
Kam si tehdy s rodinou jezdil na dovolenou? Jezdili jste na ni často? 

Na dovolenou jsme jezdili především po ČSSR, dvakrát jsme byli u Balatonu v Maďarsku, na 

podnikové dovolené. 

 

Byl jsi kutil? Co se tehdy dělalo ve volném čase? 

Byl jsem členem Svazarmovského Modelklubu, kde jsme stavěli létající modely letadel, se 

kterými jsme se potom zúčastňovali závodů. Od 14 let jsem trénoval atletiku. 

 

Říkali jste si v tajnosti mezi sebou v rodině něco, co jste nesměli říkat na veřejnosti? 

Ne. 

 

Chodil jsi v mládí do pionýra? Jaké to tam bylo? 

Ano, chodil.  Problém byl v nedostatku kvalitních pionýrských vedoucích, jednu dobu jsme se 

v pionýrském oddíle dokonce scházeli bez vlastního pionýrského vedoucího. Nepamatuji se, 

že by pionýr byl příliš ovlivněn ideologií. Byla to pro mne volnočasová aktivita, díky které 

jsme mohli rozvíjet své dovednosti a znalosti mimo školu a byla to i možnost cestovat 

s třídním kolektivem bez školního dozoru. 

 

Účastnil ses někdy Spartakiády? Byla opravdu tak megalomanská? 

Spartakiády jsem se nezúčastnil, na ZDŠ naše škola necvičila. Na gymnáziu jsme kvůli 

žloutenkové epidemii účast museli zrušit. Byla to opravdu megalomanská akce, která se 

sportem neměla mnoho společného. Pro mne osobně byly zajímavější doprovodné sportovní 

akce, jako např. Spartakiádní sportovní hry mládeže. Takovéto celostátně organizované 

sportovní akce se v dnešní době bohužel již nekonají ke škodě sportovní vývoje dnešní 

mládeže. 



Jaké to bylo v povinné vojenské službě? Vnímáš její zrušení negativně? 

 Základní vojenskou službu jsem absolvoval jako absolvent VŠ. Absolvování vojenské 

katedry bylo velmi ponižující vzhledem k mentální úrovni vojenských lektorů. Roční 

vojenská služba pro mne znamenala především zpožděný začátek mé profesionální kariéry a 

zároveň jsem musel přerušit svoji sportovní činnost a bylo velmi složité navázat po 

absolvování vojenské služby. Zrušení vojenské služby vnímán pozitivně. 

 

Byl jsi někdy v Tuzexu? Jak na tebe působil tento fenomén? 

Ano v Tuzexu jsem několikrát nakupoval, bylo to jedno z mála míst, kde se dalo sehnat 

západní zboží, jako např. rifle nebo některé potraviny. Je zajímavé, jak snadno se daly tenkrát 

sehnat tuzexové bony.   

 

Stály se tehdy před každým obchodem tak dlouhé fronty? Opravdu bylo tolik 

nedostatkového zboží, jak se dnes říká? 

Ano, fronty se stály, pamatuji se, jak vždy ve čtvrtek jsem stával frontu na nové knihy před 

knihkupectvím. Pamatuji se také, že nebylo možné koupit jízdní kolo nebo běžky. 

 

Sbíral jsi „céčka“? 

Ne. 

 

Jak jsi vnímal všechny ty svátky a prvomájové průvody? 

Vnímal jsem to jako standardní povinnost. Zvláštní bylo, že se většinou svátky musely potom 

nadělávat v sobotu.  

 



Koupil jsi někdy Bony od „veksláků“, směnil si je za valuty, nebo jsi nikdy žádné neměl? 

Sám osobně jsem nikdy bony od veksláků nekupoval.  

 

Měli tehdy opravdu všichni práci, jak hlásala KSČ? Pracoval jsi na místě, které sis přál? 

Pracovat museli všichni, já osobně jsem pracoval na místě, které jsem si sám vybral. Problém 

byl spíše v přezaměstnanosti, kdy na jednom pracovním místě bylo i více pracovníků.  

 

Byla chuť lidí pracovat víc, než by museli? 

Pracovní angažovanost byla velmi nízká. Lidé se více zajímali o své mimopracovní aktivity a 

melouchy. 

 

Co jsi poslouchal za hudbu, byl to populární Karel Gott, Michal David, nebo 

underground? 

Poslouchal jsem tehdy rockové kapely, jako např. Olympic, Framus 5, nebo Etc. 

 

Vznikaly za dob Barrandova lepší filmy a televizní pořady než dnes? 

Určitě v této době vznikaly lepší komedie a zábavné pořady. 

 

Četl jsi Rudé Právo, bylo plné propagandistických článků, nebo se v něm našly i 

neutrální pohledy na politiku? 

Ano, Rudé Právo jsem četl, bylo především propagandistickým tiskem KSČ, charakteristické 

také bylo, že ve všech novinách se tiskly prakticky stejné články. 



Poslouchal jsi zahraniční radiové stanice, jako je například Svobodná Evropa? 

Velmi zřídka, spíše ze zvědavosti. 

 

Znal jsi někoho, kdo odmítal volit KSČ? 

Ne. 

 

Jak si vnímal tehdejší politiky, sedí v dnešní vládě pořád stejné typy, nebo je vidět jejich 

výrazná polistopadová obměna? 

Tehdejší politiky jsem vnímal jako staré lidi bez jakékoliv erudice, kteří své posty získali 

pouze za zásluhy, a neměly žádný důvod obhajovat svou prací tyto pozice. 

 

Jak si v té době vnímal Západ? Byl jsi i proti hlásání režimu přesvědčen, že je výrazně 

před námi? 

Pamatuji se, že i výrazní zastánci politiky KSČ jasně přiznávali jasný náskok vyspělosti 

západní společnosti a ekonomiky. 

 

Vnímal jsi veřejnou kampaň proti Chartě 77? 

V době Charty 77 mi bylo 13 let a prakticky nic jsem o ní nevěděl. Až později, v 80. letech, 

kdy Charta byla pomlouvána, přitom se nikde nesmělo zveřejňovat její požadavky. 

 

Omezoval tě nějak tehdejší režim, například ve studiu? 

Ne. 


