Muži Ženy

15b. Hledal/a jste v těchto časopisech módní inspiraci?         tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE    
Muži i ženy Muži Ženy
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16. Byl nějaký druh oblečení před rokem 1989 zakázaný nebo společensky nevhodný?
                                                  tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE                         

Muži i ženy Muži Ženy

17. Byly ve školách či ve školkách „uniformy“?                  tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE    
Muži i ženy Muži Ženy

18. Byl takový výběr oblečení jako je dnes?                     tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE    
Muži i ženy Muži Ženy
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ZŠ Mánesova, Stříbro
Vedoucí projektu: Mgr. Alena Deredimosová

Na projektu pracovali žáci 9. ročníku.

Úvodní slovo

Předložený materiál je výsledkem práce žáků volitelného předmětu seminář 
společenských věd v 9. ročníku. O době socialismu se žáci učí v tomto ročníku v hodinách 
dějepisu. V semináři se zaměřili na módu a oblékání v 50. – 80. letech 20. století a zjišťovali 
pomocí dotazníků a rozhovorů, jak prožívali tuto dobu jejich rodiče a prarodiče. Do hodin se 
vraceli s poznáním, že se s prarodiči zasmáli, když babička či děda vzpomínali na mládí a ze 
skříní vytahovali kdysi módní oblečení, nebo když jim babička ukazovala, jak se kdysi 
spravovaly ponožky. Některé ukázky žáci nafotili a natočili. Společně jsme pak mluvili o 
době socialismu, o materiálech, nakupování, domácím zhotovování oděvů, o údržbě… 
Připravili jsme malou módní přehlídku dobového oblečení a nástěnku.

Žáci poznali, jak bylo obtížné pro jejich babičky a maminky sehnat a pořídit si módní 
oblečení, kterého jsou dnes plné obchody, jak jejich babičky a maminky leckdy musely šetřit 
nebo přiložit ruku k dílu, aby si obstaraly módní oděv a doplněk. Po otevření hranic jsou naše 
obchody s oblečením bohatě zásobované, oblečení je dostupné, nikdo ho nemusí zhotovovat 
doma. A přesto se do obliby dostávají ruční práce (jako terapie proti stresu) a i na 
internetových stránkách mnoho mladých lidí nabízí své ručně zhotovené výrobky. Také se 
objevují kurzy nabízející výuku rukodělných technik.

A. Dotazníková šetření

(D1…D4= dotazníky tazatelů)

50. a 60. léta
Co bylo módní v těchto letech?
D1. Kalhoty do zvonu, sváteční tesilové kalhoty s puky, košile – dederon sváteční a pro volný 
čas plátěné, košile v zimě byly z flanelu. Obuv - kluci nosili tzv. pionýrky, kecky a ve svátek 
polobotky.
D2. Minisukně, čepice okrouhlého tvaru, šusťákové kabáty, kalhoty do zvonu, kostýmy 
pastelových barev, velké doplňky, (např.: knoflíky, brýle), rovně stříhaná saka, široké sukně 
s útlým pasem, jehlové podpatky, později móda hippies
D3. Široké sukně                                                                            
D4. Tepláky dole na gumu, boty důchodky, punčochové kalhoty, tesilové kalhoty, dederonové 
košile, flanelové košile

Z jakého materiálu bylo toto oblečení?
D1. Z flanelu, dederonu, tesilu, manšestru, krimplenu.
D2. Tvíd, flauš, džínovina, krimplen
D3. Plátno, tesil, dederon, háčkované věci, pletené oblečení                                               
D4. Tesil, manšestr, dederon

Kde se dalo módní oblečení sehnat/koupit ?
D1. –
D2. Obchodní domy, Tuzex, …
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D3. Nakupovalo se v obchodech s textilem.
D4. Často se nechávalo šít u krejčího. Výhodou bylo, když jste měli známou prodavačku 
v oděvech. Zboží, po kterém byla poptávka, se schovávalo známým pod pult.

Kolik stálo módní oblečení?
D1. -
D2. Cca 100 – 300 Kč
D3. Kolem 100 Kčs - bylo to drahé
D4. -

Kam se módní oblečení obvykle nosilo?
D1. Do kina a na společenské akce.
D2. Společenské akce, oslavy, schůze, …
D3. Na zábavy – říkalo se jim čaje, pak na oslavy MDŽ, na plesy                                                                      
D4. -

Byly nějaké nepříjemnosti při nošení?
D1. Při nošení svetru z chemlonu to kousalo na krku. Materiál vůbec nesál. Z chemlonu se 
často pletly domácí bačkory. Byly skladné a dlouho sloužily, ale noha se v nich dost potila.
D2. Oblečení bylo velmi těžké, materiály nepříjemné a mačkavé.
D3. Oděv často nedržel tvar, škrábal.                                                                 
D4. Materiály nesály pot, často „kousaly“. Práce byla s údržbou - pralo se na valše.

Vzpomenete na oblečení, které pobuřovalo nebo šokovalo okolí?
D1. Dost dráždilo džínové oblečení - kalhoty a bundy (džínsky). Neradi je viděli učitelé a také 
příslušníci VB (Veřejné bezpečnosti).
D2. Nesměla se nosit trička s potiskem, dlouhé vlasy – tzv. máničky.
D3. Nesmělo se nosit oblečení, které moc odhalovalo - krátké sukně.
D4. Proužkované kalhoty

Které doplňky byly v módě?
D1 -
D2. Velké doplňky, šátky, klobouky, náhrdelníky, klipsny (náušnice), brýle, ozdobné 
knoflíky,
D3. Takzvaná pírka – prostě sponky.
D4. Víc se nosily hodinky (dnes mladí používají spíš mobily), bižuterie (brože), čelenky, 
mašle. Nosily se podkolenky. 

Jak se upravovaly vlasy?
D1. –
D2. Nejčastěji se nosil drdol a trvalá.
D3. V 60. letech se tupírovaly se a vysoko vyčesávaly.
D4. Vyčesávaly se drdoly, na natáčky se natáčely lokny, vlasy se tupírovaly.

Jak dlouho oděv sloužil?
D1. -
D2. Asi 2 – 3 roky, každý se snažil, aby oděv sloužil déle, proto dbal na jeho údržbu.
D3. Většinou dost dlouho, šaty se dědily.                                                                                   
D4. Dokud nedosloužil. Několik let. Oblečení se zašívalo. Koncem 70. let byly módní 
pruhované podkolenky.
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70. a 80. léta
Jak se lidé oblékali v těchto letech?
Především se nosily jeansy, manšestráky, nebo flanelové košile.

Z jakého materiálu bylo toto módní oblečení?
Oblečení bylo většinou z rifloviny, dederonu, krimplenu, manšestru a flanelu.

Kde se dalo sehnat, nebo koupit? Kolik stálo?
Nejlépe v Tuzexu a cena se pohybovala podle toho, za kolik se sehnaly bony. Většinou od 
400,- do 1000,- Kčs.

Kam se oblečení obvykle nosilo?
Oblečení bylo rozlišováno na všední a sváteční, na zábavy. Do společnosti se nosily obleky,
obvykle z tesilu, ženy z krimplenu.

Byly nějaké nepříjemnosti při nošení?
Na žádné si nevzpomínám. Až na dederon, který byl umělý a nesavý.

Jak dlouho oblečení obvykle vydrželo?
Myslím, že je to srovnatelné s dneškem.

Vzpomenete si na oblečení, které pobuřovalo, nebo šokovalo?
Nevzpomínám si, že by bylo něco zakázané.

Které doplňky byly módní?
Kecky a somračky. Ty měl skoro každý.

Jak se upravovaly vlasy?
S tímhle jsme si hlavu nelámali. Vlasy byly dlouhé, a když krátké, tak jsme nosili kotlety.

Svazáci
Jak se oblékali svazáci ?
Světle modrá košile s červenou kravatou a se znakem SSM na rukávě

Jaké bylo poslání svazáků?
Snažili jsme se, aby se mládež věnovala různým aktivitám. Často jsme se účastnili brigád 
pořádaných Národní frontou.

Jak ses mohl stát svazákem?
Přihlásil jsem se na SSM jako se dnes hlásí lidé třeba do skauta. Přihláška se potom posílala 
do Tachova na okresní výbor SSM.

Mohl se stát svazákem každý?
Svazákem se mohl stát každý, kdo chtěl. Každou přihlášku vedení svazu uvítalo.

Jaké akce svazáci pořádali?
Pořádali jsme zábavy a sportovní akce. Jednou za rok byl celorepublikový sjezd svazáků.
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B. Osobní vzpomínky pamětníků

Tatínkova vzpomínka:
Za našeho mladí, když si někdo koupil džíny, tak si je aspoň 10x vypral. Čím více byly 
seprané, tím větším „frajerem“ se člověk cítil.“ První džíny jsem si pořídil, když jsem byl 
v učení.
Maminčina vzpomínka:
Jednou jsem přišla do školy nalíčená a s nalakovanými nehty. Dostala jsem poznámku. 
Učitelka mi dala všechny potřebné věci a řekla mi, ať si to smyji. Ale hodně záleželo na 
učiteli.

Maminčina vzpomínka na módu 80. let
Na základní škole jsme nosily tzv. šatovky neboli šatové sukně. Často se nosily tesilové 
kalhoty do zvonu, košile se špičatým límcem, pletená trička (trička pletená na stroji nebo 
ručně na jehlicích) a k tomu ve stejných barvách propínací svetr. Vrcholem módy mladých 
byly rifle.
Když jsme chodily na učiliště, byly v módě batikované sukně a batikované šaty, které jsme si 
doma samy vyráběly. Doma jsme si také háčkovaly šátky a pletly vesty s velkými oky.
Do tanečních jsme nosily sukně, šaty a halenky, které nám šila švadlena. Ke švadleně se 
chodívalo často šít oblečení podle různých obrázků z časopisů o módě jako byla Žena a móda. 
Doplňky tvořily velké náušnice a umělohmotné náramky různých tvarů a barev.
Ženy nosily spíše kratší vlasy upravené trvalou. Nebo se spínaly sponou. Také se často 
používaly natáčky. Muži také nosili kratší vlasy, většinou na pěšinku.
Oblečení jsme si velmi vážily a dlouho nám vydrželo. Oblečení jsme si vyráběly často 
podomácku, většinou s maminkou na šicím stroji. Střihy vycházely jako příloha módního 
časopisu.
Pro některé nedostatkové zboží, jako bylo například riflové oblečení, se jezdilo vlakem na 
nákupy do Maďarska, NDR nebo Polska.
Na tuto dobu moc ráda vzpomínám…

Vzpomínka paní P.
„Móda v v 60. – 80. letech nebyla nějak zvláštní. Sami vidíte, že se tato móda stále 

vrací. Za našich let se nosili především krimplen, dederon apod. Nosily se minisukně, 
skládané sukně, nebo třeba kožíšky z umělé hmoty. Když jsme chtěly plesové šaty, používal 
se taft, nebo hedvábí. Pamatuji si, že se nosívaly šaty „Charlestonky“, které byly v tu dobu 
hodně oblíbené. Za další se nosily vysoké boty na jehlových podpatcích, kterým se říkalo 
„italky“, nebo klínové boty, ale vzpomínám si i na balerínky, které jsou i dnes. Muži nosili 
většinou mokasíny a námořnické oblečení, nebo vzory – tmavě modré pruhy, šátky kolem 
krku, límce… Taky si pamatuji na kalhotové sukně, silonky se švem, nebo silonky s černou 
patou. V zimě jsme nosili takzvané „tatranky“ a „maďarky“. Pak se nosily i kabáty, kterým se 
říkalo „hubertus“ a podobají se dnešnímu loveckému oblečení. Doplňků také moc nebylo. 
Vzpomínám si na doplňky do drdolu, nebo nějakou bižuterii. Celkově se častěji nosívalo 
zlato, ale třeba náramky se vůbec nenosily.

Do školy jsme museli chodit slušně oblečení. Ve škole jsme nesměli mít tepláky apod.. 
Děvčata nesměla být nalíčena, nemohla mít trvalou, a dokonce ani nalakované nehty…

Oblečení se většinou nakupovalo v Tuzexu, kde se prodávalo luxusní a módní 
oblečení. Také se kupovaly jen látky, ze kterých se nechávalo ušít oblečení. V domácnostech 
se také hodně pletlo. Byly štrikované svetry nebo ponožky. Jinak se oblečení v rodině dědilo a 
většinou se nevyhazovalo. Každá malá dírka se dala kdykoliv zašít. Samozřejmě se většina 
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věcí odvíjela podle financí. Pralo se každou sobotu pomocí valchy. Oblečení se 2krát 
vyvařovalo, pak se vypralo na valše a dalo se sušit. 

Vojenské čepice                              Pletená móda
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Základní škola, Ostrov nad Ohří, Masarykova 1289
Vedoucí projektu Mgr. Gabriela Vaňková

Na projektu pracovali žákyně a žáci 8. A a 8. B

Móda za doby socialismu
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Hudba 20. století - od 50. let do 90. let

5500.. llééttaa
 50. léta byla obdobím velké hudební aktivity a mnohých zásadních změn
 rozsáhlé politické, sociální a ekonomické změny, které se udály, zasáhly i do hudby 
 ve vážné hudbě se začalo upozorňovat na heslo „Umění pro lid“
 po válce byl zájem především o populární hudbu, vývoj v zemi měnil i přístup k této 

hudbě
 velký vliv na hudbu mělo nové postavení kulturněpolitických organizací, které řídily a 

schvalovaly, co nového v hudbě vznikne, samozřejmě s podporou komunistické strany
 populární hudba ztrácela někdejší neomezený rozvoj a spontánnost. Některé žánry byly 

dokonce komunisty tvrdě potlačovány nebo musely o svou existenci tvrdě usilovat.
 Všestranné podpory se dostávalo hlavně masové písni a estrádní hudbě.

