
MOJE RODINA V LETECH NORMALIZACE  

 

Tazatel: Kateřina D. 

 

 80. léta jsou časem velkého sledu událostí. Pořád máme ale odlišné názory. Jaký byl 

komunismus? Byl špatný nebo dobrý? S touto otázkou si ani já nevím rady, a tak jsem se 

rozhodla, že se zeptám na názory někoho z mé rodiny. Mým terčem se stala babička. Zajímá mě 

totiž, co si ona o režimu myslí, když ho zažila. 

Moje babička se narodila v roce 1956 ve Strakonicích a nyní žije se svým manželem kousek od 

Prahy. 

 

TAZATEL: Ahoj babi, chtěla bych se tě zeptat na několik věcí ohledně režimu v 80. létech, 

nevadí ti to?  

ODPOVĚĎ: Ne, nevadí mi to, jen se ptej. 

 

TAZATEL: Co se ti vybaví, když se řeknou 80. léta? 

ODPOVĚĎ: Mně se vybaví hlavně nekonečné fronty na všechno, co jsem sobě, nebo svým 

dětem chtěla koupit. 

 

TAZATEL: Dále bych se tě chtěla zeptat, co se říkalo o režimu u vás doma a co na veřejnosti? 

ODPOVĚĎ: Rodiče a později můj manžel to nechtěli probírat, takže jsme o tom doma nemluvili, 

a na veřejnosti už vůbec ne. Navíc jsme prostě byli s režimem smířeni a nepřipadalo nám na něm 

nic divného. 

 

TAZATEL: Napadlo mě, že jsi určitě cvičila na spartakiádu, a tak se mi nabízí otázka, co na ni 

říkáš, líbila se ti?  

ODPOVĚĎ: Spartakiáda se mi moc líbila, cvičila jsem tam i s dětmi a všechny nás to moc 

bavilo. 

 

TAZATEL: Jak už jsi se zmínila na začátku, zřejmě ti vadilo stát ty "dlouhatánské"  fronty, ale já 

o nich ještě pořádně nic nevím. Tak mi prosím řekni, na co jsi třeba fronty stála? 



ODPOVĚĎ: Pamatuju se, že jsem stála fronty třeba na zeleninu a na některé ovoce, např. na 

banány a pomeranče, které byly jen párkrát do roka. Když jsem ale ten den musela já i můj 

manžel do práce, tak jsme neměli nic, protože neměl kdo frontu vystát. Myslím si, že se to s 

dnešní dobou vůbec nedá srovnat. 

 

TAZATEL: Zajímalo by mě, jaký máš názor na komunisty. Kladný, nebo záporný?  

ODPOVĚĎ: Můj názor na komunisty je spíše záporný, a to z toho důvodu, že mně a mému 

manželovi vzali všechen majetek (měli jsme statek), chtěli nám vzít i dům, ale naštěstí se tak 

nestalo, protože manžel podepsal smlouvu, že vstoupí do JZD. Ale komunistický režim měl i 

jednu světlou stránku, a to například tu, že všichni měli práci. 

 

TAZATEL: Tak mám tu pro tebe poslední dvě otázky. Jednou je, jestli jsi volila komunisty anebo 

jestli jsi volební list vyhodila? 

ODPOVĚĎ: Volila jsem komunisty. Vyhodit volební list jsem se bála, kdyby přišli na to, že jsem 

nevolila, mohla bych mít problémy. 

 

TAZATELL: Tak a tou poslední otázkou je, jestli ti přišla vojna správná, nebo co si o ní myslíš?  

ODPOVĚĎ: Vojnu bych snad i vrátila, protože si myslím, že se tam z chlapce stal muž. 

 

TAZATEL: Tak děkuji ti moc za poskytnutí odpovědí, dobře se mi s tebou pracovalo. 

 

Moje babička je dost výřečná, a proto se mi s ní rozhovor dělal velmi dobře. Nebyly snad žádné 

věci, o kterých by nechtěla mluvit, a tak mi to rychle "odsejpalo".  


