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Jedli jste brambůrky? 

Brambůrky prodávali v Chotěboři v bufetu. Byly takové hodně mastné a světlounké a chutnaly moc 

dobře. 

 

Existovala nějaká dobrá limonáda? 

Limonády se tolik nepily jako teď. Vzpomínám si, že nám moc chutnala Ovona. Byla to taková 

dřeňová ovocná limonáda a prodávala se za 3 koruny. 

 

Byly za tvého dětství samoobsluhy nebo jen pultový prodej? 

Když byl u nás na vesnici ještě starý obchod, tak to, co mi z něj utkvělo v paměti, je prodej mléka. 

To se prodávalo do přinesených nádob. Musel si každý donést baňku a tam mu naběračkou nalili 

mléko. Ale jestli byl obchod samoobsluha, to už nevím. Potom v akci Z postavili novou 

samoobsluhu, která tu stojí dodnes. 

 

Co to je akce Z? 

To byly akce, na které chodili občané zdarma pracovat. Proto akce Zet. To v rozhlase vyhlásili, že 

odpoledne se koná brigáda na stavbu obchodu (nebo čehokoliv jiného), na kterou se mají lidé v 

rámci akce Z dostavit. No a z každé rodiny se na takovou brigádu někdo dobrovolně-povinně 

vypravil. 

 

Dováželo se do obchodu exotické ovoce? 

Co si vzpomínám, tak na Vánoce a kolem oslav svátku 1. máje bylo možno i u nás na vesnici koupit 

mandarinky a banány. Ovšem jen v omezeném množství. To se hned mezi lidmi rozkřiklo a všichni 

běželi do fronty, aby se na ně také dostalo. Ovšem byl určen jen určitý příděl, který se dostal na 

rodinu. Tak například na 1 dítě v rodině 1 kg mandarinek. Pomeranče bývaly častěji. Ale dovážely 

se sem hlavně kubánské pomeranče, které byly takové žluté s tenkou slupkou, která se hrozně 

špatně loupala. Ale pokud byly dost zralé, tak měly výbornou chuť. 

 

Existovala už nějaká elektronika? 

Pokud myslíš počítače a mobily, tak ty v mém dětství vůbec nebyly. A jsem moc ráda. Protože 

člověk měl spoustu kamarádů, se kterými trávil svůj volný čas a se kterými zažil spousty zážitků, na 

které vzpomínám dodnes. A ani televize nevysílala tolik co dnes.  A nemyslím také, že bych tím 

byla pro svůj život o něco ochuzena. 

 

Byly v té době nějaké bazény nebo aquaparky? 

Bazén na zahradě neměl téměř nikdo. A aquaparky nebyly, pouze ve větších městech koupaliště a 

plovárny. Koupat se lidé chodili do rybníků a řek. 

 

Sbírali jste něco? 

Skoro všichni sbírali ve škole známky. Ty se pak o přestávkách hojně vyměňovaly. Za 3 koruny se 

na poště nechal koupit balíček krásně barevných známek z různých zemí světa. Někdo sbíral i obaly 

od čokolád nebo od žvýkaček. Holky hodně sbíraly ubrousky. 

 

Chovali jste nějaká zvířata doma? 

Na vesnici měl každý spoustu zvířat. Ne snad jako teď pro zábavu, ale spíš pro obživu. V každém 

baráku měli králíky, slepice, kachny nebo husy, kočku a psa. My měli také morče nebo hitem 

jednoho roku byly pakobylky, které jsme také chovali. 

 

A co auto, měl ho každý jako teď? 



Tolik aut jako teď nebylo. I když dost rodin ho vlastnilo. Jenom to byla auta většinou vyrobena  

v socialistických zemích. Když se na silnici objevilo nějaké západní auto, všichni se hned po něm 

otáčeli. A svézt se v Mercedesu nebo ve Fordu, to byl zážitek pomalu na celý život. 

 

Bylo nějaké nedostatkové zboží? 

Jak se to vezme. Například značkové oblečení tu k sehnání téměř nebylo, Ale vyrábělo se hodně 

textilu v naší republice. A to hodně kvalitního. Oblečení se dědilo mezi sourozenci a mělo oproti 

dnešnímu mnohem delší dobu spotřeby. A to bylo i třeba u obuvi a jiných věcí. Naopak třeba 

elektronika v té době, jako např. magnetofony nebo kazeťáky, se u nás také vyráběly ale ve srovnání 

se západním zbožím tohoto typu, to byly šmejdy. Ale ty zápaďácký věci se moc sehnat nedaly. 

Například rifle, ty se mohly koupit jenom v Tuzexu za bony, nebo je někdo musel propašovat přes 

hranice. Já měla první klasický rifle až v patnácti a to díky tomu, že mi je jeden známý řidič 

kamionu přivezl z tehdejšího západního Německa. 