Jistou liberalizaci přinesl až konec padesátých let
 swing byl brzy po komunistickém únoru 1948 pod nálepkou „hudba duševní bídy“ načas 

dokonce i vyřazován z kulturního dění
 Masové písně - Tento pojem označuje stylově žánrový druh písní, které jsou spjaty

s ideologií komunistické strany a propagandisticky využívané k hromadnému, kolektivně 
stmelujícímu zpěvu nebo k agitačně uplatňovanému poslechu.
Snažily se navazovat na některé tradice předválečného hromadného zpěvu – dělnického, 
trampského, ale i některé písně Osvobozeného divadla.
Nové masové písně zaznívaly ve stovkách souborů mládeže a dětských pionýrů.
Tato píseň měla největší význam v letech 1948-1955. Po smrti Stalina některé písně 
ztrácely svou přitažlivost a aktuálnost. Posléze byly uplatňovány hlavně při různých 
stranických a státních oslavách 

Rudolf Cortés (1921-1986) - nejoblíbenější zpěvák - písně 
Prostý lék, Večerní vzpomínka, Kdybych já uměl psát 
básně,…
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6600.. llééttaa
 60. léta byla obdobím největšího rozvoje hudby
 význam pro rozvoj hudby měly nová sdělovací technika, elektroakustika a elektrofonické i 

elektronické hudební nástroje. Od konce 50. let otevřela televize spolu s lehkou, 
trvanlivou mikrodeskou (LP), magnetofony a tranzistory zcela nové cesty k šíření hudby. 

 hudba začala překonávat izolaci a začala se zařazovat do světového anglo-amerického 
proudu.

 v roce 1969 se konal jeden z prvních nejslavnějších hudebních festivalů: Woodstock.
   v této době také vznikl styl Hippies   
 nová dorůstající generace si žádala změnu směru populární hudby a snažila se překonat 

omezení ze stran komunistické strany a přiblížit se světovému proudu
 Písničky se stávaly kontrastem a zároveň i skrytým protestem vůči stálé režimní 

propagandě a jejím masovým písním. Zázemím zůstával Orchestr Karla Vlacha, ale 
vznikaly i další.

 Znovu se začal rozvíjet jazz. Pro mladé posluchače jazz znamenal pokus uhájit si alespoň 
prostřednictvím hudby prostor k vlastnímu svobodnému vyjadřování. Mnohokrát i skrytý 
protest proti ideologickému a kulturnímu dogmatismu. Jazzoví hudebníci se také nemalou 
měrou podíleli na náladách a atmosféře „roku 1968“

 do povědomí společnosti se začala vracet swingová hudba
 Rock se k nám dostal hlavně díky zahraničnímu rozhlasu. Hudba s tvrdě útočným rytmem 

a odvázaným mužským hlasem. Mládež si hudbu oblíbila. S hudbou přišly i nové tance-
jive, rock‘n‘roll, twist a madison. Inspirace se brala ze zahraničí – Elvis Presley, Beatles. 
Vrcholem a vyzráním českého rocku se stal vznik skupin Olympic a Mefisto.

 Vznikaly i nové hudební styly folk a country. Počátky českého folku jsou představovány 
hlavně kapelou Spirituál kvintet. Oblíbeným country interprety byli Pavel Bobek, Miki 
Volek nebo Josef Laufer

 Divadla malých forem využila nabízené liberalizace a otevřela možnost novým 
myšlenkovým a stylovým posunům. Mluvila vlastní řečí, písně byly zpěvné a lehce se 
dostaly do podvědomí diváků. Na Voskovce+Wericha navázala nová dvojice – Jiří Suchý 
a Jiří Šlitr. Působení této dvojice se významně podílelo i na formování postojů celé tehdy 
nastupující generace. Inspirovala se novými stylovými podněty – rockem, šansonem. 
Začala snaha o domácí muzikál.

 Česká populární hudba reagovala na vpád vojsk Varšavské smlouvy.Nejpohotovějším a 
klíčovým písničkářem byl Karel Kryl a jeho nejvýstižnější píseň Bratříčku, zavírej 
vrátka.Rozhlasové stanice, které ještě nebyly obsazeny, odvysílaly i dvě písničkové 
parodie Jaromíra Vomáčky – Vojna veselá a Dobře míněná rada.

Běž domů, Ivane, 
čeká tě Nataša,
běž, domů Ivane,
a už se nevracej – nikdy!

   Na československém festivalu populární písně Bratislavská lyra, který se konal v červnu 
1969, kdy ještě zaznívaly písně plné vzdoru. Festival byl natolik oblíbený, že si ho strana 
nedovolila zrušit. Atmosféra byla napjatá a některé písně musely být poupraveny. S 
nejožahavější písní Tajga blues 1969 vystoupila Marta Kubišová. Na závěr své písně 
zvedla tehdy Kubišová své ruce jakoby svázané ocelovými pouty – zanedlouho poté už si 
nesměla zazpívat. Totalita se začala opět utužovat a tím i více zasahovat do nově 
vznikající hudební kultury.
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7700.. llééttaa

 Režim ve snaze si zagitovat mladou generaci plně kontroloval a využíval populární hudbu. 
Všechny texty písní musely projít schválením censora. Závadný text nebo jeho části 
musely být upraveny. Každý interpret musel složit patřičné zkoušky. Mimo odborných 
znalostí musel prokázat i politické znalosti. Bylo stanoveno povinné procento sovětských 
písní, které muselo být v rozhlase odvysíláno.
Některé hudební skupiny (Pražský výběr) nesměly v některých obdobích vystupovat. 
Často zákaz platil pouze v rámci některého z krajů. Také někteří zpěváci nesměli díky 
svým politickým postojům vystupovat. Mezi takto postižené interprety patřila např. Marta 
Kubišová. Jiní volili raději emigraci (např. Waldemar Matuška, Karel Kryl). Zákaz vždy 
platil i na písně nepovolených autorů.

 Ostatní zpěváci museli čas od času svou loajalitu k režimu veřejně projevovat, např. se 
vyjadřovali k politickým událostem (vyhlášení Anticharty 77), účastnili se festivalu 
politické písně (např. Sokolovský). Za tuto daň pak mohli vystupovat doma i v zahraničí –
K. Gott, H. Vondráčková a další.

 Režim pořádal kolosální hudební festivaly jako "Zlatý palcát" (vojenská tematika), 
"Děčínskou kotvu" nebo "Bratislavskou lyru". Na druhou stranu byl v pozdějších letech 
nucen trpět některé neoficiální setkání interpretů zvláště country hudby. K největším pařil 
festival Porta, který se vymykal ideologickým schématům KSČ.

 Menšinové (režimem nepodporované) žánry - jazz, swing, rock, folk či country - byly 
odsunuty do malých klubových sálků. 
Také situace v této oblasti pomohla vzniku alternativní kultury. Velké množství skladeb a 
interpretů bylo šířeno neoficielně pomocí magnetofonových nahrávek nebo zahraničním 
rozhlasem,.. 

Karel Gott

Helena
Vondráčková

Eva Pilarová
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8800.. llééttaa

 80. léta jednoznačně patřila na jedné straně jemnějšímu kytarovému rocku, na straně 
druhé populární hudbě

 Texty byly zpěvné, týkaly se většinou témat lásky a neprovokovaly komunistický režim
 Velmi populárním se stal zpěvák Michal David mezi mládeží, jeho písně se hrály na 

diskotékách a podnikal i zahraniční turné
 Novinkami byly kazetové magnetofony a walkmany
 Hodně slavnými zpěváky/zpěvačkami této doby jsou například: Michal David, Hana 

Zagorová, Věra Špinarová, V. Neckář, J. Korn, M. Rottrová…
 Skupiny: Bacily, Kroky 

ZZddrroojjee
M. Navrátil:Nástin vývoje evropské hudby. Hudby ve 20. století. Ostrava 1993.

 M. Navrátil. Dějiny hudby. Ostrava 1996.
 www.seminarky.cz/Vyvoj-a-zakladni-cleneni-popularni-hudby-13080 
 www.wikipedie.cz 
 www.obrazky.cz 

Socialistické televizní seriály

Žena za pultem 
Jedná se o příběh o životě a starostech obyčejné prodavačky Anny Holubové a jejích kolegyň 
z prodejny potravin. V době, kdy byl uveden, byl jako všechny Dietlovy seriály velmi 
oblíbený. Děj seriálu vyzdvihuje lidskost, přátelství, vztahy mezi lidmi a socialistickou 
uvědomělost. Seriál propagoval reálný socialismus. Objevovaly se v něm také scény s plnými 
pulty potravin a ochotnými prodavačkami, což neodpovídalo tehdejší realitě. V době vzniku 
však byl kritizován pro neuspořádaný osobní život hlavní hrdinky.

Herci

Jiřina Švorcová            Vladimír Menšík;               Hana Maciuchová
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Muž na radnici 

11dílný seriál o osudech Františka Bavora, aktivního obětavého poslance a funkcionáře 
národního výboru ve Starém Kunštátu, o jeho radostech a starostech s budováním města, ale i 
o jeho osobním životě.

Herci

Jiina Bohdalová
Milena 

Steinmasslová
Zdeněk Buchvaldek

Arabela 
Někdy stačí zazvonit 

zvonečkem a pohádky je konec. Jenže někdy je to právě naopak... V říši lidí se setkáváme s 
rodinou Majerových, kde se pan Majer živí jako vypravěč pohádek na dobrou noc. Jednoho 
dne najde pan Majer kouzelný zvoneček, který jeho rodinu spojí s Říší pohádek, kde vládne 
hodný král Hyacint se dvěma dcerami - Arabelou a Xénií. Je zde i zlý kouzelník II. kategorie 
Rumburak, který chce celou Říši pohádek získat jen a jen pro sebe, a hodlá pro to udělat vše. 

Herci

    Vladimír Dlouhý          Jana Nagyová     Veronika Týblová; Ondřej Kepka

Malý pitaval z velkého města 
Pražská parta kriminalistů řeší trestné činy. Některé příběhy jsou natočeny podle skutečných 
událostí. Seriál vznikl na začátku 80. let minulého století, byl tudíž poplatný době. Ideologie 
však byla podávána ,,snesitelně“, takže ačkoliv v dílu vedoucí partiové prodejny Ladislav Frej 
zjišťuje, zda pohřešovaný neemigroval a na nástěnce v čekárně policejní stanice visí výstavka 
s Leninem, nic většího autoři do seriálu nezakomponovali.
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Herci

  

Zuzana Bydžovská     Jiří Krampol           Pavel Zedníček

Nemocnice na kraji města 
Jedná se o seriál plný zvratů, napětí a místy i vtipných hlášek. Obsahuje také záběry z operací, 
převážně ortopedických. Z počátku byl natočen s Karlem Högrem v roli primáře ortopedie, 
ale ten během natáčení zemřel. Proto byl seriál doplněn o slovenského herce Ladislava 
Chudíka.
Ortopedie je nemocniční oddělení, kde pracuje řada výborných chirurgů - lékaři Sova starší 
(primář), Blažej, Štrosmajer, a ne příliš zdatný dr. Cvach. Mezi ně se na počátku příběhu 
zařadí nově příchozí MUDr. Čeňková, která se i přes prvotní podcenění MUDr. Sovou 
nenechá odradit a na oddělení ortopedie zůstává a posléze se stává jednou z nejlepších 
nemocničních lékařek. Na oddělení později posléze přichází i mladý doktor Peterka.
Děj nepopisuje pouze příběhy a události odehrávající se v nemocničním prostředí, ale věnuje 
se i příhodám v soukromém životě jejích pracovníků jako je například svatba MUDr. Karla 
Sovy mladšího, syna tehdejšího primáře ortopedického oddělení, s MUDr. Čeňkovou apod.
Vedlejší dějovou osou tvoří různé lidské příběhy, například případ manželského trojúhelníku 
mezi doktorem Blažejem, sestrou Inou Galuškovou (později Jáchymovou) a řidičem sanitky 
Romanem Jáchymem (později manželem Iny), poměr MUDr. Čeňkové s pacientem a slavným 
hokejistou Přemyslem Rezkem, dále vztah MUDr. Dany Králové s doktorem Vladimírem 
Řehořem, či láska mezi sestrou Martou Huňkovou a pacientem Václavem Pěnkavou.

Herci

Josef Abrhám              Ladislav Chudík                 Jana Štěpánková

30 případů majora Zemana 
Je televizní seriál natočený v letech 1974–1979 Ústřední redakcí armády, bezpečnosti a 
brannosti Československé televize. Režisérem byl Jiří Sequens, děj se odehrává mezi léty 
1945 a 1973. Hlavní postavou je příslušník SNB Jan Zeman, kterého hraje Vladimír Brabec. 
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Ten se vyskytuje v každém díle a postupně se v seriálu vypracuje z civilisty až na náčelníka 
pražské kriminálky. Autorem knižní předlohy některých dílů a hlavním dramaturgem byl Jiří 
Procházka, který byl i autorem některých scénářů. 
Seriál vznikal v době hluboké normalizace k 30. výročí vzniku SNB. Jeho cílem bylo 
propagovat a obhajovat činnost bezpečnostního aparátu socialistického Československa a 
očernit odpůrce komunistického režimu. Na natáčení seriálu se také podílelo pomocí 
Tiskového odboru i Federální ministerstvo vnitra. Jako v mnohých jiných dílech z této doby 
v něm byla řada skutečností uváděna do smyšlených souvislostí, nebo některá fakta zcela 
měněna. Většina dílů seriálu je sice natočena na základě skutečných událostí s řadou 
nepozměněných faktů, ale jejich celkové, ideové vyznění je poplatné době a účelu vzniku 
seriálu. To je důvod, proč je seriál označován jako propagandistický

Herci

Vladimír Brabec                Radoslav Brzobohatý         Renáta Doleželová

DRUHÝ DECH 
Třináctidílný normalizační seriál z prostředí zemědělství, kde hlavní hrdina Ing. Jiří Vydra 
řeší problémy nejen v živočišné výrobě, ale i v osobním životě, když se snaží chytnout druhý 
dech.
Po nevěře své ženy přijíždí zklamaný Jiří Vydra (Josef Abrhám) z Prahy do vesnice, kde se 
má stát díky svému šéfovi Karlu Víchovi vedoucím nového teletníku. Poznává svoje nové 
spolupracovníky a obyvatele vesnice jako třeba mladou Slovensku Verunku (Veronika 
Žilková), jejího muže údržbáře Stehna (Marek Vašut) a především sestru Karla Víchy, 
veterinářku Kateřinu (Ivana Chýlková), která mu pomůže nejvíc v chytání druhého dechu. Jiří 
Vydra postupně zvládá problémy s teletníkem, s nedostatkem krmiva, s úhyny zvířat, jako i na 
druhý pokus svatbu s veterinářkou Kateřinou. 
Dokáže odolat lákavé nabídce své bývalé ženy, aby se vrátil zpět do výzkumného ústavu. 
Šťastně se s novu ženou dočkají, opět na druhý pokus, i vytouženého dítěte. 
Režie: Hynek Bočan.
I tento seriál obsahuje mnoho ideových myšlenek, je zde viditelná propagace komunistické 
strany, JZD a dalších institucí poplatných režimu.
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Herci

