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Pozdravná adresa pana Ralfa Oberdorfera
Poté, co se žáci v projektu „Hranice mezi bratrskými státy“ ve školním roce 2010/2011
zabývali spoluprací tehdejších bezpečnostních orgánů, věnovali se v tomto následném
projektu „Socialistická každodennost“ působení režimu na běžný život v oblastech kolem
hranice. Tím, že si žáci uvědomí tvrdost režimu a všeho toho, co občanům odpíral, budou
motivováni, aby se angažovali pro demokratické uspořádání státu. Je pozoruhodné, že
k tomuto projektu se připojilo celkem 17 škol z Německa a Česka.
Vysoká účast více než 300 žaček a žáků ukázala, jak velký je zájem mladé generace o
soudobé dějiny jejich vlasti. To dokládají předkládané výsledky jejich prací, které žačky a
žáci vytvořili na základě původních zdrojů a rozhovorů s pamětníky.
Pracovní materiály učitelů poskytují komentář k strukturovanému výběru prací žáků. Jsou
doplněním existujících učebnic a mohou podněcovat jak učitele, tak žáky k hlubšímu vniknutí
do této tematiky.
Děkuji všem účastníkům za jejich práci. Všem těm, kdo se budou zabývat výsledky projektu,
přeji hodně nových poznatků.

Ralf Oberdorfer
primátor města Plavna
společný prezident Euregio Egrensis
Plavno. v červnu 2012
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Úvod (Eugenie Trützschler von Falkenstein)
Na rozdíl od vnitroněmecké hranice existuje dodnes o hranici mezi NDR a jejími východními
sousedními státy jen málo materiálu vhodného pro školy. Jaký byl každodenní život 2 milionů
obyvatel na hranici mezi Německou demokratickou republikou a Československem, dlouhé
241 km? Na tuto otázku se snažili najít odpověď mnozí angažovaní učitelé a více než 300
žákyň a žáků ve stáří 14 – 16 let ze základních škol a gymnázií ze Saska, Durynska a České
republiky. Předkládané materiály jsou výsledkem jejich práce během školního roku
2011/2012, přičemž všichni zúčastnění žáci a žákyně se touto tematikou zabývali poprvé. Po
prohlédnutí žákovských materiálů v rozsahu více než 1000 stran zjišťujeme, že co se kvality
týká, není rozdíl mezi jednotlivými typy škol. České příspěvky jsou však většinou k režimu
kritičtější, než příspěvky německé. To může souviset s obecnou náladou v české společnosti
po roce 1968. Velká část tehdejší mladé generace se postavila vůči invazi Varšavského paktu
kriticky a i po takzvané normalizaci zůstala k režimu kritická.
Předkládané práce popisují každodenní život v příhraniční oblasti, avšak jednotlivé aspekty
jsou typické i pro každodennost za socialismu i v regionech vzdálených od hranic.
Vědecky a didakticky byl projekt podpořen Německo-českou komisí pro školní učebnice a
Institutem Georga Eckerta pro mezinárodní výzkum učebnic v Braunschweigu. Velmi
doporučujeme respektovat didaktické pokyny před zahájením práce s konkrétním tématem.
Z důvodu binacionality projektu zpracovala PhDr. Dagmar Hudecová didaktické pokyny
z perspektivy českých učebních plánů, Dr. Robert Meier podobně z perspektivy německých
učebních plánů. Oba příspěvky se vzájemně doplňují.
Práce žáků byly doplněny teoretickými úvody a pramenným materiálem (PhDr. Hudecová a
já). Žáci a žákyně by se s nimi měli předem seznámit, aby se mohli lépe orientovat v nedávné
minulosti a v historických vztazích. Měli by se rovněž seznámit s metodami a prostředky
totalitního režimu, za pomoci pramenného materiálu by měli pochopit, jakému tlaku byli
vystaveni jednotlivci i skupiny od raného mládí ve škole i během všedního dne. Cílem by
mělo být poznat destruktivní sílu totalitního režimu a vytvářet u žákyň a žáků schopnost
tvorby vlastního podložené úsudku o minulosti, samostatné interpretace dějinné události a
kritického hodnocení minulosti z pozice současnosti. Tím by byla pozitivně ovlivněna
schopnost zaujímat angažované občanské postoje a ochota spolupracovat na vytváření
svobodné demokratické společnosti.
Existují témata, která žáky zvláště zajímají, k nim patřila móda nebo volný čas v běžném
životě na hranici NDR – ČSSR. Tato témata zpracovali takřka všichni, kdo se na projektu
podíleli, ať z českých nebo z německých škol. Jinými tématy, jako např. bytovou a
zásobovací situací, se žáci zabývali vzácně. Kromě toho byl shromážděn rozsáhlý materiál
např. o církvi v NDR nebo o hudbě v ČSSR a uskutečnily se mnohé rozhovory s pamětníky.
Pro provedení rozhovoru nebyly ze strany vedení projektu poskytnuty předlohy ani návody.
Následně se zjistilo, že by bylo vhodné připomenout některé zásady pro rozhovory
s pamětníky a využití takto získaných informací ve vyučování. Proto byl zařazen do příručky
materiál Dr. Ralpha Erbara z Pedagogického centra Rheinland-Pfalz. Tvořivý učitel se jistě
seznámí i s dalšími zásadami uplatňování orální historie v dějepisném vyučování.

8

Rozhovory, které provedli žákyně a žáci účastnící se projektu, jsou otištěny tak, jak byly
shromážděny resp. dokumentovány. Protože se jednalo převážně o rozhovory s rodinnými
příslušníky (prarodiče, rodiče), většinou chybí nutný odstup pro neutrální zasazení jejich
výpovědí do kontextu diktatury. Dodatečné zpracování ve škole je proto potřebné.
Pro inspiraci jsem zpracovala k materiálům ze škol některé návodné úkoly, které by měly
vést žáky k hlubšímu zamyšlení nad sděleními pamětníků. S pomocí uvedených pracovních
úkolů mohou být výpovědi dotazovaných osob ve vyučování dále zpracovávány, upřesňovány
a prohlubovány. Na druhé straně se během rozhovorů uskutečňoval mezigenerační dialog,
který přispíval ke vzájemnému pochopení. K tomu musí být přihlédnuto při použití příspěvků
napsaných studenty.
Bližší návod pro zacházení s rozhovory lze nalézt v úvodu 8. kapitoly.
Při výběrů textů pro tyto materiály byl kladen důraz na rozmanitost, ale také na to, aby pokud
možno každá škola podílející se na projektu byla v materiálech zastoupena jedním
příspěvkem.
Příručka je shrnutím podstatně rozsáhlejší mediální učebnice, kterou si mohou učitelky a
učitelé v Německu a v Česku vyvolat na školním portálu Durynského institutu pro další
vzdělávání učitelů, vývoj učebních plánů a média (na adrese http://www.schulportalthueringen.de/media ).
Část příručky obsahující pouze příspěvky českých škol je umístěna také na portálu Národního
institutu pro další vzdělávání (na adrese (http://publikace.nidv.cz/2012/publications/detail/21).
Obě formy prezentace mohou být použity samostatně nebo společně. Didaktické pokyny
poskytují učiteli návod k využití materiálů sestavených školami.
Všem zúčastněným žákům a učitelům a rovněž tak kolegům z dalších škol a podílejících se
institucí, především ze Saské agentury pro vzdělávání, z Archivu bezpečnostních složek Brno
– Kanice, z Durynského státního archivu Rudolstadt, pobočky BStU Erfurt a Durynského
institutu pro další vzdělávání učitelů, vývoj učebních plánů a média, za jejich angažovanou
spolupráci srdečně děkuji.
Eugenie Trützschler von Falkenstein
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1 Školy zapojené do projektu
1.1 Sasko
1.1.1 Gymnasium Klingenthal (Sabine Richter )
1.1.2 Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz (Beate Eckstein, Andrea Feiler, Anja Nagel, Katrin
Reyer, Karin Sörgel, Sigrun Wolf)
1.1.3 Gymnasium Marienberg (Helmut Richter)
1.1.4 Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain ( Mandy Fernau)
1.1.5 Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna (Gert Steinert)
1.1.6 Wilhelm-Adolph-von-Trützschler Mittelschule Falkenstein (Hans-Ulrich Tiepmar)
1.1.7 Mittelschule Brand- Erbisdorf (Karin Kuttig, Martina Kilian)
1.1.8 Internationale Mittelschule Reinsdorf (Nadine Fiedler)
1.1.9 Dr.-Chr.-Hufeland-Mittelschule Plauen (Erika Volkmann)

