
MIROSLAV Ř., třída 4V.A – Velké a malé příběhy moderních dějin – rok 1968 

datum : 2. června 2011 

 

Věk : 63 

Původ : Moravák 

Vzdělání : střední odborné 

Zaměstnání : důchodce 

Přibližné bydliště : Svitavsko 

 

Co se ti vybaví, když se řekne 70. léta? 

Zemědělství v rozkvětu. Zdravotnictví zadarmo. Ve výrobě jsme byli soběstační. 

 

Čím žila naše rodina v 80. letech? 

Prací, rodinou. 

 

Vybavíš si přelom 70. a 80. let? 

Byli jsme mladí, spokojení. 

 

Na co jsi se tehdy těšil? 

Těšil jsem se ze života. A ze šťastné budoucnosti, ale to se mně nesplnilo. 

 

Čím jsi trávil nejvíc času? 

Budovala se organizace Svazarmu. 

 

Byl jsi kutil? Kde jsi sháněl materiál? 

Ano byl. Materiál jsem kupoval. Dělal jsem věci ze dřeva. 

 

Ze kterého výtvoru máš největší radost? 

Dělal jsem třeba kolíbku pro vítání občánků, žlice.... 

 

Cestoval jsi někam? 

V Německu jsem byl týden na poznávacím zájezdu. Ve Vídni jsem byl také služebně. Jinak 

jsme jezdili na dovolenou hlavně na Slovensko. 

 

Co se doma říkalo o režimu a co se nesmělo říkat na veřejnosti? 

Vždycky jsem říkal, co jsem si myslel. Nikdo mně nezakazoval, co budu říkat a co ne. Nebál 

jsem se něco říkat. 

 

Spartakiáda? 

Bezvadná věc. Jedna z nejlepších akcí v naší republice. Obdivovali to na celém světě. 

 

Fronty v obchodech? 

Stáli se fronty na toaletní papír, banány, ale nestálo se na pracovním úřadě. V obchodech 

ledacos nebylo. Ale byli jsme skromnější. Základní potraviny vždycky byly. 

 

Kdo nekrade, okrádá svou rodinu? 

Bylo to pořekadlo, ale dneska to platí dvojnásobně. 

 

Muselo se chodit na prvomájové průvody? 

Kdo chtěl jít, tak šel. Lidé na to chodili rádi a veselili se. 



Měli všichni práci? 

Práce byla pro všechny. Všichni museli pracovat. 

 

Měli chuť dělat víc, než museli? 

Jak kdo. Chodilo se na akci Z. Lidé si řekli, že půjdou dělat školku. Věděli, že to je pro 

dědinu. Sloužilo to všem. Nezáviděli si. Nebo se třeba myslivci domluvili na Zlatou kosu. Šli 

vysekat nějakou mez. A v zimě to potom dávali zvířatům. Dnes by to nikdo zadarmo 

neudělal. 

 

Revoluční odborové hnutí? 

To byla organizace, kde když se mi děla nějaká křivda, mohl jsem se na to obrátit a oni stáli 

při mně a pomohli mi. ROH platilo zájezdy třeba do Prahy, do divadla. 

 

Kádrový posudek? 

Bývalý zaměstnavatel psal posudek na zaměstnance. Psalo se to, když někdo šel na nějakou 

významnou funkci. Ale co vím, tak se většinou psal spíše dobrý, málokdy někdo napsal na 

někoho špatný. 

 

Populární hvězdy, pořady? 

To byl třeba Gott, Neckář, Janda z muziky. A z televize hlavně Bohdalová a Menšík. Měl 

jsem rád pořady s Vladimírem Dvořákem a Bohdalovou. Byl to nějaký pořad jako estrády, ale 

už si nevzpomenu, jak se to jmenovalo. Byla to sranda. Lidi se zasmáli. 

 

Jak to, že byl výsledek voleb 99,75 %? 

Byla jedna volitelná strana. Jiný strany nebyly. 

 

Co to jsou normalizační prověrky a jaké měli následky? 

Nějak se mě nedotklo. O ničem takovém nevím. 

 

Kdo to byl disident? 

Ten, kdo nesouhlasil s režimem. 

 

Vnímali jste veřejnou kampaň proti Chartě 77? 

Tenkrát jsem to vůbec nevnímal, až postupem času. 

 

Výbuch jaderné elektrárny v Černobylu? 

Víme o tom. Asi se to snažili utajit. To, co se opravdu stalo, vyšlo najevo až asi po 6 dnech. 

Museli se zaorat nějaký pole. Pamatuji si, že na Slovensku příbuzná dělala něco na zahrádce a 

ty špičky měla celá nějaký spálený. Spadl tam nějaký ten kouř z Černobylu, ale oni o tom 

nevěděli. Ona byla vždycky hodná a jednou nám dovezla rajčata nebo něco. A hned jak 

odjela, tak jsem to vyhodil. Bál jsem se toho a nechtěl jsem to jíst. 

 

Členství v KSČ? 

V KSČ jsem nebyl. Nebylo to povinné. Ale snažili se nás přemluvit. 