Vladimír Kratina    Naďa Konvalinková    Jiřina Bohdalová     Veronika Žilková

Zdroje

www.wikipedie.cz
www.csfd.cz
www.serialy.cz
www.obrazky.cz
www.novinky.cz
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Gymnázium, Stříbro, Soběslavova ulice 1426
Vedoucí projektu Mgr. Dana Svobodová

Na projektu pracovali žákyně a žáci gymnázia - septima

Móda 20. století

50. léta
• Poslední léta, kdy všechny textilní výrobky byly vyráběny z přírodního materiálu
• Domácí výroba
• Silueta „A“
• Vracejí se jednoduché kostýmky, sukně pod kolena
• Manšestrové kalhoty úzkého střihu
• Svatební šaty – krátké
• „šedý mor“ a „kristusky“
• „švédské košile“

60. léta
• Ženy - tupírovaný vysoký drdol
• Umělá vlákna např. chemlon, dederon a šusťákovina
• Zahraničí - „sexuální revoluce“ – minisukně, minikraťasy
• Plavky – adamky a bikiny
• Pop art: jednoduchý střih, geometrické tvary, výrazné barvy, mini sukně mini šaty
• Hippies: květinové vzory, dlouhé sukně, čelenky, dlouhé vlasy, různé šátky na hlavě 

nebo kolem pasu, batika, dřevěné náramky a korálky, pletené svetry, talismany, brýle 
„lennonky“, zvonové kalhoty
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70. léta
• Styl přestává být jednotným
• Ženy si stahují vlasy do drdolů nebo si je tupírují
• Džínovina – džíny, bundy (dělají se potrhané, špinavé, oprané, bokovky, s výšivkami, 

s flitry) – pouze v Tuzexu z ciziny
• Kozačky, důchodky
• Zvonáče
• Kostkované košile
• Punk - maskáče a potrhaná trika s anarchistickými nápisy, kovové ozdoby

Disco - elastické a lesklé materiály se třpytivým efektem
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80. léta
• Móda se moc nezměnila
• Vycpávky v ramenou
• „Mrkváče“ nebo barevné legíny 
• Široké pásky přes dlouhé svetry
• Blýskavé a umělé materiály

Nakupování v socialismu

Formy prodeje

• Samoobsluhy, obchodní domy, pojízdné prodejny, málokde večerky

Obchodní domy

• Praha - Kotva (lidmi přejmenována na „Sotva“), Máj („Nemaj“), Labuť
• Pardubice, Prostějov, Karviná, Olomouc a jinde - Prior
• Hradec Králové - Don
• Havířov - Budoucnost

Obchodní domy byly plné zboží, které nikdo nechtěl nebo naopak úplně prázdné
Výlohy obchodů - většinou prázdné. Pulty- jeden druh zboží rozestavěn po celém pultu
  v pyramidách nebo v řadách.
Podpultový prodej
Existoval výměnný prodej (např.: za podpultový svetr dal řezník svíčkovou) 
Nedostatek velikostí a barev u oblečení Nedostatek toaletního papíru (používání smluv, novin 
→ rozemletí mezi prsty). Velmi málo masa (kšeftovalo se s ním). Někdy přihodili šlachu 
nebo bůček, aby se více navážilo.
Lidé se druhých netázali: „Koupils?“ ale „Sehnals?“
U oblečení téměř žádné značky (pouze z dovozu např.: džíny Wrangler) 
Vzácnost byla mikina s nápisem.

Vánoce - oříšky, kokos, mandle (nedostatkové)- na příděl; banány, ovoce (nejžádanější).

Hračky - obrovské fronty na autíčka, panenky; domácky vyráběné hračky (ze dřeva); nákupy 
v Tuzexu (ty lepší)

Tuzex - nákupy za bony (zvláštní poukázky); džíny, barevné televize, digitální hodinky, 
kalkulačky, západní potraviny

Prodej potravin v době socialismu

Vybrala jsem si prodej potravin, protože moje rodina má k tomuto oboru blízko. Můj otec 
pracoval jako vedoucí prodejny, proto jsem měla možnost získat co nejvíce informací. 

Zajímalo mě, jak se žáci připravovali na povolání prodavače v Potravinách. Žáci si 
mohli vybrat např. obor prodavač smíšeného či potravinářského zboží. Délka studia na učilišti 
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byla stejná jako dnes, 3 roky. V 1. ročníku žáci trávili 4 dny v týdnu ve škole a 1 den na 
odborné praxi. Ve 2. a 3. ročníku se střídal týden školního vyučování s týdnem praxe. 
Odborný výcvik byl velmi podobný tomu dnešnímu, ale žáci nosili na výcvik bílé úbory, 
dívky- bílý plášť, bílá čelenka, zdravotnické boty; hoši – bílý plášť, bílé kalhoty. Dnes je tomu 
jinak, pracovníci nosí úbory určené příslušným podnikem – firmou. Třeba pro prodejnu Penny 
Market je charakteristická červená barva. Nejdůležitějším odborným předmětem zaměřeným 
na potraviny bylo zbožíznalství. Tento předmět byl také součástí závěrečné zkoušky. Dalšími 
předměty mohly být matematika nebo aranžování. Absolvent musel projít ale také praktickou 
zkouškou.

Také mě zajímalo, jak probíhalo ukončení učiliště a dokonce jsem si mohla od táty 
vypůjčit výuční list a srovnat jej s dnešní podobou výučního listu.

Výuční list za socialismu 

Současná obdoba výše uvedeného dokumentu

Absolventi dostávali tzv. „umístěnku“, tj. dokument, který umístil absolventa školy do 
určitého podniku. Zde musel zaměstnanec zůstat nejméně 3 roky. Podnik byl povinen 



58

absolventa zaměstnat, zajistit mu ubytování a poskytnout náhradu cestovních a stěhovacích 
nákladů. (opravdu to tak bylo vždy?, nebyla to jen interní praxe v Potravinách?).

Pro zaměstnance byly pořádány zájezdy ROH (Revolučního odborového hnutí), 
zaměstnanci mohli také požádat o poukaz na rekreaci. Vzornému zaměstnanci mohl vedoucí 
prodejny udělit peněžní odměnu, mohl mu být také za vzornou práci přidělen poukaz na 
rekreaci (např. do lázní, na hory). Vedení podniku udělovalo vzorným pracovníkům titul 
„Nejlepší pracovník“ a popř. výborné prodejně „Nejlepší pracovní kolektiv“.    

Prodejna, kde můj otec pracoval několik let jako vedoucí, byla v mém městě za 
socialismu velmi populární a dosahovala největších zisků ve městě. Otevírací doba zde byla 
ve všedních dnech od 7 do 18 hodin, v sobotu od 7 do 11 hodin. Pracovalo zde 12 
zaměstnanců včetně vedoucího a jeho zástupce. Nejvíce lidí přicházelo do prodejny v pátek a 
v sobotu, v provozu byly čtyři pokladny - dvě v prodejně, jedna v oddělení zeleniny, jedna 
v oddělení řeznictví (dnešní prodejna Algo – má dvě pokladny, sortiment zboží – potraviny, 
uzeniny, ovoce-zelenina, pracovní doba i v neděli dopoledne)

Nejvíce se prodávalo klasické pečivo, především zdejší, na Vánoce banány, 
mandarinky, pomeranče, lískové oříšky, mandle, kokos a želé v čokoládě.

Je škoda, že se nám nedochovaly výrobky ze socialismu, abychom si je mohli 
prohlédnout a srovnat s dnešními výrobky. Jistě bychom viděli výrazný rozdíl již v etiketách –
ty dnešní jsou barevnější, poutavější. Alespoň jsem našla internetovou stránku, kde je pár 
známých výrobků uvedeno ve videu. 

Svátky v době socialismu

ÚNOR 1948 („VÍTĚZNÝ ÚNOR“) 
25. února 1948
KSČ se dostává k moci
Vítězný únor - je výraz používaný zejména komunisty a jejich příznivci. Pojmenování 
komunistického převratu v Československu
V době totality byl 25. únor slaven jako významný den, „Vítězství československého 
pracujícího lidu
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MDŽ (mezinárodní den žen) 
Tento svátek se slaví 8. března na počest 
newyorských švadlen neboli den za ženská práva.
Uplynula ale ještě dlouhá řádka let, než se datum 
MDŽ definitivně ustálilo na 8. března 
bývá někdy uváděn jako socialistický svátek
Za komunistického režimu u nás byly symbolem 
MDŽ rudé karafiáty

1. máj
(svátek práce, lásky i jara) 
Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. 
května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických 
dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na 
Střeleckém ostrově v Praze.
Pro komunisty byl tento svátek nejdůležitější
Organizace prvomájových průvodů
Byl povinný 
V průvodu byly zastoupeny podniky, školy i různé zájmové organizace (např. organizace 
Svazarmu či Červený kříž). 

Dobový plakát k 1. máji

9. květen 1945 
Byl oslavován jako Den osvobození Rudou Armádou 
(1945, konec 2. světové války) 

28. říjen 
Den 28. října byl v socialistickém kalendáři uváděn nejen jako 
Den vzniku samostatné ČSR (1918), ale zároveň i jako Den 
znárodnění (1945) a Den prohlášení o československé federaci 
(1968).
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VŘSR
(VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLUCE)
Jeden z nejvýznamnějších svátků ČSSR
Slavil se 7. listopadu
Lidé si připomínali počátek éry komunismu
Prováděly se různé akce:
Např. ohňostroje, lampiónové průvody

Dobový plakát k výročí VŘSR

Titulní strana Rudého práva k VŘSR 

Jak lidé trávili volný čas v dobách socialismu

o Jistota práce a bydlení, nikam se nespěchalo
o Nebylo všechno jen o penězích jako dnes
o Svatba v co nejranějším věku, platilo pravidlo rodina = východisko
o Nedohánění dluhů pomocí přesčasů v práci, víkendy volné, žádné zadlužení 

neexistovalo
o Rodina spolu trávila více času než dnes
o Rodiče měli více času na své děti, jezdili s nimi na výlety, k vodě nebo sledovali 

večerníčky a filmy v televizi
o Děti trávily více času venku než dnes
o Víkendové úniky na chaty a chalupy a aktivit s tím spojených
o Fenoménem se stalo chalupářství, svépomoc a kutilství, domácí šití a pletení oděvů
o Zahrádkářství hodně vzkvétalo
o Socialistická kratochvíle = sběratelství (např. obaly a etikety výrobků ze Západu)
o Čtení knížek ve větší míře než nyní
o Chození do kin - každou neděli (vstupenka stála korunu)
o Časté pochody (Plánská 50 - dodnes)

Akce: 
o Nedělní poutě - Lidové zábavy každou neděli (vstup 10 korun)
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o Odpolední čaje - Posezení s přáteli, čtení, bez alkoholu (vstup 5 korun)
o Dobrovolné brigády = Akce Z 

  - stavění mateřských školek, kulturních domů, hřišť (tělocvičen), ochotnických divadel
  - stát zajistil materiál a lidé chodili zadarmo pomáhat, od státu dostávali pouze svačinu 

a pití 
o   Silná podporu státu co se týče sportu (ČSTV)
o   Velmi časté byly zájezdy- ROH
o   Chaty, rekreační střediska

- Stanování, časté navštěvování památek (hrady a zámky)
- Zájezdy k moři (NDR, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Sov. Svaz (většinou 

bohatí nebo politicky činní lidé)
- Turistické destinace (Lipno, Orlík, Šumava, Tatry, Macocha)

Děti: 
o Sdružování do různých dětských organizací (Jiskra a Pionýr)

- Povinnosti: Aktivně se podílet v činnosti Pionýra, platit stanovený příspěvek, hájit čest 
Pionýra, Prvomájový pochod

- Činnost: Exkurze do kasáren - ukázky vojenské techniky
       dětské tábory

  Soutěže - Sedmikvítek (umění), Pionýrská stezka (všestranné zaměření) 
Turbánek (uzlování), Modrá planeta (příroda

o Časté chození do kin, každou neděli

Zdroje:
http://www.youtube.com/watch?v=l4Yybt9nZCU&feature=results_video&playnext=1&list=
PL61232A8FA0C29C6C ;
http://www.youtube.com/watch?v=6HzU4lUv2Ko
http://www.youtube.com/watch?v=rBOs0pLytZU

Underground - 70. a 80. léta

• V překladu toto slovo znamená – podzemí
• Kulturní směr rozvíjející se v polovině 60. let 20. století
• V hudbě - zdánlivě jednoduchá muzika je využívána k originálnímu sdělení, často i 

závažného tématu (protestu, nespokojenosti, depresi ze společnosti)
• V literatuře - vyjádření odporu vůči proti tradiční, nudné, konvenční a tabuizované kultuře a 

její normám. Usiluje o vyjádření touhy po osvobození z jednoduchého a konzumního života. 
Záměrně se používají nespisovné výrazy

Něco z historie 
• V hudbě se jako underground označuje směr, který 

vznikl na západní pobřeží USA v 60. letech 20. stol. 
• Tento směr se poté začal rozšiřovat do zemí Evropy.
• Tito hudebníci patřili k outsiderům ve společnosti. 

Svou hudbou nebo i literaturou se snažili vyjádřit 
postoj ke společnosti. 

• Nejvýznamnějším českým propagátorem undergroundu 
v Čechách byl Ivan Martin Jirous
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Ivan Martin Jirous 
(23. září 1944 Humpolec – 9. listopad 2011 Praha))
• Byl označován jako " Legenda českého undergroundu „ nebo "undergroundový

guru". Byl znám také pod přezdívkou Magor Jirous. 
• Básník, publicista a výtvarný kritik
• Spolupracoval s hudební skupinou Plastic People of The Universe
• Byl pětkrát vězněn za své názory
• Byl držitelem literární ceny Jaroslava Seiferta za celoživotní básnické dílo a ceny Toma 

Stopparda za dílo Magorovy labutí písně.

