
Pamětník: žena 62 let, vyučena soustružníkem kovů, bydliště Litomyšl. 

1) Jak jste trávila volný čas? 

Byla jsem vedoucí pionýrů a táborová kuchařka. Jinak jsem se věnovala ručním pracím (šití, 

pletení) 

2) Kam jste jezdívali na dovolené? 

Většinou jsme jezdívali po České republice, ale také jsme navštívili Maďarsko a Bulharsko. 

3) Jak důležité byly rodinné a klientské kontakty při zabezpečování funkce rodiny? 

Velmi důležité, s manželem jsme se museli střídat v hlídání dětí. Dlouhé směny. 

 

4) Co to bylo vítání občánků? 

Uvítání novorozeného dítěte, kolektivně několik rodičů s dětmi. Bylo to nepovinné. 

 

5) Jak probíhalo slaven svátků? 

MDŽ:  To nebyl můj oblíbený den, protože si myslím, že ženám patří poděkování normálně 

a né jen jednou za rok kvůli svátku. 

Svátek práce: Chodívali jsme do průvodu ve trojstupech. Jako dětem se nám to strašně 

líbilo. 

Osvobození ČSR: Chodívalo se k památníkům s věncema, moc sem se toho neúčastnila. 

 

6) Jaké bylo zapojení do spartakiádního cvičení? 

Bylo to pro nás povinné, v rámci tělesné výchovy. Bylo to velmi pěkné, neznám nikoho, kdo 

by se toho nechtěl účastnit. 

 

7) Zážitek povinné vojenské služby? 

Myslím, že muži by to potřebovali, odcházeli jako malý kluci, ale přicházeli už jako pořádný 

chlapy. Prospěla jim. 

 

8) Zapojení do mírového hnutí? 

Vybírali se peníze na různé postižení, ale moc sem se nezapojovala. 

 

9) Podpultové zboží a fronty v obchodech? 

Podpultové zboží bylo, nikdy jsem nestála ve frontě. Vždy sem sehnala zeleninu i ovoce. 

 

10) Co byl a jak vznikal kádrový posudek? 

Podával se při ucházení o místo, podmíněno vstupem do strany. 

 

11) Brigády? 

Byly v akci Z, ale bohužel zadarmo. 

 

12) Na jaké televizní seriály a pořady se dívali, míra jejich obliby? 

Český rozhlas, Česká televize. V té době se proslavily například H. Vondráčková, Valdemar 

Matuška nebo Václav Neckář. 

 

13) Kult popových hvězd a televizních estrád? 

Dívali jsme se například na Tři chlapy v chalupě, Křeslo pro Rudolfa III. Nebo Taková 

normální rodinka. Televarieté, Možná přijde i kouzelník. Velká obliba. 



 

14)  Obliba kin, filmové týdeníky? 

Do kin se chodilo hodně, Ruské a Francouzské filmy. 

 

15) Čtení Rudého práva, poslouchání zahraničních stanic, např. Rádio svobodná Evropa? 

Kdo chtěl, tak Rudé právo četl, Svobodná Evropa byla zakázaná. 

 

16) Sportovní přenosy? 

ČT2, všechno bylo černobílé, popis oblečení (rychlé mluvení). 

 

17) Míra angažovanosti v politice? 

Hodně lidí bylo v politice, třeba kvůli rodině nebo práci. 

 

18) Míra identifikace s režimem na veřejnosti? 

Vždycky jsem řekla to, co jsem si myslela. 

 

19) Jak probíhaly volby? 

Byly povinné, volila se pouze jedna strana. 

 

20) Aktivity ROH? 

Zastávali se lidí, každý byl v ROH, výhody= rekreace. 

 

21) Jaká byla role učitelů v totalitní společnosti? 

Myslím si, že učitelé byli hodně protekční, neměřili všem stejně. Dětem doktorů, politiků 

nebo podobně postaveným lidem přikládali. 

 

22) Jak probíhaly normalizační prověrky a jaké měly následky? 

Nepamatuji se, bylo mi 20 let, měla jsem úplně jiné myšlenky. 

 

23) Jak vnímali veřejnou kampaň proti Chartě 77? 

Lidi pořádně nevěděli, co to Charta 77 je. Moc jsem se o to nezajímala. 


