
Věk: 60 let  

Původ: dělnický 

Vzdělání: střední odborové 

Zaměstnání: důchodkyně 

Bydliště: Svitavy 

 

1) Na co ses tehdy těšila? 

Na dovolenou do Bulharska, na to, jak dokončím školu a jak se osamostatníme. Na 1. 

auto, 1. dítě a nový byt. 

 

2) Co to bylo vlastně za dobu (70. a 80. léta) 

Byla to okupační doba. Stavěly se nové panelové byty, stát přispíval na děti, jen byl 

trochu těžší problém se školkami, protože bylo moc dětí. 

 

3) Co pro tebe bylo důležité? 

Abychom měli dobře placenou práci, moje zdraví a zdraví mé rodiny. 

 

4) Jaké byly tvoje koníčky?  

No, hodně se sbíraly odznaky, také etikety na krabičkách od sirek, pivní tácky a hlavně 

sport a akvaristika. Bylo hodně výstav v akvaristice, protože byla hodně populární. A já 

jezdila na výstavy ráda, především do Brna. 

 

5) Jak jsi trávila svůj volný čas? 

Trávila jsem ho s mojí rodinou, bavily mě výlety k vodě, sáňkování a lyžování v zimě. 

Také akvaristika. Často se hrával i fotbal a hokej. 

 

6) Bylo možné jezdit na dovolenou do zahraničí? 

Ano, bylo do socialistických zemí (Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, SSSR…) Já osobně 

byla v Bulharsku 2krát. Jednou letecky a jednou autobusem. 

 

7) Jak často se chodilo do pionýru a co se tam dělalo? 

Pionýři byli skoro povinní. Chodilo se do nich jednou týdně. A učili jsme se zde jak se 

chovat k přírodě, jak se chovat ke zvířatům, hráli jsme nejrůznější hry, jak sportovní, tak 

společenské, jak se slušně máme chovat a také ruční práce (šití, vyšívání.). Vyráběli jsme 

dárky pro maminky k MDŽ. 

Moc se mi tam líbilo. 

 

8) Fenomén céčka, byly opravdu tak populární? 

Ano, byly. Hlavně mladí lidé je sbírali a potom je vyměňovali. Existovali nejrůznější 

barvy a céčka byly i svítící. 

 

9) Co to byl ,,Sandokan“? 

Sandokan byl seriál o tygrovi, o pirátech a přírodě. Něco jako Robinson Crusoe. Bylo to 

velmi romantické.  

 

10) Kdo to byl DISIDENT? 

To byl odpůrce socialistického režimu, například Václav Havel anebo Benda. 

 

11) Co to bylo Rudé právo? 

To byl denní tisk. Psalo se zde o politice, o sportu, o kultuře a kritických výlevech proti 



kapitalismu, výzdvych socialistického zřízení. 

 

12) Podepsala jsi revoluční odborové hnutí? A co to bylo? 

Mělo hájit zájmy pracujících lidí, byly na straně podniků. Mělo to i své výhody, jako např. 

rekreace, koncerty, k MDŽ se dostávaly dárky, na Vánoce se také dostávaly kolekce. 

 

13) Co se doma říkalo a co se na veřejnosti říkat nesmělo? 

Na veřejnosti se nesměl pomlouvat kdokoliv, socialistický režim atd., ale doma se 

pomlouvat mohlo. Na veřejnosti se také muselo předstírat, že se nám vše líbí.  

 

14) Co si myslíš o spartakiádě? 

Mně se to moc líbilo. Byl to takový svátek, taková tradice, kdy se nacvičovalo vystoupení. 

Bylo to jednou za 4 nebo 5 let. Vždy jsme měly dresy. Bylo to jak pro malé děti, tak i 

důchodce. 

 

15) Co to byly Bony? 

To byly poukázky, za které se nakupovalo v Tuzexu. 

 

16) Jaké byly fronty v obchodech? 

Bylo to hrozné. Třeba 2 nebo 3 dny se musela stát fronta na zboží. Stálo se na elektroniku 

(pračky, televize, šicí stroje), ale my jsme byli ve výhodě, měli jsme zboží a já dělala 

v obchodě. Jen jednou děda stál frontu přes noc. 

 

17) Měli práci všichni? 

Ano, práci všichni mít dokonce museli, jinak by mohli být stíháni a později zavřeni do 

vězení. A hlavně práce byl dostatek, ne jak dneska. Dřív tomu bylo naopak. Dostatek 

pracovníku, ale nedostatek práce. A každá práce nabízela i své výhody a lákala lidi, aby 

šli pracovat zrovna do tohoto podniku, protože nabízí vlastní byt nebo různé dovolené a 

podobně. 

 

18) Jaké byly pořady v televizi a na co se chodilo do kina? 

V televizi běžely hodně seriály. Vzpomínám si na Nemocnice na kraji města, Tři chlapy 

v chalupě, Byl jednou jeden dům…  

A do kina se chodilo na sovětské filmy, které byly české, protože americké se sem 

nedostaly a ani nemohly. To zkrátka neexistovalo. Byly to hodně válečné filmy o 2. 

světové válce. A každou neděli dopoledne se chodilo do kina na pohádky. Hrály tam 

klasické pohádky od Boženy Němcové, O medvědu Ondřejovi se tam hrálo, Mrazík a taky 

Pipi dlouhá punčocha. 

 

19) Jaká byla móda, co se nosilo? 

Háčkované oblečení, rifle, dlouhé vlasy, kytované oblečení, kalhoty do zvonu, kabáty, 

námořnická trička, styl Hippies. 

 

20) Jaký byl populární zpěvák a skupiny? 

Moderní byly Beatles, dále Karel Gott, Chladil a Simonová, Matuška, Eva Pilarová, 

Helena Vondráčková. Úspěšný byl Karel Vlach, který měl i svůj vlastní orchestr. 

 

21) Co bys mi řekla o povinné vojenské službě? 

To byla vlastně vojna, která trvala 2 roky. Podle mě to bylo zbytečné plýtvání peněž. Také 

se hodně mezi sebou šikanovali a určitě se jim muselo stýskat, protože se jich nikdo 



neptal, jestli chtějí nebo ne. Museli! 

 

22) Poslední otázka: Jaké byly brigády? 

Byly různé. Byly také hodně důležité, protože umožňovaly výstavbu garáže atd. A třeba si 

pamatuju, že když se vyhlásila železná sobota, tak všichni museli sbírat v sobotu železo. 

 