Plastic People of The Universe 

• PPU nebo Plastici
• Pražská rocková kapela, která patří k nejvýraznějším skupinám českého undergroundu
• Působila v letech 1968 až 1988
• Jejich hudba byla ze začátku ovlivněna americkými Velvet Underground 
• V 70. a 80. letech se skupina nedala přimět k souhlasu s tehdejším režimem, byla 

perzekuována a byla jí odebrána profesionální licence
• V roce 1976 došlo k uvěznění několika členů
• Podepsali Chartu 77
• Na chalupě Václava Havla natočili dvě ze svých 

ilegálních nahrávek
• Tato kapela získává uznání po celém světě
• Původní sestava: Milan ,,Mejla“ Hlavsa, Michal 

Jernek ,Jiří Števich, Josef Brabec 
• Současná sestava: Vratislav Brabenec, Josef Janíček, 

Jiří Kabeš, Joe Karafiát, Eva Turnová Jaroslav 
Kvasnička
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Karel Kryl (12. 4. 1944 – 3.3.1994) 
• Český písničkář a básník
• Jeho tvorba byla zaměřena proti totalitnímu režimu
• Byl autorem svých písní a přezdívá se mu ,,básník s kytarou“
• Jeho písně se staly symbolem boje proti totalitě 
• Od roku 1969 žil v Mnichově
• Nejdříve účinkoval v několika pražských klubech
• Spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa
• V jeho tvorbě se objevuje pocit zklamání a skepse, často téma 

emigrace a lásky
• Používá symboly, sarkasmus, alegorie

Karel Kryl: Bratříčku, zavírej vrátka

Bratříčku, nevzlykej, to nejsou bubáci,
vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci,
přijeli v hranatých železných 
maringotkách.

Se slzou na víčku hledíme na sebe,
buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe
na cestách klikatých, bratříčku, v 
polobotkách.

Refrén: Prší a venku se setmělo,
tato noc nebude krátká,
beránka vlku se zachtělo,
bratříčku, zavřel jsi vrátka?

Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami,
nadávky polykej a šetři silami,
nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme.

Nauč se písničku, není tak složitá,
opři se, bratříčku, cesta je rozbitá,
budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme.

Refrén: Prší a venku se setmělo,
tato noc nebude krátká,
beránka vlku se zachtělo,
bratříčku, zavírej vrátka! Zavírej vrátka!

Použité zdroje 
• Kolektiv autorů: Encyklopedie Diderot – Všeobecná encyklopedie (svazek č. 8); 

Diderot, Praha 1999
• Kolektiv autorů: Encyklopedie Diderot – Všeobecná encyklopedie (svazek č. 4); 

Diderot, Praha 1999
• Kolektiv autorů pod vedením Adam Jan PhDr: Ottův slovník naučný (Osobnosti 

Česko); Ottovo nakladatelství, Praha 2008
• Edice Lidové noviny; Fortuna Libri, Praha 2008
• Kryl Karel: Kníška; Mladá fronta, Praha 1990
• www.wikipedia.org
• www.plasticpeople.eu
• www.youtube.com
• http://www.lidovky.cz/zemrel-basnik-ivan-martin-jirous-legenda-ceskeho-

undergroundu-p7z-/lide.asp?c=A111110_134416_lide_nev
• http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/ivan-martin-magor-jirous/liboru-farovi-ubijec-

labuti.html#ixzz1gDg9EvZs
• http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/kryl-karel/bratricku-zavirej-vratka-8320
• http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/kryl-karel/andel-8325
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Auta za socialismu
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Gymnázium, Stříbro, Soběslavova ulice 1426
Vedoucí projektu Mgr. Štěpánka Krebsová

Na projektu pracovali žákyně a žáci Gymnázia – kvarta

Životní styl

Rozhovory s pamětníky

1. O.K (žena), nar. 1967, Dobřany, zeměměřička
2. H.M (žena), nar. 1952, Plzeň, prodavačka obuvi
3. P.M. (žena), nar. 1926 , Senohraby, zaměstnána v zemědělství
4. S.Š. (muž), nar. 1962, Plzeň, městský policista
5. J.M. (muž), nar. 1980, Plzeň, projektant 
6. J.N. (muž) nar. 1930, Železná Ruda, strojní technik + V.N. (žena), nar. 1941, Poděbrady, 
vychovatelka v dětském domově

1. Trávení volného času

Jakou hudbu jste poslouchali?
1 Z české hudby Olympic, Turbo, Odysseu, Elegie, Bumerang, ale i Genesis, Police, 

Rolling Stones, Iron Maiden, Foreigner, Pretty Maids
2 Český pop
3 ---
4 Katapult, Olympik, Suzi Quattro
5 Ovlivněný okolím Dalibora Jandu, Kroky F. Janečka
6 ---

Jak a co jste tancovali, kam jste chodili tancovat?
1 Chodili jsme na večerní taneční zábavy,odpolední čaje, plesy, fonotéky
2 Chodili jsme tancovat v Praze
3 Chodili jsme k muzice, do Svojšína, do Damnova
4 Disco, rock, dechovka. Hotel Slovan, Měšťanská Beseda, vesnické zábavy (Tymákov, 

Letkov) a plesy
5 Neumím tancovat a nevyužívám dodnes
6 Kulturní dům, Grandhotel Pupp, Národní dům - tancovali jsme na vše, co se hrálo

Jaké jste měli koníčky? Do jakých kroužků jste docházeli?

1
Největšími koníčky byly muzika, tanec, kytara. Jako většina jsem chodila do Pionýra, 
na základní škole do dívčího klubu na vaření a ruční práce, byla jsem členkou TJ Baník 
a do ZUŠ jsem chodila na klavír

2 Keramický kroužek, německý jazyk

3 Plně nás zaměstnávala práce v hospodářství

4 Sport - dráhová cyklistika, zápas řecko-římský a volný styl

5 Výtvarný kroužek, sport

6 Kuželky, lyže, stolní tenis
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Jak si hrály děti?

1 Hlavně venku – vybíjená, fotbal, jízda na kole, v zimě bruslení, sáňkování 

2 Venku – schovávaná, skákání gumy, kuličky, kostky, míčové hry, zimní radovánky

3 Venku po celé vesnici, třeba na schovávanou

4 Venku

5 Venku s míčem nebo pistolkami, doma se stavebnicemi

6 Naše holky si hrály hlavně na indiány

Jak se trávily volné večery v rodině?

1 Večer doma - zprávy na ZDF(2.program západoněmecké TV), čtení knížek, karty...

2 Museli jsme chodit brzy spát, takže jsme četli knížky nebo se poslouchalo rádio.

3 Poslouchalo se rádio, povídalo se

4 Povídání, pohádky, knížky (nejoblíbenější kniha - Rychlonohý Džar )...

5 Sledování TV, výjimečně jsme hráli karty.

6 Dívání na TV, čtení pohádek dětem

Jakou úlohu hrála televize? Vzpomínáte si na oblíbené televizní pořady?

1

Na TV se moc nekoukalo, nic moc v ní nebylo, vysílala až odpoledne, většinou samá 
propaganda (Azimut - o armádě, Vlaštovka - o pionýrech), Federální kriminální 
ústředna pátrá. Pondělky byly slovenské – TV inscenace. Oblíbené byly televizní 
soutěže (Deset stupňů ke zlaté, Pět ran do klobouku, Dva z jednoho města), zábavné 
pořady (Televarieté, Možná přijde i kouzelník), Televizní klub mladých – (tam začala 
hitšaráda – začátky K. Šípa a J. Uhlíře), Ring volný – pořad F. R. Čecha – zval si různé 
známé osobnosti – herce, komiky, zpěváky. Ze zpravodajství to byly Televizní noviny a 
večerní Aktuality.

2 Večer jsme na TV nekoukali. Vzpomínám si na sportovní přenosy a dětské pořady.

3 V neděli jsme sledovali pořad s dechovkou Hrajeme na přání, Sejdeme se na Vlachovce

4 Sledovali jsme TV jen občas. Televarieté.

5
TV hrála velkou úlohu... Televizní noviny, Možná přijde i kouzelník, Studio kamarád, 
Vega, Magion, seriál Robin Hood v aj. 

6 Hrané seriály

2. Dovolená, tábory

Kde a s kým jste trávili dovolenou?

1

Navštívili jsme i různá místa v Čechách – Český ráj, Šumavu, Lipno, Slovensko – Tatry, 
později moře – Bulharsko – opět se stanem, jednou nám byla povolena návštěva 
Francie, což byl obrovský šok. Stanovali jsme (kempovali) u řeky – Máchovo údolí u 
Milíkova – každý rok i s příbuznými.

2 S rodiči v NDR, jinak v Plzni u babičky
3 S manželem jsme byli na Slovensku, v Rusku, Maďarsku, NDR

4
Tuzemské (Orlík, Prachovské skály, Sedmihorky, Vysoké Tatry, Orlické hory, jezdili 
jsme ještě na chatu)

5 Pokud v zahraničí, tak u Baltského moře a na Balatonu, jinak na chatě
6 Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie, NDR s rodinou; podniková rekreace v ČR
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Jezdili jste na letní tábory (ať už jako dítě, instruktor, vedoucí..)?
1 -

2 2x jako dítě

3 Ne

4 Ano, jako dítě.

5 Ano (pionýrský tábor)

6 Ne

Jaké země jste navštívili?
1 -

2 NDR, MLR, SSSR a Bulharsko

3 -

4 NDR

5 NDR a MLR

6 Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie, NDR

3. Oblékání, móda

Jak vypadalo oblečení pracujících, dětí do školy?

1

Tesilové kalhoty, šusťákové kabáty, pletenina, silon, džíny jen výjimečně 
(kupované v Tuzexu) nebo později od Vietnamců, kteří pracovali v CHKZ 
(Chlumčanské keramické závody), šili a načerno prodávali džíny a džínové bundy. 
V normálních obchodech byly k dostání české džíny značky Merendy - vypadaly 
jako montérky.

2 Tepláky nebo manšestráky

3 Halenka, sukně, kalhoty, do práce montérky

4 Odpovídající době... 

5 Babička byla švadlena → džíny, domácí šití podle zahraniční módy.

Kde jste nakupovali?

1

V Praze byla jedna prodejna Lee Cooper, pro džíny se sem jezdilo z celé republiky. 
Trika s obrázky nebo nápisy se nedala koupit prakticky vůbec, jedině dovézt z ciziny 
nebo koupit v Tuzexu… Pamatuji si ještě na prodejnu Bambino.

2 Bambino a jiné prodejny oděvů.

3 Jezdili jsme do Stříbra a do „obchoďáku“ v Černošíně

4 PRIOR, Perla atd.

5 Nepamatuji se, oblečení jsem měl od babičky nebo „poděděné“ po sestře

6 Domy módy, Tuzex
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Zhotovovali, šili jste si oblečení doma?

1

Hodně se kupovaly – přes známé – např. doktorské bílé kalhoty, a ty se pak batikovaly –
stejně tak se batikovala nebo obarvovala trika. Trochu netradiční oblečení se dalo 
nakoupit na poutích, stejně tak nedostatkové povlečení, ručníky, utěrky – pro ty se 
tradičně jezdilo na pouť např. do Úherců. Tam se také daly koupit kožené náramky, 
dřevěné korálky a jiné zboží, které se v obchodech vůbec nevyskytovalo. Pokud se 
někde objevilo nějaké nedostatkové zboží, hned se to rozneslo a jezdilo se pro něj z celé 
republiky – dodnes si pamatuji, jak jsem jela do Karlových Varů kupovat „kristusky“, 
což byly kožené kotníkové sandály, které se nedaly nikde sehnat. Podobně to bylo se 
vším.

2 Když jsem byla větší, tak jsem si šila sama.

3 Pouze kupovali

4 Občas

5 Ano

6 Babičky něco pletly

Jaké bylo oblečení na doma, na sport, do společnosti...

1 -

2
Na doma i sport byly tepláky, modré trenýrky a do společnosti bylo jedno oblečení 
vyčleněné pouze na „lepší“ akce

3
Na doma tepláky a hodně zástěry, šaty s krátkým rukávem, do společnosti samozřejmě 
šaty

4 Na doma a na sport tepláky, do společnosti oblek (kravata).

5 Na doma i sport tepláky a tričko a do společnosti džíny a košili.

6 Na to se tolik nehledělo, moc se to neřešilo.

Jaké byly módní trendy?

1 -

2 Když jsem byla starší, tak se nosily minisukně, zvonové kalhoty atd.

3 -

4 Ne.

5 Nesledoval jsem to ... (vše co bylo na západ bylo správně)

6 Největší módní hit byly „texasky“. Nesledovali jsme to.

4. Nakupování

Kde se nakupovalo? (samoobsluhy, obchodní střediska..)

1

Nakupování bylo katastrofální. V obchodech byly k dostání většinou „ležáky“- zboží, 
které nikdo nechtěl. Potraviny se nakupovaly v samoobsluhách i v obchodech 
s pultovým prodejem, pečivo bylo maximálně do 14. hodin, odpoledne už ani rohlík, na 
vesnici to bylo mnohem horší – tam se vše muselo objednávat na počet: jogurty – jeden 
nebo dva druhy vozili 2x týdně, kdo přišel pozdě, neměl nic…

2 V samoobsluhách

3 V Ošelíně u soukromníků, taky v pojízdné prodejně, v samoobsluze

4 V samoobsluhách a menších krámcích

5 V samoobsluze

6 Většinou v nejbližších obchodech. Všude měli stejné zboží.
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Vzpomínáte si na nějaké nedostatkové zboží? Na co se stávaly fronty?