1.2 Durynsko
1.2.1 Christian-Gottlieb-Reichard Gymnasium Bad Lobenstein (Uta Amling-Scherf)
1.2.2 Orlatal-Gymnasium Neustadt an der Orla (Annegret Greiling und Angelika Kühnlenz)

1.3 Česká republika
1.3.1 První české gymnázium v Karlových Varech (Mgr. D. Erbenová)
1.3.2 Gymnázium Blovice, Družstevní 650 (Mgr. D. Dindová, Mgr. J. Herboltová)
1.3.3 Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (Mgr. Š. Krejsová, Mgr. D. Svobodová)
1.3.4 Základní škola Cheb (Mgr. M. Dlesk, Mgr. L. Poórová)
1.3.5 Základní škola, Ostrov nad Ohří, Masarykova 1289 (Mgr. G. Vaňková)
1.3.6 Základní škola, Mánesova, Stříbro (Mgr. A. Deredimosová)
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2 Možnosti využití materiálu ve výchovně vzdělávacích
programech
2.1 Sasko
Dějepis: 9. ročník- střední školy
Učební okruh 1: Zeď jako symbol rozdělení Německa, Evropa a svět,
a) Stavba berlínské zdi 13. srpna 1961; znalost každodenního života na Východě a Západě,
budování socialismu, MfS, vláda SED,
b) Aplikace znalostí o politickém rozdělení Německa na Evropu: Studená válka.
Učební okruh 2: Průřez: Evropa v proměně
a) Snahy o reformu a zhroucení východního bloku, Pražské jaro, Sametová revoluce
Dále je možné materiál využít:
- při výběrovém povinném předmětu: Historie regionu
a) Použití znalostí na aspekty historie regionu
b) Denní život v NDR, Sametová revoluce, Partnerská města a komunity
c) Mimoškolní vyučování
- při výuce němčiny – téma: Jazyk jako instrument moci
Dějepis:10. ročník
Učební okruh 3: exemplární příklad: hrdina nebo tyran - role osobnosti v historii: vliv
osobnosti na společenský život, vědomí individuálních silných a slabých stránek; možnosti a
hranice jednání v politice.
Učební okruh 4: exemplární příklad: pravda a manipulace, znalost příkladů manipulace a
instrumentalizace historie.
Dále je možné materiál využít:
- při výběrovém povinném předmětu: Historie regionu
Posouzení aspektů v historii regionu: Proč naše město/vesnici opustili občané?

