
Rozhovor s pamětníkem 
 

Autor: Erika Z. 

Pamětník: žena 58 let, vyučena soustružnice kovů, bydliště Litomyšl. 

 

1) Jak jste trávila volný čas? 

Četba 

 

2) Kam jste jezdívaly na dovolené? 

Jezdívaly jsme po příbuzných. 

 

3) Jak probíhalo slavení svátků? 
Svátek práce: Chození do průvodů.. 

Osvobození ČSR: nijak jsme to neslavili, vystavovaly se prapory 

 

4) Jaké bylo zapojení do spartakiádního cvičení? 
Muži, ženy, školáci, vojáci, každý to měl jiné. 

 

5) Zážitek povinné vojenské služby? 
Bohužel žádný, jsem žena. 

 

6) Zapojení do mírového hnutí? 

Žádné zapojení 

 

7) Podpultové zboží a fronty v obchodech? 
Jak potraviny, tak oblečení, nedostatek zboží. Kdo něco potřeboval, tak musel do fronty. 

 

8) Co byl a jak vznikal kádrový posudek? 
Každý měl svůj kádrový posudek a někdy se člověk dozvěděl až po letech co tam má 

napsaného. 

 

9) Brigády? 

Když jsme dávaly dceru do školky, tak manžel musel do školky na brigádu. Nepovinně 

povinný brigády. Když člověk nic nedělal, tak se mu to napsalo do kádrového posudku. 

 

10) Na jaké televizní seriály a pořady se dívali? 

17 zastavení jara, Chlapci a chlapy, Žena za pultem, Major Zeman 

 

11) Kult popových hvězd a televizních estrád? 
 Petr Novák, Ivan Mládek, Hana Zagorová, Helena Vondráčková, Waldemar Matuška, Karel 

Gott, Iveta Simonová, Rudolf Kortéz. 

 

12) Obliba kin, filmové týdeníky? 

Filmové týdeníky byly politické a nikdo je neměl v oblibě. Knihy byly v oblibě, jediná věc, 

jak se mohli lidé odreagovat od všeho kolem. Ale nevyrábělo se moc knih a stály se na ně 

řady. 

 

13) Čtení Rudého práva, poslouchání zahraničních stanic, např. Rádio svobodná 

Evropa? 



Rudé právo se u nás nečetlo. Hodně lidí to poslouchalo, špatně se chytalo, spíše jsme koukali 

na televizi. 

 

14) Míra angažovanosti v politice? 

V naší rodině žádná. 

 

15) Jak probíhaly volby? 
Byla jenom 1 strana a museli chodit všichni. 

 

16) Aktivity ROH? 

Řadový člen. 

 

17) Jaká byla role učitelů v totalitní společnosti? 

Museli učit podle totalitních pokynů. 

 

18) Jak probíhaly normalizační prověrky a jaké měly následky? 

Lidi s vysokým vzděláním museli jít dělat k lopatě. 

 

19) Jak vnímali veřejnou kampaň proti Chartě 77? 

Většina lidí nevěděli, o čem to vůbec bylo, ale stejně to podepisovali. 

 