1

„Podpultovky“ (nedostatkové zboží): 
a) toaletní papír, dámské vložky, ubrousky - místo toaletního papíru se používaly 
noviny, místo vložek vata 
b) kakao, mandle, oříšky – fronty před Vánocemi – na jednoho člověka jeden balíček –
pokud jich chtěl někdo více (na více druhů cukroví), stáli ve frontě všichni členové 
rodiny… Nám kakao, mandle, oříšky posílali příbuzní z Francie – balík vždy přišel celý 
roztrhaný, zmuchlaný – museli ho řádně prohlédnout celníci, občas si z něj něco nechali.
c) majonéza
d) ovoce veškeré – pro mandarinky se jezdilo do Prahy nebo se stály fronty – když 
přivezli náhodou dopoledne banány, všichni prchali z práce, aby si mohli vystát frontu 
na banány
e) maso – stejně jako u ovoce
f) ručníky, utěrky, prostěradla, povlečení – jezdilo se kupovat na Slovensko – tam díky 
Husákovi bylo zásobování lepší. Dodnes si pamatuji, jak jsme byli vykulení, když jsme 
na školním výletě v Tatrách viděli na ulici prodávat třešně a jahody
g) televize 
h) nábytek – obývací stěny, sedací soupravy – výběr žádný – buď byl jeden druh, nebo 
nic
ch) automobily - byly na ně pořadníky, i na pořadníky se stály fronty 
A tak by se dalo pokračovat na několik dalších stránek…

2 Fronty se stávaly na toaletní papír, zubní pasty, z potravin na čočku, maso atd.

3 Na maso 

4 Nepamatuji si.

5 Exotické ovoce, čokoláda, limonáda; stával jsem fronty třeba na prací prášek.

6 Banány, mandarinky… jižní ovoce..

Jak zpětně hodnotíte kulturu prodeje? (prodavačky, fronty, zboží, obaly, reklamu na 
zboží...)

1

Prodavačky neochotné, trvale naštvané, neměly co pořádně prodávat, milé byly pouze 
na známé, kterým schovávaly nedostatkové zboží pod pult… Kdo měl v příbuzenstvu 
nějakou prodavačku, ten se měl.

2
Myslím, že prodavačky byly milejší než dnes. Fronty byly ztrátou času, který se mohl 
rozhodně využít lépe. Obaly na zboží nebyly hezké.

3 Určitě horší než dnes.

4
Reklama téměř nebyla. Vzhledem k chybějící konkurenci by byla asi i zbytečná. Lepší 
zboží bylo jen pro známé...

5 Nemohu posoudit...

6 Kultura byla horší, ale prodavači se moc nezměnili.
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5. Svátky

Jak se slavily významné svátky?

1

25. únor – Vítězství pracujícího lidu – různá slavnostní shromáždění s kulturním 
programem zaměřeným na dané téma – samozřejmě s povinnou účastí 
8. březen MDŽ – na ulicích bylo ten den snad nejvíc opilých lidí v roce (krom 
Silvestra), 
12. duben – let prvního člověka do vesmíru – samozřejmě sovětského člověka –
Gagarina, jinak by se to neslavilo…, 
1. květen – svátek pracujících – prvomájové průvody s nazdobenými alegorickými 
vozy, spoustou naštvaných lidí, kteří povinně museli do průvodu, jinak měli problémy 
ve škole nebo v práci, děti v pionýrských – případně svazáckých – krojích, dělníci 
v montérkách, sestřičky a doktoři v bílých pláštích, všichni s mávátky, prapory, 
transparenty s budovatelskými hesly…, 
7. listopad – VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) v Rusku… - lampionový 
průvod – opět povinná účast 
Úmrtí významných osobností – Brežněv a pod. – znamenalo to zákaz veškerých 
kulturních akcí, zrušeny byly taneční, plesy, kina nehrála, v hospodách se zavíralo dřív, 
nesměl se nalévat alkohol, netočilo se pivo, v TV i rádiu hrála nepřetržitě pouze vážná 
hudba.

2 Povinné průvody atd. Myslím, že to nebylo upřímné.

3 Kolektivně. Já ale raději chodila do kostela.

4 Oslav se účastnili všichni automaticky.

5
Zdobení školy – nástěnky, okna (vlaječky), kreslení obrázků na dané téma (VŘSR, 
MDŽ, První máj), průvody.

6 Většinou v průvodu (první máj, VŘSR), MDŽ

Jak se uctívala významná výročí, úmrtí?

1 -

2 Akorát si pamatuji, když umřel Zápotocký, že jsme se šli k sousedům dívat na TV.

3 -

4 Zdobení budov…

5 U příležitosti 40. výročí založení Pionýra - schůze v divadle 

6 Transparenty, vlaječky a do průvodu, výzdoba oken atd.

Jak se lidé vyjadřovali k veřejným záležitostem?

1

K veřejným záležitostem se lidé raději vůbec nevyjadřovali, jen v soukromí a před 
lidmi, které dobře znali, na veřejnosti se dalo vyjadřovat k režimu jen kladně, jinak byl 
problém v práci, nebo rovnou kriminál. Vzpomínám si, jak jeden tátův kamarád řekl 
někde na schůzi „špatný“ vtip a dostal rok nepodmíněně…

2 Postranně. Všichni se báli.

3 Potichu a v ústraní nadávali

4 Nepamatuji si.

5
Tiše.. Pamatuji si, že jsem učitelce vyprávěl hloupý politický vtip, kterému jsem sám 
nerozuměl, a učitelka dělala, že mě neslyší a nechtěla se k tomu vůbec vyjadřovat.

6 Nijak. Pokud to nebylo kladné.
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6. Sport
Sportovali jste, byli jste nějak organizováni?

1 Cvičilo se v rámci tělovýchovné jednoty. 

2 Ano, chodila jsem do tělovýchovné jednoty

3 - Byla jsem členkou Svazu žen a ROH

4 Ano, v tělovýchovných organizacích.

5 Fotbal

6 Děti sportovaly, existovaly sportovní organizace pro dospělé.

Zkuste srovnat pohybovou zdatnost dnešních dětí s dětmi – vašimi vrstevníky

1

Pohybová zdatnost současných dětí je ve srovnání s generací dětí před dvaceti, třiceti 
lety, katastrofální. Je to tím, že jsme byli mnohem víc venku – počítače nebyly, televize 
buď nevysílala vůbec, nebo nic atraktivního, kvůli čemu bychom před ní seděli.

2 Byli jsme na tom určitě lépe. Přijde mi, že dnešní děti se moc nepohybují

3 -

4 V dnešní době je to běs, bída, utrpení...

5
Byli jsme určitě zdatnější. Bez ovlivnění technikou. Sport byl přístupnější, neplatily se 
dnešní příspěvky atd.

6 Současné děti určitě nejsou tak zdatné, jako byly dříve.

Zúčastnili jste se spartakiády? Vaše vzpomínky, pocity, vztah ke cvičení (dobrovolný 
přístup x pocit povinnosti)

1 -

2
Ano zúčastnila jsem se 2x v městské organizaci. Cítila jsem spíše pocit povinnosti. Ve 
škole jsme to měli v rámci tělocviku.

3
Na spartakiádě jsem nikdy necvičila, ale sledovala jsem ji v televizi a nijak mě 
nepohoršovala, nevadila mi

4
Ano, jako člen zabezpečovací skupiny, vzhledem k délce přípravy a likvidaci tábora pro 
cvičence to byl velmi vyčerpávající fyzický výkon (5 měsíců)

5 Ne, ale zúčastnil jsem se přípravy – nebyli jsme vybráni.

6 Účastnili jsme se jako pedagogický dozor

7. Pomoc národnímu hospodářství

Podíleli jste se na jarních úklidech měst a obcí?

1

Jarní úklidy před 1. májem byly povinné – pro děti v rámci školy, nebo pro všechny 
dospělé v rámci pracovních sobot… kdo se nezúčastnil brigády, měl problémy v práci 
nebo např. nedostal pozemek na garáž atd… 

2 Ano, bylo to povinné.

3 Ano, okopávali jsme růže na návsi, hrabali jsme listí, uklízeli okolí domů.

4 Ano

5 Uklízeli jsme kolem školy.
6 Většinou povinně, všichni šli, tak my taky
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Účastnili jste se staveb mládeže, mimořádných směn, brigád?

1 -

2 Brigád ano, ale to bylo spíše v rámci úklidů.

3
Účastnili jsme se tzv. Akce Z, v nově postaveném obchodním domě v Černošíně jsme 
myli okna, vytírali, uklízeli.

4 Ano

5 Pamatuji si tzv. pracovní soboty
6 Ano, s dětmi.

8. Stravování
Jak a kde jste se stravovali? (ve škole, v zaměstnání…)

1
Ve škole v jídelně, v práci podle podmínek, tj. podle toho, zda byla či nebyla závodní 
jídelna 

2 Ve školní jídelně, v zaměstnání jsme chodili do restaurace za tehdejší stravenky.

3 Doma 

4 Jen doma.

5 Školní jídelna a doma.
6 Spíše doma.

Vzpomínáte si na oblíbená jídla, nápoje, lahůdky?

1

Oblíbený nápoj: limonáda Amara – hořká zelená limonáda, kofola
Oblíbené jídlo: smažený sýr, husí krev – z konzervy
Lahůdka: salát Rumcajs (později)

2
Obalovaný sýr s hranolkami, vídeňská roštěná.
Il-sano, Amara, Frukola

3 Knedlíky, kachnu, zelí – vše domácí výroby

4 Il-sano, ESO párky

5 Svíčková, rajská, hranolky – když byly k dostání Frukola a Athéna

6
Vše co uvařila babička. – říkal děda �
Dort Sacher, ruská vejce, chlebíčky - babička

Převažovalo stravování doma nebo mimo domov?

1 -

2 Spíše doma...

3 -

4 Doma

5 Doma
6 Hlavně doma

Jaké potravinářské zboží už není k dostání?

1 -

2 Bonbóny (Fialky, Žužu)

3 bonbóny Fialky, žvýkačky Pedro, Lipo, Žužu

4 Nevím, nesrovnával jsem.

5 Žvýkačky Pedro
6 Mejdlíčka (cukrovinka)
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9. Doprava

Vlastnili jste auto? Jaké?

1
Motorku Jawa 250 s lodičkou. Auto jsme měli až později – Škoda 120 – sehnal jí táta 
přes bráchovo známé…

2 Ano. DKW, IFA, Wartburg
3 Ano. Trabant a Babetu

4 Trabant, Škoda 120, Lada 1500, Velorex 

5 Škoda 100
6 Moskvič

Jak se cestovalo, jakými dopravními prostředky?

1 Jezdilo se hodně vlakem

2 Většinou jsme jezdili autem, jinak samozřejmě autobusy, vlaky.

3 Většinou jsme jezdili autobusy a vlaky

4 Autem, vlakem, autobusem...

5 Převážně tramvají, na chatu autem.

6
Když ne autem, tak hlavně vlakem, pak autobusem. Na pionýru – to má děda zážitků 
dost �

10. Život ve vaší obci, městě

Na co konkrétně ze života vaší obce, vašeho města vzpomínáte?

1

Ze života města – vše bylo organizováno centrálně, takže města sama o sobě moc 
možností něco organizovat neměla, jedině zase pod hlavičkou nějaké organizace – KSČ, 
SSM, ROH, atd... Snad plesy, občas nějaký koncert kapely nebo známého zpěváka, 
masopust s maškarami, …

2

Ráda vzpomínám na zahradu u domu, ve kterém jsme bydleli, protože nám tam rodiče 
postavili společné hřiště, kde jsme si mohli hrát a sportovat a rodiče se tam scházeli za 
zábavou.

3 Stýská se mi po soudržnosti lidí, společných aktivitách, myslím si, že bylo veseleji. 

4 Od 15 let jsem cestoval. Nemohu posoudit.

5 Akce pořádané pionýry, např. Den dětí
6 Hlavně na sousedky - opět děda �

Jaké byly možnosti seznámení mladých lidí?

1 Možnosti seznamování – taneční zábavy, plesy, taneční kurzy 

2 Seznamovali se na čajích... (nealkoholické taneční zábavy)

3 Na čajích... 

4 Možnosti byly větší než dnes. Kluby, zábavy atd.

5 Nemohu posoudit
6 Na čaj a jinak všude.
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Co se změnilo k lepšímu/horšímu?

1

Pobyt vojáků ve městě – spousta vojáků – v Dobřanech byla velká kasárna, takže často 
jezdily tanky v noci městem – šílený rachot, rozbité silnice, a nebo jezdily ve dne na 
tankodromu za městem…Nic pozitivního si nepamatuji,

2 Zhoršil se vztah lidí mezi sebou. To mi opravdu vadí. A je také velký strach o práci.

3 Lidé se bojí zdražování, o práci, nemají na sebe tolik času.

4 Z pozice bývalého vojáka z povolání nemohu posoudit.

5

Změna k lepšímu - svoboda pohybu, cestování, svoboda názoru, větší možnosti se 
rozvíjet.
Změna k horšímu - vztahy mezi lidmi

6
Lepší zásobování ve všem zboží.
Lidé k sobě mají dál… Žádné kolektivní akce atd.

Přílohy

Móda v 80. letech

Plísňáky, mrkváče a elastiky

Osmdesátá léta byla v Čechách trochu jiná než ve světě, kde se móda nesla ve znamení 
bohatství a života v blahobytu. Z československých socialistických skříní byla cítit 
umírněnost, strach se odvázat a nedostatek peněz. Výběr oblečení byl v tehdejším 
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Československu velmi malý; nebylo kde nakupovat a kdo chtěl mít "něco extra", musel 
využít švadlenu nebo šikovnou maminku. Čím méně prostředků lidé měli, tím více 
vynalézavější (přešívání starého oblečení nebo šití podle zahraničních časopisů).

Co se nosilo
• Neonové barvy, "mrkváče", "plísňáky", zvířecí vzory a barevné haleny z těch 

nejnepříjemnějších materiálů
• V šatech nechyběly vycpávky a kalhoty měly extra vysoký sed. Lesklé legíny 

všemožných barev patřily do každého šatníku a široký pásek byl prostě in.
• Každý měl v šatníku propínací silonové šaty, dederonovou košili, halenku nebo 

kostým z krimplenu, acetátu nebo diolenu.
Nejhorší byly materiály

• 1989 - českému textilnímu trhu vévodily umělé a syntetické materiály
• "Vzpomínám si, jak jsem chodila doma v silonové zástěře. Byla fialová s bílými 

puntíky. V tomhle šíleném materiálu se člověk pořádně zapotil,“ prozradila jedna 
z pamětnic. 

• Umělé materiály neměly snad kromě nízké ceny žádnou výhodu. Textil se zatrhával, 
byl neprodyšný, nepříjemný k nošení a spálit ho žehličkou nebyl žádný problém.