2.2 Durynsko
Dějepis: 9.-10. ročník základních škol
Německá otázka 1949 až 1990 a její řešení
a) Ministerstvo pro státní bezpečnost jako instrument SED pro zajištění moci bez kontroly
parlamentem
b) přizpůsobení a odpor
Dále je možné materiál použít:
a) pro projektové práce v základních školách
b) seminární práce na gymnasiích
c) jako motivační materiál v předmětech: sociologie a etika
d) při výuce němčiny – téma: jazyk jako instrument moci
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2.3 Česká republika
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
Dějepis:
Moderní doba
Očekávaný výstup: Žák charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich
vzniku v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence
pro svět, rozpozná destruktivní sílu totalitarismu;
Učivo: totalitní systémy - komunismus
Rozdělený a integrující se svět:
Očekávaný výstup: Žák vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa
Učivo: vnitřní situace v zemích východního bloku; Československo od únorového
převratu do roku 1989.
Výchova k občanství:
Stát a právo:
Očekávaný výstup: Žák objasní výhody demokratického způsobu řízení pro
každodenní život občana
Učivo: lidská práva; právo v každodenním životě člověka.
Průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova – TO: Komunikace; Hodnoty, postoje, praktická etika
- Výchova demokratického občana – TO: Občan, občanská společnost, stát
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – TO: Evropa a svět nás
zajímají; Objevujeme Evropu a svět; Jsme Evropané
- Multikulturní výchova - TO: Lidské vztahy
- Mediální výchova – TO: Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; Interpretace
vztahu mediálních sdělení a reality; Stavba mediálních sdělení; Vnímání autora
mediálních sdělení; Fungování a vliv médií ve společnosti.
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
Dějepis:
Moderní doba II – Soudobé dějiny:
Očekávaný výstup: Žák vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a
východního bloku; zejména se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných
vztahů ve střední Evropě a v naší zemi;
Učivo: Východní blok, jeho politický, hospodářský a sociální vývoj; životní podmínky
na obou stranách „železné opony“.
Občanský a společenskovědní základ:
a) Člověk jako jedinec
Očekávaný výstup: Žák objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování,
uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnosti člověka.
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Učivo: psychologie v každodenním životě člověka
b) Občan ve státě
Očekávaný výstup: Žák vymezí, jakou funkci plní ve státě ústava a jaké oblasti života
upravuje; vyloží podstatu demokracie, odliší ji od nedemokratických forem řízení
sociálních skupin a státu, porovná postavení občana v demokratickém a totalitním
státě.
Učivo: Stát, demokracie, lidská práva
Průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova – TO: Morálka všedního dne
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – TO: Žijeme v Evropě
- Multikulturní výchova – TO: Základní problémy sociokulturních rozdílů;
psychosociální aspekty interkulturality
- Mediální výchova – všechny TO.
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3 Didaktické pokyny
3.1 Dagmar Hudecová (Česko-německá komise pro učebnice)
Předložená příručka přináší práce žáků k tématu každodennosti za socialismu v naší republice
a v NDR. K jejich zpracování žáci využili různé zdroje: rozhovory s pamětníky, dotazníková
šetření, odbornou literaturu i internet. Ve svých příspěvcích předkládají výsledky svého
šetření. Pouze v některých případech se pokoušejí o interpretaci zjištěných faktů, většinou si
nečiní nárok na vlastní analýzu či hodnocení.
Prezentace období socialismu patří k didakticky obtížnějším tématům. I když zejména
v poslední době je věnována značná pozornost výuce soudobých dějin a učitelům se dostává
významné podpory ze strany různých institucí, jde o období, které zatím není dostatečně
zhodnoceno a stále se zde projevuje nedostatek kvalitního konkrétního materiálu, který by
výuku učinil plastičtější.
Práce žáků mohou být dobře využity při výuce soudobých dějin v hodinách dějepisu či
ostatních společenskovědních předmětů v základních i středních školách. Dvojjazyčné vydání
umožňuje využití i v německém jazykovém vyučování.
Dějiny každodennosti získávají v současné výuce dějepisu stále významnější postavení:
Přinášejí obraz skutečného života člověka v dané společenské situaci. Tím přispívají
k hlubšímu pochopení.
Konkretizují společenské události, které často působí jen jako kulisy skutečného života.
Vnášejí dramatičnost i do zdánlivě nedramatických situací v dlouhých obdobích relativního
společenského klidu - a období socialismu je takovým obdobím.
Zaměřením na všední život vytvářejí plastičtější pohled na společenskou situaci.
Učitelé mohou využít materiál příručky ke konkretizaci kapitol soudobých dějin, ale materiál
může inspirovat učitele k dalším tvořivým metodám, které napomohou k aktivní účasti žáků
ve vyučování. Žáci mohou porovnávat materiál shromážděný jejich vrstevníky s informacemi
z dalších zdrojů, porovnávat situaci v NDR a v naší republice, srovnávat situaci tehdejší a
dnešní, doplňovat informace, zjišťovat, jak vypadal každodenní život v místě jejich bydliště
apod.
Velmi důležité je zasazovat konkrétní jevy každodennosti do širšího společenského kontextu,
hledat odpovědi na otázky nikoli pouze JAK vypadal každodenní život, ale zejména PROČ
lidé žili takovým způsobem. Přitom je nutné usilovat o vytvoření reálného a objektivního
obrazu historické skutečnosti. Je samozřejmé, že pamětníci, kteří vzpomínají na léta svého
mládí, hodnotí někdy minulost poněkud pozitivněji. Práce s výpověďmi pamětníků umožňuje
učiteli pěstovat kritický přístup k informačním zdrojům, prezentovat zásady historické kritiky,
a tím rozvíjet nadoborové kritické myšlení žáků.
Tvořivý učitel jistě objeví řadu dalších možností, jak materiál využít.
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3.2 Robert Maier (Institut Georga Eckerta pro mezinárodní výzkum
učebnic)
Autobus s vyplašenými československými turisty, kteří mají v rukách načatou láhev
východoněmeckého koňaku „Urahn“, a nesměle doufají, že obsah láhve nebude připočten
k povolenému převáženému množství; - občané NDR, kteří doma s pocitem štěstí otevírají
krabičku španělských sardinek, získaných v ČSSR, protože v NDR nebyly k dostání;
„dekadentní mládež“ z NDR, na kterou se cestou na Festival černého piva v Praze soustředila
pozornost Ústředního operativního štábu Stasi: to jsou jen dva z mnoha „obrázků“, které se
při prolistovávání předloženého materiálu velmi intenzivně vybavují a zapisují do paměti.
Všechny tři velmi silně osvětlují „všední socialistický den v pohraničí“, jemuž se příručka
věnuje. Hranice, socialismus a každodennost tak představují ústřední kategorie a obsahové
referenční rámec.
Tématu „Hranic v dobách studené války“ v dějepisném a společenskovědním vyučování
takřka výhradně dominovala „Železná opona“, ta byla – zejména v Německu – redukována na
vnitroněmeckou hranici. Přitom „Berlínská zeď“ se téměř na celém světě stala v učebnicích
dějepisu obrazovou ikonou, jako kdyby malý plastický výřez této hranice mohl tento obecný
jev exemplárně dostatečně osvětlit a vysvětlit. Tím se však přesouvá pohled na to, že Železná
opona společně se socialistickými vnitřními hranicemi tvořila systém evropského rozsahu,
jenž po desetiletí nebyl v žádném případě ukotven, ale reagoval velmi citlivě na lokální
politické změny, byl stále vystaven novým zátěžím a permanentně byl dolaďován podle
komunikačních kanálů. Tisíce lidských mozků se po celá ta léta zabývaly pozorováním a
analýzou tohoto hraničního systému libovolným způsobem – ať už to bylo existenciálně
s ohledem na plánování „útěku za svobodou“, ať profesionálně s ohledem na zamezení
„průlomu“. Také v používané terminologii znatelně vystupují rozdíly mezi účastníky.
Neustále však obě strany hledaly „průnik“, nejslabší místo v systému. Každá dočasná změna
hraničního režimu v každém ze zúčastněných států, udílení víz, kontroly, měla vliv na
vzájemném hraničním styku. Ten byl také využíván lidmi, kteří se pokoušeli zmírnit následky
chybného centrálně řízeného národního hospodářství, případně profitovat z jejich protimluvů.
Intelektuálové se snažili dostat k „duševní potravě“. Velmi citlivě identifikovali i ty nejmenší
