
Rozhovor s pamětníkem, ženou v důchodu, věk přes 70 let 

Zpracovala: Adéla P. 

 

JAK VYPADAL TVŮJ ŽIVOT V 80. LETECH? 

Chodili jsme do práce, starali jsme se o nemocný rodiče a o syna. Výplaty byly malé, proto jsme 

museli šetřit. Na dovolenou jsme jezdili po České republice.  Jen párkrát jsme jeli s Čedokem do 

tehdejší Jugoslávie. V roce 1989 mi zemřela maminka. Žili jsme celkem jako teď, radovali jsme se, 

smáli jsme se, ale museli jsme šetřit. 

JAKÁ BYLA TEHDY ATMOSFÉRA? 

Někteří lidé už čekali změnu režimu, jiní ani nevěřili, že k tomu dojde. 

CO VÁM CHYBĚLO V 80. LETECH? 

Svoboda projevu, nesměli jsme říci to, co jsme si mysleli. Nemohli jsme volně jezdit, kam jsme chtěli, 

ale stejně jsme neměli na to peníze. Na všechno se stály dlouhé fronty. 

JAKÁ OSOBA BYLA PRO TEBE SYMBOLEM REVOLUCE? 

Jednoznačně Václav Havel, zúčastňoval se všech demonstrací. Marta Kubišová, Alois Dubček, Milan 

Kňažko, Milan Uhde, Jiří Dientsbier. 

JAK JSI VNÍMALA REVOLUCI? 

Nesouhlas a překvapení s tím, co se stalo 17. listopadu 1989. 

Zpočátku s nevírou, ale později s velkou nadějí, že stávající skončí a začne nová doba! 

CVIČILA JSI NA SPARTAKIÁDĚ? 

Ano, jednou jsem cvičila v Praze na Strahově. Jinak jsem všechny spartakiády sledovala. 

CHODILA SI DO PIONÝRA? 

Chodila jsem od 3. třídy až do konce školní docházky. A poté jsem chodila do Svazu mládeže. 

ZNALA (ZNÁŠ) NĚJAKÉHO VELKÉHO ANTIKOMUNISTU? 

Manžela a syna… 

JAKÉ POLITICKÉ NÁZORY MĚLA TVÁ RODINA? 

Moje rodina byla dělnického původu, pracovitá a poctivá. 

Věřila v pravdu a poctivost poválečné KSČ. 

JAK JSI PROŽÍVALA SAMOTNOU REVOLUCI? 

Celá rodina (jako celý národ) jsme sledovali dění v Praze na Václavském náměstí, ale i v ostatních 

městech. 

Informace jsme získávali hlavně z televize, ale i od rodinných příslušníků, kteří nám vozili informace 

z Prahy. Manžel i syn se zúčastnili demonstrací v Praze. 

Televize se sledovala nepřetržitě, téměř žádná práce se nestíhala (vaření, úklid, pečení vánočního 

cukroví). ZVÍTĚZILA RADOST!!!! 