Nákupy?? Dost velký problém!
• Obchodů, kde se dalo koupit "něco lepšího“, bylo málo a výběr zboží bídný
• Pro extra kousky se chodilo do Tuzexu nebo jezdilo do Prahy
• Vyhlášeným "obchoďákem“ byl Dům módy na Václavském náměstí, Kotva nebo Bílá 

Labuť
• Proslulý byl také Fénix u kina Blaník a nebo Femina.

Heslo českých "osmdesátek“: Ušij, přešij, udělej si sám
• Za dob socialismu měla každá žena doma šicí stroj, na kterém vytvářela své nejlepší 

kousky šatníku
• Kdo chtěl mít něco jiného, než měl zbytek ulice, nakoupil látku a využil fantazii
• Samotné "koupit látku“ nebylo snadné
• Velkým hitem byly i pletací stroje. Koupit vlnu nebyl problém a pak už stačilo jen 

vytáhnout jehlice nebo stroj a střih z časopisu.
• Na dobu socialismu si vzpomíná i řada českých celebrit. Například Helena 

Vondráčková, která oblečení zásadně nevyhazuje. "Jsem taková archivářka. Mám 
doma schované všechny oblíbené modely, ve kterých jsem vystupovala a musím 
přiznat, že některé jsem s úspěchem oblékla i v dnešní době.“

Zdroje:
http://doma.nova.cz/clanek/magazin/zena/krasa-a-moda/plisnaky-elastaky-a-krimplen-to-se-

nosilo-za-komunismu.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-20-let-od-revoluce/94089/jake-modni-trendy-frcely-za-

totace.html
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Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
Vedoucí projektu Mgr. Dagmar Dindová

Na projektu pracovali žáci 2. ročníku 4letého gymnázia a kvinty gymnázia 
8letého

1. Jídlo a spotřební zboží za socialismu

Část 1. – rozhovor s prodavačkou

Bylo k dostání vše, co kdo potřeboval?
Ne. Většina zboží byla podpultová a na všechno se stály fronty. A třeba základní hygienické 
potřeby jako dámské vložky a toaletní papír nebyly.

V jaké prodejně jste pracovala?
V prodejně potravin, zeleniny, v nákupním středisku a jako obsluha na pultové prodejně.

Jak vypadalo přidělování potravin?
V obci, kde bylo málo obyvatel se některé potraviny jako mandarinky, banány, oříšky, kakao 
nebo mandle na příděl. To znamená, že do každé rodiny se dostalo jen určité množství. Ve 
městech se stály fronty. Někdy se jezdilo do front i den před závozem zboží a ve stání se 
střídaly i celé rodiny.

Jaký byl výběr potravin?
Dobré a kvalitní maso nebylo. Byly jen tzv. flaksy – šlachovité a tukem prorostlé maso. 
Prodávala se jen celá kuřata a ne porcovaná jako dnes. Dále také nekvalitní vepřové maso. 

Ale skot se také choval. Hovězí maso se neprodávalo?
Ne. Byla to podpultovka. Maso se produkovalo, ale na pultech v obchodech nebylo.

A co další potraviny jako třeba pečivo?
Byl malý výběr. A když došlo, tak došlo. Zavážka byla jen ráno, takže odpoledne nebylo 
možné si koupit k svačině čerstvý rohlík. Na vesnice se zavážely jen rohlíky a chleba. Ve 
městech byl větší výběr a bylo i dost zákusků.

Jaké ovoce a zelenina se prodávala?
Ovoce se prodávalo sezónní. Přes zimu nebylo vůbec žádné a když ano, tak to bylo jedno 
scvrklé a seschlé jablko. Přes léto se prodávalo všechno ovoce, co se vyprodukovalo – jablka, 
hrušky, švestky, hroznové víno a z exotických pomeranče, citróny a melouny. Exotické ovoce 
nebylo k na vesnicích vůbec k dostání. A mandarinky s ananasem byly jen na vánoce. 
Nedostatek ovoce se řešil zavařováním.
Zelenina se prodávala jen tuzemská. A to jen v sezóně. Především rajčata, papriky, zelí a 
kořenová zelenina. Přes zimu skoro vůbec žádná.

Prodávalo se koření, pudinky a další výrobky v sáčcích?
Ano. Základní koření, pudinky, prášky do pečení a podobně byly po celý rok.
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Byl velký výběr pití? V čem se prodávalo?
Nebyly pet-lahve, prodávalo se ve skleněných lahvích. Byly k dostání různé šťávy, minerálky 
s příchutěmi nebo pivo. Neperlivá voda se vůbec neprodávala, byl k dostání jedině sifon.
Avšak v alkoholu byl velký výběr a bylo ho dost.

A co sladkosti?
Sladkostí bylo dost, ale ne tolik jako dnes. Základní druhy jako bonbony nebo tatranky se 
našly, ale třeba Fidorka byla podpultová.

Bylo dostatečné množství prostředků na nádobí?
Bylo jich dost a dokonce i výběr.

Byly k dostání sprchové gely a parfémy jak je známe dnes?
Sprchové gely nebyly. Používala se tuhá mýdla. Byl jich velký sortiment, od obyčejných po 
krásně voňavé v různých tvarech. Ta se prodávala v dárkových kazetách, které se hodně 
kupovaly jako dárky.
Parfémy byly. Ale typu „živé květy“. Opravdu nevoněly, spíš naopak. Stačilo jedno stříknutí a 
byla jsi cítit na půl kilometru. Kvalitnější deodoranty byly podpultovky.

Prodala jste někdy podpultovku?
Ano, tvrdé Sparty. Když se nikdo nedíval a zrovna nebyl v obchodě. Nebo se chodilo za 
vedoucím do skladu a domů se odcházelo s plnými taškami.

Jak vypadaly obchody?
Byly samoobsluhy a na vesnicích většinou pultové prodejny. A byla v nich vyvěšená sovětská 
hesla. A často chodily kontroly, jestli malým prodejnám nechybí peníze.

Chytila jste někdy zloděje?
Ano. Jednou přemluvili starší kluci mladšího kamaráda, aby ukradl bonbony. Jenomže jsem 
ho přistihla. A ti jeho kamarádi všechno sváděli na něj a říkali, že ho neznají.
Když jsem prodávala v zelenině, tak do obchodu chodila den co den jedna bezdomovkyně a 
pokoušela se ukrást kiwi. Někdy stála u regálu i celý den a čekala, až se nikdo nebude dívat. 
Nikdy se jí to však nepovedlo…

Část 2. – rozhovor se zákaznicí

Byla podle vás pětiletka užitečná?
Ne. Protože naplánovat si něco dopředu na pět let je nesmysl, trh se pořád mění.

Jak vypadal nákup?
Nakupovalo se na den nebo dva. Žilo se skromněji a střídměji. Nebyla zdravá výživa, ale 
dětem se moc často sladkosti nekupovaly. Mražené potraviny se také často nekupovaly.

Jaký byl výběr prášků na praní?
Větší výběr, ale ne takový jako dnes. Vyprat vypral. Byl jenom sypký. A nebyly žádné 
zahraniční značky.

Jaký druh jídla se nejčastěji prodával?
Základní potraviny. Ovoce a zelenina jen v sezóně. A maso nebylo libové a bylo ho málo.
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Jaká byla kvalita toaletního papíru?
A tím dnešním se nedá srovnat. Byl jednovrstvý a tvrdý. Někdy ani v obchodě nebyl…

Měly jste doma hliníkový příbor?
Ano. Používali jsme ho denně. Ale měli jsme i příbor nerezový, ten jsme však vyndávali jen 
na vánoce nebo při slavnostních příležitostech.

Koupila jste si někdy podpultovku?
Ano, několikrát. 

Byla jste spokojena s nabídkou obchodu za socialismu?
Ne. Protože nebyl takový výběr jako dnes. A někdy byly i základní potraviny nedostatkovým 
zbožím.

Část 3. – anketa s důchodci

Pro porovnání přinášíme anketu mezi důchodci, kteří jsou o generaci starší než tázané ženy v 1. 
a 2. části.

Mohli jste si dopřát často kvalitní maso?

Používali jste hliníkový příbor?
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Byl jste spokojen s nabídkou obchodů za socialismu?

Při pokládání otázek se důchodci mezi sebou dohadovali a občas se navzájem přemluvili. Takže na 
ostatní anketní otázky odpovídali stejně.

Byly k dostání více-méně všechny základní potraviny? ANO

Byl na trhu dostatek domácího ovoce? ANO

Byl na trhu dostatek exotického ovoce? NE

Byla podle vás pětiletka užitečná? ANO

Byla k dostání zelenina i v zimním období? NE

Koupili jste si někdy podpultovku? ANO

Bylo zboží po závozu ještě dlouho k dostání? NE

2. Hudba sedmdesátých let v Československu

Hudba v bývalé ČSSR, stejně jako nikde jinde, nebyla jednolitá. Okolnosti ji ale roztřídili 
poněkud drsněji. Oficiálně bylo nazýváno hudbou jen to, co bylo „kontrarevolucí nezatížené“. 
Ostatní tvorba byla nepovolena a při každé příležitosti veřejně „pranýřována“ v masmédiích. 
Sedmdesátá léta byla k jiné kultuře netolerantní ze všeho nejvíce. „Buržoazní rock’n‘roll“ 
socialistická vláda zřejmě již (po nutných úpravách) překousla, ale nově nastupující generaci 
„mániček“ už ne. Jaké je tedy srovnání povolené a nepovolené hudby tohoto období? 

1. Povolená hudba: V sedmdesátých letech začali do ČSSR prosakovat nové směry. 
Navzdory tomu ovšem většina populárních interpretů produkovala pop (Karel Gott, 
Helena Vondráčková, Waldemar Matuška, Kamil Hála, Jiří Schelinger, Václav 
Neckář…). Byla zde ovšem i uskupení hrajících rock (Katapult, Citron, Žlutý Pes, Elán,
Brontosauři, Olympic a Vitacit). Byly tu také odnože jazzu (Radim Hladík a Blue Effect, 
Jazzový orchestr Českého Rozhlasu, Jiří Stivín, Jazz Q, Energit) Poloficiálně byly 
Jazzovou sekcí (vznikla roku 1971) pořádány Pražské jazzové dny (1974-79) V polovině 
sedmdesátých let prosáklo přes přísně střeženou hranici ze západu disco (Discobolos) a 
začalo velmi konkurovat dechovým uskupením a jejich tanečním zábavám. Objevilo se 
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také značně zmutované reggae s latinskoamerickou hudbou ve formě Yo Yo bandu. Na 
pomezí mezi těmito dvěma skupinami jsou žánry jako country (Wabi Daněk), folk
(Vlastimil Třešňák, Spirituál kvintet, Jaroslav Hutka a z exilu v SRN Karel Kryl) a 
bluegrass. Každý rok se konaly tzv. Porty – festivaly trampské hudby. Existuje i spousta 
zábavových kapel. Skupiny byly vždy evidovány ve státních organizacích a jejich 
repertoár musel být schválen (např. agentura Akord – Pražské kulturní středisko).

2. Nepovolená hudba: Po vzoru Velvet Underground, The Fugs a Franka Zappy se zde 
vyvíjela experimentální až psychedelická odnož big beatu (Plastic People Of The 
Universe, DG 307, Ale a Jazz, The Old Teenagers, Goldberg Grass Band, Doktor 
Prostěradlo Band a Umělá Hmota). Většina (kromě DG 307, Plastic People Of The 
Universe a Umělá Hmota) těchto uskupení existovala jen pro jednu nebo dvě akce a 
působili v nich pořád stejní umělci. Nejangažovanější byli Milan „Mejla“ Hlavsa, 
Svatopluk Karásek, Jan Brabec a Karel Soukup (Hudebníci), Ivan Jirous (organizátor, 
manažer, teoretik undergroundu, básník), Egon Bondy (básník, spisovatel, textař), Václav 
Havel (spoluorganizátor, spisovatel, obhájce undergroundu). Koncerty byly pořádány 
tajně a většinou rozháněny Veřejnou Bezpečností. K nejznámějším akcím undergroundu 
patří Pocta Andymu Warholovi, Plastici na parníku Vyšehrad, Hannibalova svatba a 
Svatba Mejly Hlavsy. V druhé polovině sedmdesátých let přišla i od undergroundu 
oddělaná alternativní-experimentální scéna (Elektrobus, Extempore), která ale do širšího 
povědomí nepronikla. Byly zde také skupiny Aktual a Adept, hrající hardrock. Často 
vystupovaly s The Plastic People Of The Universe. Na konci sedmdesátých let se objevil 
punk, reggae a new wave (např. Psí Vojáci).

3. Jak se do ČSSR dostávala zahraniční hudba?
Vybrané zahraniční nahrávky byly vydávány Supraphonem v počtu cca 5 titulů ročně. Šlo 
většinou o nějaká výběrová LP (Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones). Každý ze 
socialistických států to dělal, takže pokud jste projeli dostatek států, mohli jste získat 
docela slušnou hudební sbírku. Další možností byla improvizovaná „tržiště“ s deskami, 
kde různí prodavači prodávali zahraniční desky získané a dovezené rozličnými způsoby -
buď ze západu, nebo ze socialistických zemí s volnějším trhem. Nejdříve byla 
provozována v parcích a často rozháněna Veřejnou Bezpečností. Později byla ale 
povolena a desky se začaly prodávat i v domech kultury. Přísun zahraniční hudby 
zajišťovala i rádia vysílající pro východní blok z demokratických zemí (Luxenbourg od 
roku 1957, Svobodná Evropa od roku 1951, Hlas Ameriky už od roku 1942). Vysílání 
těchto stanic bylo (často neúspěšně) rušeno socialistickou vládou. O zahraniční i tuzemské 
hudbě vyšla spousta publikací v nakladatelství Jazzové sekce. Tyto publikace byly od 
českých i zahraničních autorů (celé edice: Jazz petit, Dokumenty a bulletin Jazz).

3. Co se nejvíce poslouchalo v sedmdesátých letech?

A n k e ta :  „ C o  js te  p o s lo u c h a l(a )  v 

se d m d e sá tý c h  le te c h ? ”  (2 1  ú č a stn ík ů )
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Zdroje: 
J. Riedel - The Plastic People Of The Universe (Maťa, 2001)
J. Skalička, L. Balák – Hvězdy české populární hudby (Fragment, 1999)
M. Hlavsa, J. Pelc – Bez ohňů je underground (Maťa, 2001)
www.cs.wikipedia.org, www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit, www.nezapomente.cz, 
www.blueeffect.cz

3. Cestování za socialismu

Rozhovor s panem M.

