
DAN  Z. – Malé a velké příběhy moderních dějin 

datum 1.6.2011 

 

Věk : 41 

Vzdělání: střední s maturitou 

Zaměstnání: zdravotní sestra 

Bydliště: Svitavy 

 

Rozhovor : 

 

Populární kultura a média : 

 
Jaká byla populární hudba? 

Disco, jako například M. David, Karel Gott, Sandra, Samantha a Europe. To byly největší hity 

na diskotékách v 80. letech...tuším, že nějak tak, moc si to nepamatuji. 

 

Jaké byly populární pořady v TV? 

Ježíš marjaaaa.....10 stupňů ke zlaté, Televariete, Einkeslbunde, ale nevím jak se to píše, byl 

to totiž německý pořad. 

 

Jaké byly oblíbené filmy a seriály? 

tak určitě Třicet případů Majora zemana....hlavně Studna. Žena za pultem byl také velice 

populární seriál. Profesionálové, a to byl jediný detektivní seriál, na který se dalo dívat... a to 

ti říkám!! 

A tvoje oblíbené filmy? Tak určitě Fantomas a to je asi tak všechno. 

 

Navštěvovali jste kino, divadlo? 

Kino, tak to jsme navštěvovali hodně, protože nebyla videa a v TV byly jen dva programy ČT 

1 a ČT 2. A co divadlo? Divadlo jsme navštěvovali méně....tuším, že se jmenovalo Lidové 

divadlo a moc se tam nehrálo. 

 

Dalo se číst Rudé právo? 

My jsme to nevnímali. Co jsme četli, tomu jsme věřili, protože nás k tomu vedl režim a nás 

jako děti nenapadlo, že by nám mohli lhát. 

 

Poslouchali jste hudbu ze západu? 

Já ne. A proč? Já nic ze západu neměla, nedalo se to sehnat. My jsme měli jen magnetofon na 

kotouče a kazeťák, když se objevil někde v obchodě, tak byl drahý a hned pryč. 

 

Četli jste, nebo dostaly se k vám časopisy ze západu? 

Já ne. A proč? Protože se mi to nikdy do ruky nedostalo a četla jsem jen ruský časopisy ve 

škole.  

 

Navštěvovali jste koncerty? 

na koncertu jsem byla pouze jednou a to ve Svitavách v Lidovým divadle, tehdy zde 

vystupovala skupina TANGO. 

 

Kdo byl podle tebe lepší Michal David, Turbo, Olympic...? Koho jste měli nejraději? 

Pro nás byli nejlepší Turbo a Olympic. 

Jaké byly noviny nebo časopisy vydávané v Česku? 



Vlasta, Květy a 100 plus 1, ze kterého jsme se dozvěděli aspoň nějaké noviny ze světa. 

 

Zajímavost : 

Měla jsi „céčka“ ?? 

Mela jsem nejvíce „céček“ ze třídy a byla jsem fakt dobrá...:) 

A nosily se ještě telefonní šňůry přidělaný karabinou ke kalhotám. 

 

Sport : 

 
Spartakiáda 

 

Byla jsi někdy účastník Spartakiády jako sportovec nebo jako divák na stadionu? 

Já jsem nacvičovala na spartakiádu v 85 myslím....vlastně do teď nevím, proč mě do té Prahy 

nevzali. A na jakou písničku? Nacvičovali jsme na písničku Poupata od Michala Davida. 

 

Jaké to bylo, když jsme v hokeji porazili SSSR? : D 

Nevím, já jsem nikdy sport nesledovala, takže nemůžu nic říct. 


