4. dědeček a babička (1)
a)
po roce 1961 (stavba zdi):
·
napjatá povážlivá situace, v Berlíně -> byly tanky
1
Bojové oddíly pomáhaly při stavbě zdi
2
první opevnění zdi 1962: zeď z dutých tvárnic (duté tvárnice z NDR)
3
v Západním Berlíně (Checkpoint Charly) na ulicích zřízeny záseky ze stromů
4
vyžadováno zvláštní povolení, když někdo chtěl navštívit někoho na zelené
hranici (na straně NDR, hraniční pásmo vzdálené 5 km od vlastní hranice (kontrola u
hraničního pásma) -> potřebovala se povolenka (propustka), která platila jen po
omezenou dobu -> když se čas nedodržel, pak přišel trest
(na Západě se mohlo jít až k hranici, v NDR ne, protože
stát NDR měl strach, že se lidé vypaří)
západní život v NDR:
sledovalo se radio/televize (černobílé)
(na východě – televize byla cenzurována

·

Západní televize nebyla cenzurována)
·
žádná televize NDR - sledována západní televize - stanice ARD, ZDF
1
kde byla postavena zeď - dědeček byl vojákem u zdi u hraničních jednotek, tam
hodně zažil (střelba po lidech, kteří chtěli vycestovat na
Dědeček naštěstí nikdy nemusel na utečence z republiky střílet !
·
neměli jsme žádné kontakty do SRN a ČSSR
1
v okruhu známých se mluvilo otevřeně, protože všichni byli stejného
přesvědčení (nestraníci) a nebyli na žádných vyšších místech
2

Pracoviště: - malý okruh pracovníků v dědečkově vyvlastněném podniku

- o přestávkách se mluvilo o situaci
mnoho rozporů kvůli diskuzi
3. -

Škola: - Žáci museli vstoupit do Svazu mladých pionýrů (1. 3.
třída), poté k Thälmannovým pionýrům (4. – 7.
třída), potom FDJ(8. – 10. třída), po ukončení školy vyučení

-

když se potřebovalo něco určitého mnohdy zařídit,

když byla dodávka zboží, např. potravin nebo oblečení (dětské manšestrové kalhoty)
·
1

Příděly: např. na osobu 1 banán, okurka
luxusní zboží: - Intershop (když se západní peníze směnily za
(šeky)

2

prostřednictvím známostí (dlouhé čekací doby)

b)
·
1
2
3

Pražské jaro:

všude plno tanků, vojáků/armády
Česko: politické povstání (vypuklo 18. srpna)
chtěli potlačit povstání (ČSSR se socialistickými spojenci)
spadli s obrněným transportérem do příkopu -> zeď u dědečka poškozena

c)

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě:
- nákup věcí v Česku (Tschechei) od r.1980 (více ovoce/zeleniny

než
-

v NDR)
peníze musely být vyměněny za koruny



příděly jižního ovoce
Češi přijeli a nakoupili to, co u nich bylo nedostatkové (např.
boty)

-

jednou za rok v létě do ČSSR od r. 1980 - výměna
20 marek na koruny, po částech se shromáždilo, aby se mohlo
koupit něco většího nebo broskve

d)
·
1
2

Gorbačov:

posunul opětné sjednocení vpřed (zasadil se o to)
vzrušující/napínavá situace
politický výrok: „Kdo přijde pozdě, toho život potrestá“ (řekl Gorbačov)
-

·

žádné kontakty v SRN
kontakty v ČSSR díky nákupům

Pracoviště: (- babička - domácí práce
dědeček – šťastný; posunoval v Plavně vlaky s
odjíždějícími (žádost o vycestování) dobrá nálada svoboda, mohli na západ
- dědeček viděl v práci odjíždět vlaky,
pracoval blízko železniční tratě
- v r.1989 práce, která už nebyla potřebná - 1.
nezaměstnaný
4-

Škola: - Žáci museli vstoupit do Svazu mladých pionýrů (1. – 4.
třída), poté k Thälmannovým pionýrům (5. – 7.
třída), potom FDJ (8. – 10.
třída), po ukončení školy vyučení
Zásobování: - ubohé, ale lepší než předtím

- Luxusní zboží: díky známostem, dlouhé čekací doby
(auta 10 – 15 roků)
- Intershop se západními penězi
- 2 obchody Exquisit v Plavně -> 1 konserva ananasu
14 marek, ale také objednat a jenom s dodávkou
určitých potravin
- 1oblečení Exquisit v Plavně
- odepírání vůči státu:
- účast na demonstracích v Plavně za
svobodu, lepší blahobyt, svobodu cestování, zbourání
zdi
(- zvláštní pocit, velké masy lidí
chtěli větší moc lidu, příšerná
situace; moc lidu versus státní moc;
mírová revoluce/ demonstrace)
- nic neodmítáno (v podnicích snad, jinak ne)
- západní věci (oblečení, inkoustové zmizíky
nebyly ve škole rády viděny, zvláště to neměli rádi
učitelé občanské výchovy)