Do jakých zemí jste mohl vycestovat?
Byl jsem zásadně proti režimu a bylo se mnou nakládáno jako s politicky nezpůsobilým. 
Nemohl jsem tedy skoro nikam. Čtyřikrát jsme se ženou žádali o povolení vycestovat do 
západního Německa a dvakrát do Itálie. Pokaždé nám to zamítli. V NDR jsem byl celkem 
pětkrát a to s dlouhými přestávkami kvůli mým politickým názorům. Mohl jsem pouze do 
NDR, vše ostatní pro mě bylo „tabu“. Jinak lidé mohli i do Ruska. Tam měli přesně stanovené 
trasy, kam mohou jet a pokud zajeli někam jinam, tak je mohli i zavřít. K moři se mohlo 
maximálně k Baltskému moři nebo do Bulharska, ale to bylo drahé. Na západ jsme prostě 
z politických důvodů nemohli.

Mohl se občan ČSSR dostat do západních zemí?
Mohl, ale musel to být velký komunista a musel být dobře prověřený. Dostal se tam málokdo. 
Při návratu se hned STB vyptávali, s kým a o čem tam mluvil.

Jaké doklady jste potřeboval, když jste chtěl vycestovat do zahraničí?
Mimo pasu jsme museli mít i celní a devizové prohlášení. Museli jsme v něm mít zapsáno,
kolik máme rozměněných marek, co si vezeme s sebou a na jak dlouho tam budeme. Dokonce 
i pytlík bonbónů, který jsem měl v ruce, tam musel být zapsán. Kontroly byly opravdu přísné. 
V případě, že někdo chtěl jet na západ, potřeboval i výjezdní doložku. Pamatuji jak, chtěl 
kamarád vycestovat do Jugoslávie. Ukazoval mi štos papírů, kde bylo asi 10 podpisů 
opravňujících ho k vycestování, ale i přesto ho nepustili, protože se nějakému člověku zdál 
politicky nezpůsobilý.

Jaké byly kontroly na hranicích a jak probíhaly?
Na hranicích byla pohraniční stráž a celníci. Když jsme se blížili ke kontrole, tak jsem byl 
vždy nervózní. Celý autobus ztichl. Kontroly byly dvojí. Na české hranici a na německé 
hranici. Ty německé se mi zdály přísnější. Byl to zdlouhavý a někdy stresující proces. Jednou 
na hranicích přišli celníci na to, že jeden muž z našeho města pašuje fritovací hrnec. Čekali 
jsme minimálně hodinu, než to vyřešili. Platil pokutu a clo. Celníci mohli zboží i zabavit bez 
možnosti náhrady a bylo jedno, co to bylo a kolik to stálo.

Za jakým účelem jste chtěl vycestovat?
Chtěl jsem se svými kamarády navštívit jiné kamarády za hranicemi.
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Co jste si mohli z NDR přivézt a jak jste to dováželi?
Skoro nic. Hlavně jsme chtěli to, co u nás nebylo nebo bylo, ale velmi drahé. Většinou to byly 
záclony, boty, dětské oblečení a alkohol. Dovážet jsme to nemohli, tak jsme to pašovali. 
S botama jsme to dělali jednoduše. Do Německa jsme jeli ve starých botách, které jsme tam 
zahodili a vraceli jsme se s novými na nohou. Záclony lidé dávali pod povlaky na sedadlech v 
autobuse. S alkoholem to bylo někdy i lepší. V NDR se levně prodával velmi dobrý koňak, 
jmenoval se Uran. Převést přes hranice jsme ho mohli, ale pouze dva litry. Jenomže když měl 
někdo v ruce otevřenou flašku, tak ta už se do těch dvou litrů nemohla počítat. Někdy jel 
autobus plný lidí s koňakem v ruce.

Vozili jste něco do NDR?
Jediné na co si vzpomínám, jsou španělské sardinky. Ty tu byly, ne moc, ale byly a Němci je 
neměli. S kamarády v NDR jsme je vyměňovali za jiné věci.

Měli jste v zahraničí nějaké známé nebo příbuzné?
V západoněmeckém Zwieselu jsme měli známého Hanse F., který za námi jezdil, a v Itálii 
jsem měla kamaráda Erica. Ještě za mnou jezdil Holanďan, kterému jsem předával fotografie 
z roku 1968.

Měl váš známý ze západního Německa problémy na území ČSSR?
Pokaždé když přijel, byli jsme kontrolování STB. Jednou na bále vyhrál bažanta, a když si ho 
bral domů, měl s ním na hranicích obrovské problémy. Vyptávali se ho, kde ho vzal apod.
Říkal, že myslel, že se snad domů nedostane.

Bylo možné opustit hranice na západ i jiným způsobem než přes hraniční přejezd?
Ne. Hranice, hlavně ty se západním Německem, byly ostře hlídány. Všude byly ploty 
z ostnatého drátu, někdy i pod napětím. Místy byla vyznačená dokonce i minová pole a 
zvláštní uhlazené plochy, aby bylo vidět, jestli tam tudy náhodou někdo neprošel. Jakmile se 
člověk ocitl v pohraničním pásmu bez patřičného povolení, pohraniční stráž i bez varování 
střílela. Čeští pohraničníci dokonce stříleli i na německou stranu. Slyšel jsem, že dokonce 
zastřelili německého rybáře, lovícího na Šumavě, na německém území.
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První české gymnázium v Karlových Varech
Vedoucí projektu Mgr. Dagmar Erbenová 

Na projektu pracovali žáci kvinty 8letého gymnázia

Úvod

Školní název projektu :
BABI (DĚDO), TATI (MAMI), JAK TO BYLO, KDYŽ...

Zadání, které obdrželi studenti:
Cílem našeho snažení bude přiblížit si dobu normalizace z pohledu vlastní rodinné historie. 
Nejprve se pokusíte vyzpovídat své rodiče a prarodiče formou dotazníku, který si sami 
připravíte (propozice č. 1). Druhá část našeho projektu se zaměří na porovnání fotografií vás 
a jednoho z vašich rodičů ve vámi vybrané identické události (propozice č. 2).

Propozice č. 1 Dotazník
1. Vyberte si jednoho z prarodičů a jednoho rodiče, se kterým budete chtít vést rozhovor, a 
který bude ochotný se podělit o své vzpomínky.
2. Jako druhý krok s každým z nich na časovou přímku vyznačte a popište 10 
nejvýznamnějších událostí z jeho života.
3. Na základě zjištěných mezníků vypracujte 5-6 otázek pro každého z nich. 
4. Takto připravené otázky položte vybraným členům rodiny. Nezapomeňte dodržet pravidla 
pro vedení rozhovoru (viz propozice z hodiny)
5. Zjištěné odpovědi zaznamenejte na diktafon a následně přepište.

Propozice č. 2 Fotografie
1. Vyberte si jednoho z vašich rodičů. 
2. Společně s ním vyberte z vašich rodinných fotografií 2 fotografie. 
3. Pro obě z nich by mělo platit následující: 

 Fotografie by měly zachycovat identickou událost (např. oslavu, vánoce, nástup do 
školy atd.).

 Vy i váš rodič byste měli být na fotografii přibližně stejně staří.
4. Takto vybrané fotografie společně popište. 

 Zaměřte se na fotografii samotnou (její barvu, formát, zpracování, kompozici atd.)
 Pak stručně popište obrázek (co zachycuje, kdo je na fotografii atd.)
 Následně uveďte, čím vás fotografie zaujala, co se vám líbilo a co ne. Svoje závěry se 

pokuste stručně odůvodnit.

Poznámka na závěr:
1. Měli byste ctít neochotu kohokoliv z příbuzných odpovědět na vámi položenou otázku. 

Nemusí jim to být příjemné.
2. Pokud budou použity výpovědi do výstupu z projektu, pak budou anonymní. Pokud si 

příbuzní nepřejí zveřejnění fotografie, bude to respektováno.
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A. Anketa

Tazatelé: 26 dívek, (z toho 5 cizinek), 15 chlapců
Narátoři: Tabulka č. 1

NA DOTAZY ODPOVĚDĚL(A) POČET
pouze matka 1
babička a otec 6
babička a matka 16
děda a otec 6
děda a matka 3
společně prarodiče a rodiče 3
pouze děda 1

Tabulka č. 1a - Narátoři - cizinci
ZEMĚ PUVODU NA DOTAZY ODPOVĚDEL (A) POČET
SSSR matka 2
VIETNAM otec 2
VIETNAM matka 1

Tabulka č. 2 
OKRUHY NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK 
PRO PRARODIČE
(ročníky narození 1935 - 1951)

OKRUHY NEJČASŤEJŠÍCH 
OTÁZEK PRO RODIČE
(ročníky 1964 - 1975)

1. reakce na srpen 1968 reakce na listopad 1989
2. reakce na listopad 1989 dovolená
3. ostatní (otázky na každodennost rodiny) možnosti cestovat
4. kolektivizaci (dopad na rodinu) věci spotřeby (telefon, televize, auto)

členství v KSČ vztah k této straně vojna
5. dovolená rozpad republiky
6. emigrace v rodině platy, byt
7. dopad měnové reformy SSM, Pionýr
8. Černobyl srpen 1968
9. členství v KSČ Černobyl
10. německý původ a jeho dopad ostatní (otázky na každodennost rodiny)

spartakiáda spartakiády

Závěry z průběhu ankety
U prarodičů převažovaly otázky na politické dějiny (nejpravděpodobněji proto, že jsme 
čerstvě dělali dobu 50. - 60. let, u mnohých studentů byla při společném rozebírání ve třídě 
docela poznat mezigenerační bariéra, v podstatě na co se ptát babi a dědy, moc spolu 
nekomunikují, jsou mimo dosah). Podle některých tato anketa byla ale příležitost se trochu 
vzájemně přiblížit. Politika, události, o kterých slyšeli studenti ve škole, jsou pak takový malý 
odrazový můstek pro hledání vlastní rodinné minulosti. U rodičů jsou pro studenty 
nejzajímavější roky 1968, 1989, u rodičů jsou ale jejich otázky daleko více na tělo, v podstatě 
je mezigenerační diskuse o tom, co rodiče dělali, když byla revoluce, jak se zachovali. 
Z odpovědí je také vidět, že ne všechno, co s největší pravděpodobností bylo řečeno, bylo 
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povoleno zaznamenat na papír. Sami studenti to i přiznali. Pozitivní je ale to, že se vůbec 
(v mnohých případech poprvé) o těchto otázkách v rodině diskutuje, že si na sebe udělali čas.
Z diskuse se studenty také vyplynuly problémy, se kterými se museli potýkat nejen při tvorbě 
otázek (mnohdy bylo potřeba připravené otázky přeformulovat), ale především pak při 
samotném rozhovoru s příbuznými. Studenti uváděli tyto problémy, se kterými se setkali:
 Nevhodně si zvolili čas k rozhovoru.
 Museli překonat dialekt prarodičů.
 Museli vydržet "nudné" části. Především prarodiče měli tendenci vyprávět více, než bylo 

potřeba.
 V některých rozhovorech si příbuzní dělali z otázek legraci, nebrali anketu vážně.
 Neměli dostatek soukromí, v některých případech se jim do rozhovoru pletl děda, otec atd.
 V řadě rodin funguje "autocenzura". Jsou věci, o kterých se nemluví, a pokud ano, pak ne 

na veřejnosti. Nikdy nevíš, kdo toho zneužije.

V obou kvintách studují studentky, jejichž rodiče nejsou českého původu. Studentky se 
narodily většinou v České republice, ale žijí v podstatě ve svých komunitách. Na jejich anketu 
odpovídaly především jejich matky, ve dvou případech otcové. (viz tabulka č.1a). Z diskuse 
ve třídě bylo na ostatních studentech vidět, že si teprve nyní uvědomili "mnohovrstevnatost" 
prožívané historie. V době, kdy např. žili jejich prarodiče a rodiče "obyčejným normalizačním 
životem", prarodiče a rodiče jejich spolužaček prožívali válku ve Vietnamu, obavy z toho, že 
budou muset narukovat do války v Afghánistánu atd. V tomto bodě vidím jeden z největších 
přínosů jak pro samotné studenty, tak i pro mne jako pro vyučujícího. Možná je to i otázka 
k zamyšlení, jak koncipovat výuku dějepisu v multikulturním prostředí.

Výběr zajímavých odpovědí z naší ankety.

Proč jsi nevstoupil do KSČ, jak se to podepsalo na tvé kariéře?
Děda studentky kvinty PČG, r. 1942
Nikdy mi to nenabídli. Dřív měl každý vedený posudek - bylo tam, z jaké rodiny pochází, 
zaměstnání rodičů, jestli jsou ve straně, nějaké informace od školy, víra, pracovní ohodnocení 
atd. Můj posudek začínal: „Pochází z úřednické rodiny…“ Myslím, že ve straně nikoho 
takového nechtěli. A na moji kariéru to určitě vliv mělo – každý, kdo nebyl ve straně se 
(v mém oboru) nedostal výš než na stavbyvedoucího. Když byl někdo ve funkci ředitele,
musel ve straně být, nebo ho sesadili a na jeho místo přišel někdo jiný. A taky mě třeba 
posílali na opravdu stupidní školení.
Děda studenta
Vždycky mě nutili tam jít, ale táta mi jasně řekl, že jestli půjdu do KSČ, tak mě zmaluje tak, 
že se na mě už nikdy žádná nepodívá, že mě vydědí a že už se nemám vracet domů. Stejně 
bych tam za boha nešel, tou stranou jsem pohrdal.“

Jak probíhala nabídka ke vstupu do KSČ?
Děda studenta
Jednoduše pro mě přišli do práce a nabídli mi to, tak jsem jim řekl:,, Pánové na takové blbosti 
nemám čas...stavím totiž chatu“. Po dvou letech ale přišli znova..."