rozdíly v užití cenzury v konkrétních socialistických zemích a využívali je. Přes socialistické
hranice se otevírala jediná možnost, jak poznat svět mimo vlastní zemi, jak se potkat s jinou
kulturou. Průzkum tehdejších možností a nejvýhodnějších cest pro případ plánovaného
přechodu hranic byl tehdy pro přeshraniční poutníky jiný, než dnes v době Google-Earth.
Tehdy se vycházelo z fám, individuálního konspirativního pozorování, vyhodnocování
oficiálních informací a západních médií. Každý nápadný zájem o „hranice“, každé vezení
údajných jednoznačných pomocných prostředků pro ilegální přechod hranice byly vysoce
podezřelé a už to mohlo vést k trestněprávním důsledkům.
Předkládaný materiál pro učitele, pocházející ze dvou zemí, se pokouší na jedné straně
prezentovat charakter hranice v průběhu konfliktu Východ-Západ, na druhé straně vyvolává
svým regionálně-historickým přístupem historické vzpomínky na pohraniční režim, které jsou
v Sasku, Durynsku a Čechách významně spojeny se socialistickou vnitřní hranicí. Hranice
mezi NDR a ČSSR nebyla hranicí blahobytu.
V rozhovorech tato tematika vystupuje intenzivně do popředí, protože dotazovaní nezůstávají
jen u hranice, nýbrž líčí své životy široce se všemi okolnostmi, názory a domněnkami, které
chtějí jako životní poučení předat dále. Takové životní příběhy samozřejmě podléhají stále
novým interpretacím. Konstrukce minulosti se prolíná s potřebami přítomnosti a
s očekáváními do budoucna. Před deseti nebo dvaceti lety by rozhovory vyzněly zcela jinak.
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To je třeba žákům vysvětlit. Srovnávací rovina „tenkrát - nyní“ se občas bezděčně vyskytne,
někdy jsou rozhovory na srovnání přímo zaměřené. Šíře hodnocení je veliká a může být ve
vyučování využita jako provokativní impuls: německý pamětník E svou výpovědí „Dneska je
to všechno jednodušší a nemusí se jako tenkrát bojovat o svou existenci“ jistě vyvolá
nesouhlas, stejně jako český svým výrokem „Nemůžu si vzpomenout na nic kladného“.
Pamětnice Margit by však mohla svým sdělením „Kdybych ještě jednou mohla volit, zvolila
bych NDR“ vyvolat smích.
I když svobodně posuzujeme oba systémy, srovnání je vždy zatíženo jednoznačnými soudy.
Proto lze velmi uvítat, že materiál pro učitele umožňuje také systémově imanentní přístup.
V materiálu publikované oficiální dokumenty o nedostatcích v programu „Hodin s mládeží“
(„Jugendstunden“) a ve školním vzdělávání v Durynsku umožňují např. porovnat požadavky a
skutečnost v socialistické zemi.
Zajímavé rozdílnosti vyplývají také ze srovnání situace dvou národů, které se stále vnucuje, a
v materiálech je též obsaženo. Je např. nápadné, že na české straně ve vztahu k veřejným
vyjádřením se výrazně častěji mluví o „strachu“, že se něco „říká potichu“ nebo že se o tom
mlčí. Němečtí žáci téma „svoboda“ do tematického komplexu „každodennost“ nezařadili a
v dotaznících je pominuli. Z výpovědí pamětníků získáváme dojem, že veřejné stravování
bylo v NDR dobře vybudováno, zatímco v ČSSR bylo populární jíst doma – zajímavý
postřeh!
Rozhodnutí vydavatele materiálu zaměřit se na každodennost se z didaktického pohledu jeví
jako velmi zdařilé. Zde se dějepisné a společenskovědní vyučování zabývá životními
situacemi a s nimi souvisejícími problémy, zájmy a potřebami, které jsou pro žáky a žákyně
snadno uchopitelné i pochopitelné. Politika a společenské poměry jsou principiálně prožívány
jako každodenní realita, a hluboce ovlivňují každodenní život.
Příručka vystihuje s velkou důkladností všechny důležité aspekty a dává k dispozici unikátní
materiály ve formě dokumentů, rozhovorů, shrnutí rozhovorů a vyhodnocených dotazníků.
Zdroje se případně doplňují. Jedná se o dokumenty z archivů a sbírek pramenů i o orální
historii. Ty první poskytují přesnost a autenticitu – rozhovory poskytují ve své narativitě
názornost a interpretační náměty. Dotazníky českých žáků byly také částečně vyhodnoceny
statisticky a převedeny do diagramů. Výsledky si jistě nemohou činit nárok na
reprezentativnost, poskytují však velmi srozumitelné výpovědi o trendech. Některé
dokumenty konkretizují ústřední události z doby socialismu, a proto je příručka velmi
vhodným doplňkem pro realizaci učebních programů v daných zemích. „Historický přehled“
přibližuje souvislosti.
Příručka se některých záležitostí jen dotýká, pootvírá je nebo je navrhuje jako otázky.
Nenabízejí se žádné vypracované učební jednotky, jedná se o syrový materiál pro orientaci,
další zpracování, plánování učebních cílů a strukturování. Učitel musí a má doplňovat.
Hraniční oblast sama poskytuje množství podnětů, aby bylo možno tento cíl zvládnout.
Rozhovory žáků by měly podněcovat k dalším rozhovorům, přičemž otištěné dotazníky
mohou být velkou pomocí. Také metodické pokyny, jako např. vedení rozhovorů na základě
fotografií z rodinného alba respondentů, mohou být velmi nápomocné. Přesto by příručka pro
učitele neměla být chápána jako ukončení projektu, nýbrž jako podnět k vyučování
zaměřenému na jednání a jako impuls pro rozhovory mezi generacemi.
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Příručka může pomoci realizovat s ohledem na konkrétní situaci ve třídě následující cíle.
Kognitivní učební cíle:
Žáci by měli
 rozvíjet dovednost zkoumání každodennosti za socialismu podle následujících
hledisek:
 základní normy a principy tvorby
 rozsah shody těchto norem s realitou
 nabízené šance pro seberealizaci
 rozpoznávat podstatné na zkoumaných událostech, konkretizovat jednotlivosti a jevy
sociálního života v socialistickém státu až k principiálním náhledům na tehdejší
společnost.
 pochopit hermetický charakter hranic socialistického státu i vzhledem k bratrským
státům.
 poznat systematickou uzavřenost socialistického hraničního systému a jeho závislost
na mnoha proměnných.
 být schopni demonstrovat na různých jevech, nakolik se socialistické země chápaly
jako alternativa k tzv. kapitalistickým zemím.
 rozpoznat, jaké potíže se vyskytly komunistickým režimům při pokusu převést
marxistickou ideologii do praxe.
 rozvinout dovednost přijímat racionálně a kriticky soudy o politických záležitostech.
 získat širší představu o pojmu „politický“.
 poznat, že hodnotící soud na základě nutného selektivního vnímání a vzhledem
k relativitě „zaručené znalosti“ je vždy dočasný.
 poznat, že u sociálních a politických otázek neexistuje vědecky ani politicky
objektivní neutrální stanovisko.
 vyvinout metodické povědomí tím, že poznají rozdílné způsoby přístupu.
 umět provádět přehledným způsobem srovnávání – zvláště binacionální.
 umět se dotazovat nositelů informací a vystihnout vztah mezi informacemi a zájmy.
 vyhodnocovat různé materiály (rozhovory, dotazníky, fotografie, dokumenty,
diagramy) podle jejich vypovídací síly.
 být schopni samostatně odhalovat zdroje.
Afektivní učební cíle:
 Žáci by se měli důvěrněji seznámit s každodenním životem svých rodičů resp.
prarodičů, kteří žili za socialismu. Měli by se vcítit do jejich tehdejšího života.
 Každý žák by se měl snažit o vytvoření názoru, zda a proč se život za socialismu jeví
jako hodný odmítnutí.
 V žácích by měla být vzbuzena zvědavost a vytvořena schopnost neomezeného
dotazování. Měli by mít odvahu vytvářet teze, při hledání poznatků by měli jít
nekonvenčními cestami.
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3.3 Ralph Erbar (Pedagogické centrum Rheinland-Pfalz)
Příprava rozhovoru s pamětníkem
Rozhovor s pamětníkem musí být důkladně připraven. Ten, kdo je špatně připraven nebo
dokonce vůbec nepřipraven, a vede rozhovor jen proto, že se „právě setkal s pamětníkem
nebo se naskytla vhodná příležitost“, nechá ho vyprávět bez dostatečné znalosti posluchačů a
na závěr mu dá malý dárek, ten kromě malé změny při vyučování nedosáhne ničeho
významnějšího a mohl by podle okolností čas využít lépe. V nejhorším případě může
neseriózní pamětník nadělat hodně škody. Z důvodu ochrany dětí a mládeže jsou proto určití
pamětníci – jako zástupci radikálních politických nebo náboženských uskupení – předem
z vyučování vyloučeni. Důležitá příprava je tedy nutným předpokladem a to ze strany učitele,
žáků i samotného pamětníka.
Učitel je z titulu svého postavení odpovědného pedagoga povinen se informovat o životopisu
a solidnosti pamětníka, pokud ho nezná osobně nebo z literatury. V bezprostředním rozhovoru
by si měl ujasnit:






o jakém historickém období by měl pamětník informovat a zda je toho schopen
jakým motivacím podléhá, jaké zájmy sleduje
s jakými náklady je třeba počítat (honorář, příjezd a odjezd, ubytování)
zda bude akceptován zamýšlený způsob zajištění (např. videodokumentace)
zda bude udělen souhlas se zveřejněním interview.

Pro žákyně a žáky by neměl být pamětník před prvním setkáním také zcela neznámý. Pokud
se jedná o osobu veřejně známou, pak by se měli o ní dozvědět prostřednictvím literárních
nebo internetových rešerší s nejdůležitějšími biografickými údaji. V počáteční fázi může
několik otevřených otázek pomoci k tomu, aby se hovor rozběhl. Musí se také rozvážit, na
jaké obsahové „podstatnosti“ je třeba se v každém případě zeptat, pokud se k nim pamětník
nedostane sám od sebe. To je vždy závislé na konkrétním vyučovacím rámci, v němž se
rozhovor s pamětníkem odehrává.
Také pamětník má právo se dozvědět, jaký druh rozhovoru jej očekává. S tím také souvisejí
podmínky konkrétního místa, jako velikost, stáří, úroveň znalostí a motivace žákovské
skupiny.
Správné místo má být dobře zvoleno
Při plánování rozhovoru s pamětníkem je třeba také vyjasnit problém s prostorem. Rozhovor
s pamětníkem se totiž vůbec nemusí odehrávat ve třídě nebo v aule školy, i když tomu tak
zpravidla bývá. Starším lidem nemusí být delší cesta přijatelná, velmi se ale těší, když mají
přijmout návštěvu ve svém bytě nebo ve společenské místnosti domova seniorů, jelikož se ve
známém prostředí cítí dobře a vyprávějí ochotněji. Skupina žáků by pak ale neměla obsahovat
více než 3 až 4 osoby. Z podobných setkání se mnohdy vytvářejí pevné známosti, které vydrží
po léta.
Dotazník nebo otevřený rozhovor?
Mělo by se při plánování myslet na co možná uvolněné a ze situace vycházející interview
nebo by měl být vypracován dobře formulovaný seznam otázek ve třídě? Obé je možné, i
kombinace obou způsobů. Především mladé žákyně a mladí žáci mají tendenci k tomu, aby
kladli otázky směrované ke krátkým a jednoznačným odpovědím, které však tok vyprávění
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spíše brzdí. Důležitým učebním cílem je proto naučit se rozsáhlé zdrženlivosti a přesnému
naslouchání.
Z toho důvodu se dnes prosadil jako postup sice obsahově dobře připravený - jinak však až na
několik klíčových otázek - otevřený rozhovor. Předem je třeba vyjasnit charakter rozhovoru:
zda má být veden tematicky, tedy zaměřen na určitou událost nebo úzce omezený věcný
obsah, nebo biograficky, jenž zasazuje velké části životních příběhů do historického kontextu
jedné nebo více epoch.
Provedení rozhovoru s pamětníkem
Čím déle rozhovor s pamětníkem trvá, tím více narůstá pro žákyně a žáky nebezpečí, že už
nestačí přehlédnout množství informací a epizod a konečně že už nedokážou rozlišit podstatné
od anekdotického. Proto platí základní pravidlo: Čím mladší je skupina žáků a čím nižší je
jejich úroveň vzdělání, tím kratší by měl rozhovor být. Dobrá třída vyššího stupně snese
klidně až jeden a půl hodiny – a u zajímavého partnera rozhovoru to udělá ráda, u třídy
základní školy1 naproti tomu by neměl rozhovor trvat déle než 30 minut, protože schopnost
koncentrace žákyň a žáků je výrazně omezena.
Nezřídka žáci zapomínají – zvláště u pamětníka s velkým jménem a/nebo se silnou vyzařující
osobností, který nadto ještě dokáže vyprávět poutavě, že výpovědi pamětníka si nemohou
činit nárok na objektivitu a reprezentativnost. Pamětník nevypráví, jak tomu opravdu bylo, ani
dokonce nevypráví, jak konkrétní historickou událost ze svého tehdejšího pohledu viděl,
nýbrž jak to vidí dnes – s odstupem někdy mnoha desetiletí a pod vlivem dodatečných
transformací. Odhalení tohoto jevu před žákyněmi a žáky má své kouzlo a je současně
výzvou.
Pamětníci jsou zdroje – a nejenom to!
Během všech příprav a při provedení rozhovoru s pamětníkem se nesmí zapomenout na to, že
pamětníci jsou na rozdíl od písemných, věcných a obrazových zdrojů něčím více, totiž živými
lidmi, u nichž je třeba dbát na jejich důstojnost. Vzpomínky vyvolané rozhovorem mohou za
určitých okolností – zvláště u neprofesionálních pamětníků – vyvolat bolestné vzpomínky a
vyvolat z paměti také traumatické zkušenosti, což může vést k zátěži jak pro tázajícího, tak
pro dotazovaného. Tady vznikají za určitých okolností emocionálně nabité situace, které
přesahují kompetence – především mladších – žákyň a žáků. Na straně posluchačů se naproti
tomu mohou – ať důvodně či nikoli – vyvinout sympatie a antipatie, které rovněž ovlivní
věrohodnost vypravěče a jeho výpovědi. Kladení kritických otázek je jistě žádoucí, ale je
třeba se v každém případě vyhnout formě obžalovacího tribunálu. Dobře vedený rozhovor
s pamětníkem se podobá proto opatrnému balancování na laně v každém kroku: každá otázka
a odpověď musí být znovu vyvážena. Tady je učitel zvláště potřebný.
Pojistit se – ale jak?
Svou vlastní hodnotu získá rozhovor s pamětníkem až tehdy, když je zajištěn pro následné
zpracování. Tady se v podstatě nabízejí tři možnosti:
Nejjednodušší možnost – která by ale měla zůstat nouzovým řešením – spočívá v tom, že
posluchači si sami dělají co možná nejvíce poznámek. Posud se ale při následném
porovnávání zápisů projeví nesrovnalosti – a tak to většinou bývá – pak se správná verze
znovu vytváří jenom obtížně. Proto musí být to vyřčené dodatečně zajištěno.
Druhou možností je záznam vyřčeného na magnetofon nebo diktafon. Nejvyšší formu
zajištění poskytuje dokumentace na videu. Jen ta umožní později úplnou analýzu výpovědí
v kombinaci s mimikou, gesty a řečí těla pamětníka, z čehož lze odvodit další důležité závěry.
1

