Hranice východ ‐ východ
Die Ost‐ Ost Grenze

Mezinárodní školní projekt
Země původu: Česká republika
Název projektu: „Hranice východ – východ“
Krátký obsah: Prezentace s výsledky heuristické a statistické práce žáků 8. a 9.
ročníků základní školy na téma: „zkušenosti pamětníků s návštěvami sousední
bývalé NDR zaměřené zejména na přechod státní hranice a převoz zboží“
Cílová skupina: žáci 8. a 9. ročníku základní školy
Cíl projektu: Prostřednictvím heuristických metod se mají žáci seznámit s
realitou vztahů mezi orgány celní a pasové kontroly na hranicích dvou zemí
bývalého socialistického tábora a běžným občanem při přechodu státní hranice.
Počet zúčastněných žáků: 22
Formy heuristické práce: Dotazník pro anonymní respondenty z řad rodičů,
učitelů a prarodičů, psaný záznam vyprávění pamětníků
Počet respondentů ankety: 62

Anketa k žákovskému projektu OST – OST Grenze
Uveďte svůj věk: ……………………….
Žena – muž*

Otázka
Navštěvoval (a) jste v období před
listopadem 1989 NDR?

Odpověď

Komentář

ANO/NE*

‐

Pokud ano, kolikrát za rok?
Jaký účel měly převážně vaše cesty
do NDR?
Jak dlouho jste se převážně v NDR
zdržel (a)
Jakým způsobem jste do NDR
cestoval (a)?
Zažil (a) jste ze strany celních a
pasových orgánů NDR
nepřiměřenou kontrolu či šikanu?
Zažil (a) jste ze strany celních a
pasových orgánů ČSSR
nepřiměřenou kontrolu či šikanu?
Co jste pociťoval (a) při přechodu
státní hranice?
Jaké zboží jste převážně nakupoval
(a) v NDR? Uveďte druh.
Pokusil (a) jste se někdy úspěšně
nějaké zboží či peníze převézt přes
hranice nelegálně?
Pokud ano, jaké to bylo zboží a
jakým způsobem se Vám ho
podařilo ukrýt před celníky?
Pokud jste byl (a) při tomto pokusu
odhalen (a), jakým způsobem se
k Vám chovaly celní organy NDR ‐
ČSSR

*nehodící se škrtněte

Pracovní/turistický/ nákupy*
Jeden den/ déle*
Autobusový zájezd/
vlak/osobní automobil*
ANO/ NE*

ANO/ NE*
Vyjádřete v komentáři
(např. obavy z osobní
kontroly, nesprávně vyplněné
celní prohlášení atp.)

ANO/NE*

Vyjádřete v komentáři

Vyjádřete v komentáři

Otázka č. 1 : Navštěvoval (a) jste v období před listopadem 1989 NDR?

Otázka č. 2 : Kolikrát za rok jste průměrně navštívil NDR?

Otázka č. 3: jaký byl účel vaší návštěvy NDR?

Otázka č.4: jakým způsobem jste cestoval (a) do NDR?

Otázka č 6: Jaké pocity jste pociťoval (a) při přechodu hranice?

Otázka č. 7: Jaké zboží jste převážně kupovali v NDR?

V několika případech se objevily i
jiné druhy zboží:
Modelové železnice TT
Dětské oblečení
Proso pro exotické ptáky
Skládací kolo

Otázka č. 8: Pokusili jste se převézt nakoupené zboží nelegálně?

Otázka č.9:
Způsoby převozu kontrabandu byly velmi různorodé někdy naivní a někdy velmi
rafinované. Mezi nejzajímavější patřily
¾záclony v rezervě u auta
¾nadlimitní peníze zašité v opasku nebo přilepené zvenku na střeše autobusu
¾boty obuté a ušpiněné již před hranicemi
¾záclony napěchované do dechových nástrojů
¾trvanlivý salám v polstrování sedačky osobního auta
¾oděvy standardně oblečené již před hranicemi
Mezi osvědčené metody patřil známý celník ve službě (soused, příbuzný)