Jak si myslíš, že by ovlivnil tvůj život fakt, že bychom patřili k západnímu bloku?
Otec studentky, r. 1965
Naše rodina ztratila dvě generace nějakého posunu. Kdyby to tady bylo jinak, tak je má 
generace tou dědičnou a nemuseli bychom se teď tak vypracovávat. Když tady byli 
komunisté, tak se dá říct, že nám všechno vzali. Nenechávali jsme se jen tak unášet. Když 
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dostal můj táta pozvánku do strany, odmítl, a proto jsem nemohl jít na vysokou školu. 
Nevadilo mi to, protože jsem věděl, že táta neudělal chybu.

Pamatuješ si na měnovou reformu r. 1953
Babička studentky kvinty, r. 1922
Byla v roce 1953 a byla už druhá. První byla v roce 1945. Naše těžce ušetřené halířky ztratily 
hodnotu. Dosud jsem byla s dětmi doma, ale po reformě jsem nastoupila do práce. Naše 
rodina se měla celkem dobře, protože jsme měli přátele na Západě. Samozřejmě jsme s tím, 
co bylo tady, absolutně nesouhlasili, ale věděli jsme více než dobře, že kdybychom plavali 
proti proudu, nemusela by to naše rodina přežít, a tak jsme, jako většina ostatních, dělali němé 
tváře.
Děda studentky, r. 1942
Roku 1953 se měnily peníze v určitém poměru, ale v jakém přesně, už si nepamatuju. 
Každopádně nám dali hodnotu odpovídající jen 50 000 Kčs. My měli víc. Přebývající peníze 
nám nevzali, tak jsme je zapálili na zahradě a udělali maličkatý ohýnek. Bylo to možná i 
trochu z recese a přece jenom - kdo dneska může říct, že dělal ohýnek z peněz?
Babička studenta, r. 1943
Byla jsem mladá, ale pamatuji si, že náš známý měl restauraci, která mu hodně vydělávala. 
Měl naspořeno spousty peněz. Po měnové reformě s penězi roztápěl v krbu.

Jak se vás dotkla kolektivizace a vstup do JZD?
Babička studentky, r. 1945
Můj otec měl velká pole, zabavili mu je do JZD. Byl velmi proti tomu, málem ho za 
nesouhlasy s kolektivizací zavřeli, víc jsme o tom nikdy nemluvili, dotklo se ho to.
Babička studentky, r. 1943
Jako dítě jsem to vnímala tím, že se tam musí lidé vstoupit, ale v té dětské hlavě mi běžela 
myšlenka, proč lidem berou bydlení, domácí zvířata. Až později jsem porozuměla, že jejich 
chování je velmi násilné.

Jak probíhalo předání občanského průkazu?
Otec studenta 
My jsme bydleli v Aši, takže nám předávali občanky v kině. Předávání bylo hromadné, 
průkazy jsme dostali od příslušníků VB. Dostali jsme průkaz a jeden karafiát, který se dával 
prakticky ke všemu (např. MDŽ).

Jak probíhaly nákupy u nás a v zahraničí?
Babičky studentky, r. 1945
U nás bylo velmi málo zboží. Mandarinky jsme dostávali přídělem, stáli jsme fronty na 
banány, toaletní papír nebyl běžně v prodeji. Nakupovat jsme jezdili do NDR, kde bylo 
všechno levnější a kvalitnější a myslím, že jsme mohli mít 80 marek na osobu. Byly velmi 
přísné celní kontroly, celníci byli schopni vám vysypat kabelku a prohledat ji, jestli někde 
nemáte skryté peníze navíc. Museli jsme vypisovat celní prohlášení, co všechno vezeme tam,
a kontrolovalo se, jestli to vezeme i zpátky. Věci, které tam nebyly, zabavovali. Nesměli jsme 
nakupovat třeba boty a další určené věci."
Otec studentky, r. 1970
"S rodiči a bráškou jsme jezdili nakupovat do Německa. Vím, že jsme převáželi peníze navíc 
třeba v čepicích, v ponožkách. Když jsme tam koupili něco, co jsme nesměli, třeba boty, tak 
ty staré jsme těsně před přechodem hodili do příkopu a vzali si ty nové. Báli jsme se, aby 
nepoznali, že jsme je tam koupili a nezabavili nám je."
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Matka studentky, r. 1970
Nedostatkové zboží se dalo nakoupit v Tuzexu, ale bylo k tomu potřeba bony nebo valuty.
Můj manžel byl automechanik, takže nám občas domů nosil západoněmecké marky. Zboží 
dostatek nebyl, na některé zboží jako například magnetofony se stála fronta." 

Jak moc bylo těžké pořídit si nové auto a co všechno to obnášelo?
Děda studentky, r. 1942
Koupit si nové auto před 50 (pozn. 1962) lety bylo téměř nemožné. V tu dobu bylo něco jako 
poukazy, které každý ke koupi nového auta potřeboval a i tak se na něj muselo čekat třeba půl 
roku. K těm poukazům se dostalo jenom pár lidí a vzpomínám si, že náš soused byl jedním 
z vlivnějších osob v Doubí, tak poukaz dostal. Nové auto ho vyšlo na 24 000 korun, jenže 
když jsem si já chtěl koupit ojeté, stálo asi 50 000. A když jsme se po nějaké době dozvěděli, 
že za hranicemi stojí ojeté kolem 12 000-15 000, přišlo nám to hodně divný. Ale nešlo s tím 
nic udělat"

Byla možnost při výběru spotřebního zboží?
Otec studentky, r. 1966
Dříve byl strašně malý výběr zboží a tím pádem bylo nedostatkové. Takže měl každý doma 
skoro to samé. Také se dělalo mnoho objednávek, a když se vědělo, že má přijít nějaké zboží, 
tvořily se dlouhé fronty. Také nebylo tolik druhů ovoce, jako je teď.

Jak probíhala mateřská dovolená?
Babička studentky, r. 1945
Mateřská dovolená byla krátká, placená trvala jen několik měsíců, na požádání mě nechali 
doma rok. Potom už jsem musela jít pracovat, nebo zůstat doma, ale neměla jsem to placené. 
Hlavní rozdíl je asi v tom, že dřív se při odchodu do důchodu započítával počet dětí do 
pracujících let – 1 dítě bylo za 3 roky práce. Jiný rozdíl nevidím. Snad jenom to, že když se 
dřív chodilo pracovat už po roce, byla potřeba hlídání dětí, a tak fungovaly jesle. Ty jsou 
dneska už jenom málo a myslím, že chybí.

Jaké jsou tvoje vzpomínky na srpen 1968?
Babička studentky, r. 1945:
Jezdila jsem po Toužimi s kočárkem s dvouměsíčním synem. Nikdo nevěděl, co s námi bude, 
bála jsem se, hlavně o něj. Můj manžel (policista) musel být neustále v pohotovosti.
Otec studentky, r. 1970:
Znám to jen z vyprávění, od svého otce, který byl každý den v práci. Nemohli jsme dělat nic, 
šli by po nás a mně by zakázali vysokou školu.
Otec studentky, r. 1970:
Po Pražském jaru chtěli zůstat v Německu, ale v den, kdy jim tam moje babička měla přivést 
bráchu, zrovna zavřeli hranice, takže se naši museli vrátit domů. O tom se pak občas 
zmiňovali.
Děda studentky, r. 1946
Byl jsem zrovna na vojně a měl dovolenou, byl jsem doma v Dobrovici. Během třetího dne na 
dovolené mě ve 4 hodiny ráno probudila maminka, když šla do práce, a řekla mi, že přijeli 
Rusové. Pak jsem to ještě slyšel z radia. Potom jsem šel z Dobrovice pěšky do Mladé 
Boleslavi přihlásit se na vojenskou správu, jestli mám jet ke svému útvaru v Českých
Budějovicích. Major mi řekl: „Jdi domů a buď u maminky, dokud můžeš.“ Tak jsem byl 
doma až do konce dovolené. Myslel si, že se jako národ budeme bránit, ale ono už se dá těžko 
bránit, když už jsou u nás doma. Šlo by to, kdybychom si „všichni stoupli a nenechali je 
vejít“, ale my jsme je nechali vstoupit a pak jsme jenom na zeď kreslili „Ivane, jdi domů."
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Babička studentky, r. 1943
Já jsem v této době čekala syna, takže jsem se žádných akcí nemohla zúčastnit, poslouchala 
jsem rozhlas a bylo mi jasné, že to všechno bylo spunktované Varšavskou smlouvou, neboť 
ani sovětští vojáci, kteří zde u nás byli, nevěděli, v které části tehdejší Československé 
republiky jsou.
Zážitek: Jednou u nás zastavila kolona německých vojáků a myslela si, že jsou v NDR. Když 
jsem jim vysvětlila, kde jsou, tak mi oznámili, že mají hlad, tak jsem jim dala chleba a košík 
letních jablek, dělala jsem to ,,nenápadně“, aby to neviděl jejich velitel. Proč je nesměl vidět: 
Měli přísný zákaz od někoho něco přijmout. 
Babičky studentky
První pocit byl zděšení. Strach z budoucna, nejistota. Člověk byl zmaten, zda nezačala válka. 
Věděli jsme, že nás čekají těžké časy.“
Otec studentky, r. 1965
Když mi byly asi 3 roky, dívali jsme se s mým dědečkem, jak kolem našeho domu projíždí 
sovětské tanky, a pamatuju si, že můj děda na ně ukazoval pěstí. Byl to pro mě docela zážitek. 
Můj postoj byl teda jako u většiny lidí negativní
Děda studenta
Pocity zoufalství, vztek, nemohli jsme nic dělat a to nás asi štvalo nejvíc. Nesnášeli jsme 
rusy, i když plnili jenom rozkazy. Chtěl sem vyběhnout se zbraní a všechny je postřílet. 
Nakonec jsme skončili u toho, že jsme jim poškozovali vybavení a vojenskou techniku.“

Co pro tebe znamenala změna režimu v roce 1989
Matka studentky
Měla jsem trochu obavy z budoucnosti a cítila jsem nejistotu. Když se ale podívám zpět, tak 
vidím, že moje tehdejší očekávání se úplně nesešla s realitou. Uvolnily se hranice, lidé mohou 
studovat v zahraničí, podnikat, bezúhonně hlásat své názory.
Otec studenta, r. 1969
Revoluce proběhla během mého studia na vysoké škole. Konečně jsem se mohl setkat 
s příbuznými, o kterých jsem si myslel, že je už v životě neuvidím, například se sestřenicí, 
která emigrovala do Nizozemska, nebo s pratetou, která byla po druhé světové válce odsunuta 
do Německa. Ale i když se hranice otevřely, moc často se nevídali, protože bylo finančně a 
časově velice náročné se s nimi spojit. Ale babička a její maminka měly z příbuzných 
obrovskou radost, když je po tak dlouhé době opět viděly."
Babička studentka
Po revoluci se začala rozpadat zemědělská družstva a já jsem byla členem jednoho z nich. 
Takových příkladů bych mohla uvést několik.

Jak se studovalo...

Jaký byl rozdíl mezi školstvím ve tvé době a dnešním? 
Otcové studentů 1970, 1972
Nárok na vzdělání měl každý, ale komunisté dělali problémy těm, jejichž rodiče nebyli ve 
straně nebo byli disidenti. Knížky a sešity jsme dostávali zdarma a v rámci vyučování jsme 
jezdili na brigády, hlavně do zemědělských družstev. Také nebyly počítače jako dnes, takže 
hledání informací bylo složitější.
Školství bylo úplně o něčem jiném, nemohl jsi říkat svůj názor, byl ale zájem ze strany 
společnosti starat se o mladé lidi, bylo více zájmových aktivit. Museli jsme chodit do školy a 
měli jsme respekt k vyučujícím a to dnes vůbec není. Dávali nám oproti dnešku nějaké vzory.
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Učitelé se museli oslovovat "soudružko, soudruhu", povinně se slavily určité svátky, povinný 
jazyk byla ruština, historie se učila zkresleně. Byl povinný Pionýr, jinak byly možnosti 
podobné jako dnes (sport, hudba), cvičila se spartakiáda.

Co bylo zakázáno nosit do školy? 
Matka studentky, r. 1966
Do školy se nechodilo v džínách, nežvýkalo se, děvčata se nemalovala, chodilo se do školy i 
v sobotu.

Vzpomínka na gymnázium
Otec studenta, r. 1963
Nejlepší vzpomínky mám na třetí a čtvrtý ročník gymnázia. Byli jsem smíšená třída a 
podnikali společně různé akce, sportovali, chodili na koncerty. Bohužel ve škole u části 
profesorů převládala politická příslušnost nad jejich odborností.

Problémy s přijetím na vysokou školu
prarodiče studentky kvinty, r. 1945
Na průmyslovku jsem se dostal bez problémů a s vysokou taky nebyl problém, ale pak tu byly 
kádrové bariéry a já tu nikdy nebyl víc, než technik, protože můj táta 3 roky seděl.

Studium na VŠ 
Matka studentky, r. 1973)
Když lidé dokázali složit přijímací zkoušky, bylo vše bez problémů. Byla velká prospěchová 
stipendia, jídlo v menze bylo levné, koleje také...
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B. Popis fotografií

Název: Můj a mámin první školní den (r. 1974 a 2004)

shody: rozdíly:

na obou fotografiích je vidět ve tváři 
viditelné nadšení, očekávání, elán

typický dobový sestřih vlasů 
styl oblečení (maminka měla většinu věcí 
zděděných po sestře)

Název: Rybářský tábor Kocov 1977 a 2007

shody: rozdíly:

Tábor se zachoval a stále pokračuje Tábor je dnes upravenější 
Obuv je téměř stejná Svetry a mikiny se nosily bez potisku



92

Název: Na svátek sv. Mikuláše 

1974 1999

shody: rozdíly:

Dostávají dárky od maskovaných osob 
(Mikuláše, čerta)

Za masky se dříve převlékali dospělí, v r. 
1999 děti ( 

Děti dostávají sladkosti Rozdíly v obalech (krabice x igelitové 
tašky)
Dárků je více a jsou rozmanitější (v r. 
1974 jsou všechny krabice stejné)

Název: Oslava narozenin

1977 1997

shody: rozdíly:

Narozeniny jsou významnou rodinnou 
událostí, která je dokumentována 
fotografiemi

Fotografie z r. 1977 je více naaranžovaná. 
Lidé se tak často nefotili. 

Rozdílné dekorační předměty (ubrusy –
v r. 1977 je zřejmá domácí výroba)