V Sasku je jako základní škola označován 1. – 4. ročník, vyšší třídy 5. – 9. jsou označovány jako střední škola
(Mittelschule). (Pozn. překl.)
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U kterých odpovědí působil partner rozhovoru uvolněně, u kterých se cítil stísněný? Které
otázky mu byly spíše nepříjemné, kde se pokoušel – také odpovídající řečí těla – rozhovor
převést jinam? Kde vyhledával kontakt očima, kde se mu vyhýbal? Všechny tyto věci
nemohou přirozeně žákyně a žáci zpočátku vědět, ale postupně by k tomu měli být citlivější.
Už teď je zřejmé, že svým způsobem profesionálně vedený rozhovor s pamětníkem klade
vysoké nároky na konkrétní učební skupinu. Je třeba dávat pozor na to, aby byly
zaznamenány také impulsy a otázky dotazovací skupiny, aby z nich mohly být vyvozeny
závěry, za jakých okolností vznikla konkrétní vyjádření.
V každém případě musí být s příslušným pamětníkem domluven druh a způsob zajištění a
opatřen jeho souhlas. To platí především tehdy, když má následovat úplné nebo částečné
publikování.
Pamětník odchází - práce začíná
Když je dokončeno interview a pamětník se rozloučil, pak teprve začíná vlastní práce:
rozhovor musí být kriticky vyhodnocen jako zdroj, tj. musí být přečteny učebnice a
předložená odborná literatura a rovněž tak mají být přibrány tradiční písemné, obrazové a
zvukové zdroje, zkrátka výpovědi musí být začleněny a srovnány do historického kontextu.
Přitom se obvykle vynoří nesrovnalosti nebo dokonce rozpory, které žákyně a žáky zmatou a
vedou k otázce: Kdo má teď pravdu, kniha, pamětník, nebo dokonce oba? Pokud se toto
zdánlivé dilema podaří využít, může z dialektiky mezi soukromými a veřejnými dějinami
vzejít poznatkově bohatá diskuze učební skupiny vedoucí k osvojení minulosti.
V tomto bodě, jehož se zpravidla při vyučování bohužel nedaří vždy dosáhnout, teprve začíná
být věc z více důvodů zajímavá a napínavá: nahlíženo z odborné úrovně proto, že otázkou po
vzniku a důvěryhodnosti písemných a ústních zdrojů se zde dotýkáme jedné ze základních
otázek oboru v konkrétním kontextu. Pro zařazení slyšeného jsou nezřídka potřeba znalosti a
schopnosti z více oborů, takže oborově přesahující myšlení a práce jsou prakticky
bezpodmínečné. Kdo chce zkoumat něco jako život ve válce, odsun mnohých lidí po konci
druhé světové války a zpracování jejich osudů v literatuře s pomocí rozhovorů s pamětníky,
ten musí také číst zdroje, vykládat zeměpisné mapy a rovněž tak statistiky a diagramy a
interpretovat (auto)biografické texty. Kromě toho osobní kontakt s pamětníky a nutnost ověřit
hodnotu jejich vyprávění jako pramene informací umožňuje rozvinutí sociálních kompetencí
žáků a žákyň při uplatnění metody skupinové práce. Vyhodnocení rozhovorů s pamětníky ve
vyučování je tedy vynikajícím způsobem vhodné pro splnění záměrů učebních plánů
prostřednictvím motivačního potenciálu více způsoby.
Prezentace výsledků
Když je práce dokončena, měla by být využitelná pro co nejširší okruh zájemců. Pro
prezentaci získaných poznatků se nabízí řada forem: od jednoduché projektové dokumentace
přes články v žákovských nebo lokálních novinách až po vystavení textů, fotografií a koláží o
Dnu otevřených dveří. Druh dokumentace závisí přitom na tématu, úrovni požadavků a
rozsahu i na aktuálnosti rozhovoru s pamětníkem. Je legitimní akceptovat prezentaci jako
základ pro odbornou práci nebo jako příspěvek do soutěže.
Rozhovory s pamětníky a práce pro soutěže
Rozhovory s pamětníky se hodí nejen jako doplnění a obohacení současného předmětového a
projektového vyučování, ale mohou také být dobře využity při zpracování odborných prací a
prací pro soutěže. Právě při velkých dějepisných soutěžích zemského nebo dokonce
spolkového významu, jako je např. soutěž žáků a mládeže pořádaná zemskou centrálou pro
politické vzdělávání nebo dějepisná soutěž o cenu spolkového prezidenta, se staly rozhovory
s pamětníky pevnou součástí prací a takřka nepostradatelným předpokladem k dosažení
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předních umístění. Žákyně a žáci zde mohou předvést svoji první vlastní „výzkumnou práci“
a často dosahují udivujících výsledků.
Závěrem
Rozhovor s pamětníkem se počítá k vůbec nejnáročnějším metodickým vyspělým formám
vyučování: Žákyně a žáci potřebují rozsáhlé vědomosti o faktech, která je teprve poté
posouvají do stavu, aby mohli klást historicky relevantní otázky, a zařazovat správně
odpovědi na ně, potřebují správný cit a potřebnou citlivost, aby s člověkem, který není
pouhým zdrojem, zacházeli přiměřeně; musí soustředěně naslouchat, aby rozpoznali a znovu
se ptali na protimluvy nebo mezery ve výpovědích, a musí následně výpovědi vyhodnotit a
dát je do vztahu s tím, co se naučili. Aby se to všechno naučili, potřebují k tomu výdrž a čas a
zpravidla to nemůže být provedeno častěji než jednou za půl roku. Avšak to úsilí se vyplatí!
Předkládaný materiál by měl k tomu napomoci. Následující pracovní listy pro přípravu,
provedení a vyhodnocení rozhovorů s pamětníky je možno chápat jako podněty, které
v žádném případě nemusí být jeden po druhém zpracovány. Příslušný učitel bude volit
zaměření spíše podle stáří a úrovně znalostí učební skupiny a podle toho odůvodněně vybírat,
což může být při pozdějším rozhovoru s pamětníkem prohloubeno a rozšířeno. Pokud se to
hodí ke zvolenému profilu školy resp. k zaměření odbornosti, může být také vypracována
stupňovitá koncepce pokrývající více let, od prvního setkání s hosty při vyučování až po
nakonec vypracovanou dokumentaci rozhovoru.

21

4 Každodennost v socialistickém Československu:
„Socialisticky pracovat, socialisticky žít“ (Dagmar Hudecová)
„Socialisticky pracovat – socialisticky žít“
Toto heslo dobře vystihovalo požadavky socialistického státu
kladené na každodenní život všech občanů. Obecný rámec
socialistické každodennosti byl vymezen prací ve
znárodněných a združstevněných podnicích, které se řídily
jednotným centrálním plánem, existencí jediné vše řídící a
kontrolující Komunistické strany Československa a
proklamovaným přátelstvím se Sovětským svazem a
ostatními státy socialistického tábora. Zájmová činnost
občanů se mohla rozvíjet v tzv. společenských organizacích
sdružených v Národní frontě, samozřejmě rovněž pod
vedením (řízením a kontrolou) KSČ. Občané ve státu byli
chápáni jako „dělníci, rolníci a pracující inteligence“.

3. Zjisti názvy některých
organizací sdružených
v Národní frontě. Jaký
vliv měla KSČ v NF.

V těchto základních rysech byl socialismus neměnný. Přesto
lze během jeho více než 40leté existence pozorovat rozdíly
v jednotlivých obdobích.

1. Dolož budovatelské
nadšení 50. let.

Pro 50. léta je charakteristické budovatelské nadšení části
společnosti, která uvěřila myšlence vybudování nového
spravedlivějšího řádu. Byla ochotna přinášet osobní oběti a
přehlížet krutost a nezákonnosti nového systému vůči tzv.
nepřátelům společnosti.