Nejzajímavější vyprávění
pamětníků

Některé věci bylo povoleno převážet a na některé byl vydán přímo zákaz. Do tohoto zákazu
patřily i záclony. Když jsme odjížděli do NDR, vyslovila moje manželka zbožné přání, že by
chtěla přivézt záclony. No, jo, říkám, ale já to už slíbil kolegyni z práce a snažil jsem se ji
vysvětlit, že to nejde. Jedny snad provezu říkám, ale dvoje, to už bude problém. Ale co čert
nechtěl, večer k nám přišla sousedka a projevila veliké přání, že by chtěla z Německa
záclony. Co dělat, říkám si. Dvoje nebo troje, to už je jedno. A tak jsem vymyslel fintu.
Tenkrát jsem měl Wartburga. A vymyslel jsem, že ty záclony dám do rezervní pneumatiky.
Tak jsem v Německu koupil krásné záclony, manželka měla z nich velikánskou radost a na
jednom parkovišti ještě v Německu jsem je pěkně vložil do té pneumatiky. Pěkně jsem je
stočil a jelo se. Byli hranice, přišel celník, prohlédl doklady, zeptal jestli něco vezeme, já
zavrtěl hlavou a on zasalutoval, vrátil nám doklady a pustil. Když jsme projeli hraničním
pásmem strašně jsme si oddechli, jak to krásně vyšlo a jak jsme bezva projeli. Asi po pěti
kilometrech již na našem území nás zastavili tehdejší esembáci. Silniční kontrola, pane řidiči
vystupte si z vozidla. Tak jsem vystoupil, předal doklady. Esembák si prohlížel doklady,
vozidlo, doklady a zase vozidlo. A na závěr se mě zeptal jestli mám rezervu. A já mu
odpověděl. Jistě že mám to náhradní kolo. On se podivil mému výrazu a povídá. Mám na
mysli rezervní pneumatiku vašeho vozu, ukažte mi ji prosím. Ano, jistě, že ji mám, mám ji
v pořádku, je dobrá, snažil jsem se odvrátit hrozící nebezpečí. Ale esembák se nedal odradit
a mermomocí ji chtěl vidět. A tak jsem šel a pomalu jsem otvíral kufr, abych mu ukázal svoji
rezervu naplněnou záclonami. Polévalo mě při tom horko, ale ještě větší horko mě polilo,
když jsem zjistil, že jsem to kolo nechal na tom parkovišti v Německu, jak jsem tam
schovával ty záclony.

Máma byla kadet jak dostat boty přes hranice.
Jednou si vezla asi jedenáctery boty ‐ pro celou rodinu, pochopitelně ‐ a už jí to bylo blbý,
tak jedny boty ‐ zlatý ‐ do prohlášení napsala. Německej celník nevěřil svejm vočím. A říká
jí "Goldene Schuhe ‐ víte , že vozit boty je ABSOLUTNĚ!!!!! zákázaný??" "Proto jsem to
tam taky napsala" uplatnila matka svou logiku. Celník mávl rukou a nechal ji být.

Strašně ráda jsem jezdila do Saska se svými dětmi. Vylezli jsme vždycky v Drážďanech z
vlaku. V Mitropě jsme si dali bohatou a levnou snídani, pak jsme šli na Altmarkt a na
Neumarkt, tam nakoupili dětské botičky a oblečení, vrátili se na nádraží, kde se děti
převlékly, aby mohly nové věci patřičně zaprasit, staré, plus další věci jako pěnu do koupele
"Sommerwiese" jsme nacpali do úschovní schránky, jejíž číslo si museli děti zapamatovat,
neb já si čísla nepamatuju ‐ a pak už to byla pohoda. Šli jsme do "Bäckerei", kde jsme si dali
zákusky, já kávu děti kakao a šli si prohlédnout Drážďany. Chodili jsme po Zverimexech, kde
tenkrát prodávali úžasný udělátka pro ptáčky a pro zvěř, měli tam tančící myšky a mluvící
papoušky a prodávali i koťátka a štěnátka, což u nás nebylo. Jednou jsme stihli i indiánský
muzeum v Radebeulu, jindy jsme to strávili na pouti a koupili si jablka v cukru a vyzkoušeli
atrakce, které u nás nebyly. Pak jsme zašli do Mitropy, levně a bohatě jsme povečeřeli,
vyzvedli věci z úschovy a měli to taktak na vlak. Milovali jsme to.

ZÁVĚRY

NDR byla oblíbeným cílem
jednodenních nákupních výletů,
pořádaných hlavně podnikovým
autobusem
celní omezení a limity nutily naše
občany k obcházení platných předpisů
do ČSSR se dovážela především obuv,
dětské oblečení, záclony a potraviny
zdá se, že platilo pravidlo : „Co Čech to
pašerák“

V porovnání se současností byl přechod
státní hranice velmi stresovou záležitostí, i
když občan ČSSR vstupoval do „bratrské
země“
Na hranicích se při celní kontrole vyžívali
zejména němečtí celníci.
(obzvláště neoblíbenou byla jistá
korpulentnější dáma na přechodu Boží Dar,
která zdržovala otázkami : „Kam jedete?, Proč
tam jedete?, Kdy se vrátíte? Proč nejste dnes
v práci? Vy máte prázdniny?“atp.)
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