1. Uveď státy socialistického
tábora.
2. Jak se nazývaly centrální
plány národního
hospodářství.
Dokument 5.1

Dokument 5.2
2. Uveď příklady krutosti
vůči tzv. nepřátelům
společnosti.
Dokument 5.3.1
Dokument 5.3.2

V 60. letech dochází k vystřízlivění a k realističtějšímu
pohledu na socialismus; tento pohled vyústil v požadavek
jeho reformy. Pražské jaro 1968 vzbudilo obrovské naděje a
jejich zmaření vstupem pěti armád Varšavské smlouvy
v srpnu znamenalo definitivní vystřízlivění z komunistických
ideálů
Následující období normalizace bylo již jen hrou na
socialismus, o jejíž falešnosti nepochybovali ani její
organizátoři, tj. samotní komunisté sledující většinou vlastní
kariéru a usilující o udržení alespoň zdání klidu.
Každodenní život občanů se v jednotlivých obdobích
poněkud odlišoval, v obecných rysech však zůstával
neměnný.
Základem života byla práce či ještě lépe budovatelská práce,
jejímž smyslem neměl být osobní prospěch, ale prospěch
společnosti. Kdo nepracoval, byl považován za osobu, která
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3. Vysvětli pojmy „Pražské
jaro“ a „vstup armád
Varšavské smlouvy“,
„normalizace“.
Dokument 5.4
Dokument 5.5
Dokument 5.6.1
Dokument 5.6.2

se nechce zapojit do budování socialismu, ne-li přímo za
příživníka. Důsledkem tohoto postoje byla vysoká
zaměstnanost žen a uměle vytvářená zaměstnanost.
Práci pro společnost se měl občan věnovat i ve svém volném
čase. Od 50. let byly pro občany organizovány brigády na
pomoc národnímu hospodářství na pracovištích i v místě
bydliště. Zejména zemědělské brigády se staly trvalou
součástí socialistické každodennosti především mládeže,
protože zemědělství se bez brigád mládeže a pracovníků
z jiných odvětví prakticky nemohlo obejít.
Od konce 50. let byly na pomoc národnímu hospodářství
organizovány také tzv. akce Z, tj. akce na zvelebování
společnosti, v jejichž rámci byly vykonávány takové obecně
prospěšné práce, na které společnost z finančních a
organizačních důvodů nestačila. V rámci akce Z byly
budovány kulturní domy, prodejny, dopravní stavby apod.
Práce byly prováděny bezplatně a občané se jich zúčastňovali
tzv. dobrovolně.
„Dobrovolnost“ byla dalším významným rysem socialistické
každodennosti. Občané byli pod silným tlakem, který je nutil,
aby se co nejvíce přiblížili ideálu pracujícího a společensky
angažovaného občana. Každý občan se měl nejen
prostřednictvím budovatelské práce, ale i dalšími aktivitami
podílet na rozvoji socialistické společnosti. Ideální bylo
členství a činnost v KSČ, ale sledováno bylo i členství a
činnost občana v různých společenských organizacích, např.
SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství), Svazarm
(Svaz pro spolupráci s armádou), ČsČK (Československý
červený kříž) apod. Téměř každý pracující byl členem ROH
(Revoluční odborové hnutí). Kdo do žádné z těchto
organizací nepatřil, byl automaticky podezřelý a stával se
předmětem sledování Státní bezpečnosti.
Žádoucí byla účast na celostátních akcích, svátcích a
oslavách, účast na nejrůznějších školeních, vyjadřování se
k politickým událostem ve smyslu stranických usnesení,
podpisy rezolucí proti „agresivním akcím imperialistů“ resp.
tzv. „rozvratným akcím“ intelektuálů (např. Několik slov,
Charta 77) apod.
„Zapojenost“ občana byla sledována při tzv. kádrových
hodnoceních na pracovištích i v místech bydliště. Pasivita
byla vykládána jako nepřátelské jednání vůči socialistickým
ideálům. Obraz pracujícího a společensky angažovaného
člověka byl propagován nejen ve stranických a státních
usneseních, ale i prostřednictvím uměleckých forem a médií.

1. Zjisti, jaké práce
v zemědělství byly
zajišťovány především
brigádnicky.
Dokument 5.7

2. Zjisti, jaké stavby v místě
tvého bydliště byly
vybudovány v rámci
akce Z.
1. Vysvětli, jak byl
uplatňován politický tlak
prostřednictvím tisku.
Dokument 5.8.1
Dokument 5.8.2
Dokument 5.8.3
Dokument 5.8.4
2. Informuj se o činnosti
SČSP, Svazarmu.
3. Zjisti, v jakých dalších
společenských
organizacích se lidé mohli
angažovat.
Zjisti:
které události byly celostátně
oslavované,
jak oslavy probíhaly,
jak se jich občané účastnili,
jaké další akce (např.
tělovýchovné) byly celostátně
organizované.
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Společenské angažovanosti se učily děti od útlého věku. Už
při vstupu do školy se od konce 50. let stávaly děti členy
oddílů Jisker, které je měly připravit na vstup do Pionýrské
organizace. Z Pionýra celkem automaticky přestupovali mladí
lidé do mládežnické organizace, která v různých údobích
socialismu měla různá jména – ČSM (Československý svaz
mládeže), LSM (Leninský svaz mladých), SSM (Socialistický
svaz mládeže). Odmítnutí členství bylo opět považováno za
projev nepřátelství vůči režimu a takový jedinec musel počítat
s tím, že např. nebude přijat ke studiu na střední nebo vysoké
škole, popř. pocítí jiné negativní důsledky svého jednání.
Skutečné mínění a přesvědčení nebylo zkoumáno. Stejně jako
u dospělých stačila formální podřízenost oficiální linii.
Čím déle socialismus trval, tím formálnější bylo naplňování
požadavku společenské angažovanosti. Většina lidí ji chápala
jako nutné zlo, kterému je třeba vyhovět a nevyvolávat tak
zbytečné problémy v osobním životě. I když zvyšování
životní úrovně obyvatelstva bylo trvale vyhlašovaným cílem
socialismu, v každodenním životě se občané museli potýkat
s řadou problémů, které byly spojeny s problémy
socialistického hospodářství.
Po celou dobu socialismu se projevoval nedostatek bytů.
Zboží každodenní potřeby bylo třeba shánět a obstarávat.
Řadu služeb bylo možné zajistit jen prostřednictvím tzv.
melouchářů, tj. řemeslníků, kteří vykonávali práci buď ve
svém volném čase, nebo se „ulili“ ze zaměstnání, a to za
nezdaněnou úplatu, nebo se tyto práce musely provést
svépomocí. Toto kutilství a melouchaření bylo
v každodenním životě stejně typické jako shánění
„známostí“, tj. lidí, kteří „ze známosti“ mohli poskytnout
cennou službu nejrůznější povahy – zajistit opravu auta,
přidělení poukazu na tuzemskou nebo zahraniční rekreaci
nebo dokonce devizového příslibu pro vysněnou cestu do
kapitalistické ciziny, přijetí ke studiu, poskytnout důležitou
informaci, zajistit nákup nedostatkového zboží apod.
Na rozdíl od oficiální angažovanosti tato soukromá sféra
naplňovala obsah každodenního života průměrného občana
socialistického Československa a do značné míry ho
vyčerpávala.
Útěk do soukromí bývá často popisován jako útěk do chat a
chalup; tento jev je typický pro období normalizace.
Zachytit mnohostrannost, barvitost, bídu i vynalézavost
socialistické každodennosti se dosud zcela nepodařilo. Její
zkoumání a zpřesňování pomáhá pochopit naši nedávnou
minulost a překonat černobílé rozdělování společnosti na svět
viníků a obětí. Shromažďování informací od pamětníků
k tomu významně přispívá.
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Zjisti informace o existenci a
činnosti některé mládežnické
organizace za socialismu ve
vaší škole.
Dokument 5.9.1
Dokument 5.9.2
Dokument 5.9.3

1. Jak lidé většinou řešili
své bytové problémy?
Byly rozdíly mezi
městem a vesnicí? Byly
rozdíly v jednotlivých
oblastech republiky?
2. Jak dlouho se čekalo na
přidělení poukazu na
auto?
3. Které zboží bylo nejvíce
nedostatkové?

Dokument 5.10.1
Dokument 5.10.2

Zjisti význam pojmů:
umístěnka, svépomocná
bytová výstavba, kádrové
hodnocení, cestovní doložka,
tuzex, bony, celní prohlášení,
častuška.

5 Dokumenty ke každodennosti v socialistickém
Československu
5.1 Ústavní zákon ze dne 11. července 1960 - 100/1960 Sb. (část)
Ústava Československé socialistické republiky2
Prohlášení
My pracující lid Československa prohlašujeme slavnostně:
Společenské zřízení, za které bojovaly celé generace našich dělníků i ostatních pracujících a které
měly od vítězství Velké říjnové socialistické revoluce před očima jako vzor, stalo se pod vedením
Komunistické strany Československa skutečností i u nás.
Socialismus v naší vlasti zvítězil! Vstoupili jsme do nového období našich dějin a jsme odhodláni jít
dále k novým, ještě vyšším cílům. Dovršujíce socialistickou výstavbu, přecházíme k budování
socialistické společnosti a shromažďujeme síly pro přechod ke komunismu. Po této cestě půjdeme dále
ruku v ruce s naším velkým spojencem, bratrským Svazem sovětských socialistických republik, a se
všemi ostatními přátelskými zeměmi světové socialistické soustavy, jejímž je naše republika pevným
článkem.
Chceme žít v míru a přátelství se všemi národy světa a přispívat k mírovému soužití a k dobrým
vztahům mezi státy s různým společenským zřízením. Důslednou mírovou politikou a všestranným
rozvojem své země budeme napomáhat k tomu, aby se všechny národy přesvědčily o přednostech
socialismu, který jediný vede k blahu všeho lidstva. …
Hlava první
Společenské zřízení
Čl. 1
(1) Československá socialistická republika je socialistický stát, založený na pevném svazku dělníků,
rolníků a inteligence, v jehož čele je dělnická třída.
(2) Československá socialistická republika je jednotný stát dvou rovnoprávných bratrských národů,
Čechů a Slováků.
(3) Československá socialistická republika náleží k světové socialistické soustavě; usiluje o přátelské
vztahy se všemi národy a o zajištění trvalého míru v celém světě.
Čl. 2
(1) Veškerá moc v Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu. …
Čl. 4
Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa,
dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a
inteligence.
Čl. 5
K rozvíjení společné činnosti, k všestranné a aktivní účasti na životě společnosti a státu a k
uskutečňování svých práv sdružují se pracující v dobrovolné společenské organizace, jimiž jsou
zejména Revoluční odborové hnutí, organizace sdružení, organizace mládeže, organizace kulturní,
tělovýchovné a jiné; na společenské organizace postupně přecházejí některé úkoly státních orgánů.
Čl. 6
Národní fronta Čechů a Slováků, v níž jsou sdruženy společenské organizace, je politickým výrazem
svazku pracujících měst a venkova, vedeného Komunistickou stranou Československa.
Čl. 7
(1) Ekonomickým základem Československé socialistické republiky je socialistická hospodářská
soustava, která vylučuje jakoukoli formu vykořisťování člověka člověkem.

2

http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html [citováno 2012-01-04]
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(2) Socialistická hospodářská soustava, v níž jsou výrobní prostředky zespolečenštěny a veškeré
národní hospodářství je plánovitě řízeno, zabezpečuje za uvědomělé spolupráce všech občanů
mohutný rozvoj výroby a neustálý vzestup životní úrovně pracujících. ..
Čl. 8
(1) Socialistické společenské vlastnictví má dvě základní formy: státní vlastnictví, které je
vlastnictvím všeho lidu (národní majetek), a družstevní vlastnictví (majetek lidových družstev). ..
Čl. 9
V mezích socialistické hospodářské soustavy je přípustné drobné soukromé hospodářství založené na
osobní práci a vylučující vykořisťování cizí pracovní síly. …
Čl. 12
(1) Veškeré národní hospodářství je řízeno státním plánem rozvoje národního hospodářství, který se
vypracovává a uskutečňuje za nejširší aktivní účasti pracujícího lidu.
(2) Plán rozvoje národního hospodářství a kultury, který se vypracovává zpravidla na období pěti let,
vyhlašuje se zákonem a je v tomto období závazným základem plánování jednotlivých státních orgánů
a hospodářských organizací. …
Čl. 16
(1)Veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování jsou vedeny v
duchu vědeckého světového názoru, marxismu-leninismu, a v těsném spojení se životem a prací lidu.
…
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5.2 Budovatelské nadšení - 50. léta
Na kulturní brigádě3
Eva Konvalinková, dopisovatelka časopisu Mateřídouška
Jednou v neděli jel náš pěvecký a dramatický kroužek do Dyje na kulturní brigádu. Otvírali tam totiž
družstevní prádelnu. Jeli jsme tam vlakem a už po cestě jsme zpívali. Náš pěvecký kroužek vede
p. učitel Hlava, dramatický pí učitelka Janská. My jsme zpívali a žáci z dramatického kroužku
recitovali a hráli. Zemědělci nám tleskali a my jsme z toho měli radost. Jsme rádi, že tak můžeme
přispět vesnickému lidu v budování jeho jednotných zemědělských družstev. Tak zasadíme zase jednu
ránu válečným štváčům.

Závazkové hnutí4

3

http://www.budovatel.cz/ state[citováno 2012-01-212]
Státní oblastní archiv Plzeň, fond KV KSČ K. Vary, kart. 91, Celozávodní závazek n.p.Metalis 02 Kraslice
z 17.11.1954
4
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5.3 Opatření proti nepřátelům státu
5.3.1 Vládní nařízení č. 22/1953 o úpravě důchodů ze 17. 4. 1953
22/1953 VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. dubna 1953
Ministerstvo vnitra - ze dne 17. dubna 1953 o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a
zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení. 5
Vláda republiky Československé nařizuje …:
§1
Osobám, které byly odsouzeny ke ztrátě čestných práv občanských proto, že trestným činem projevily
nepřátelství k lidově demokratickému řádu, zastavuje se výplata důchodů z důchodového zabezpečení,
a to na dobu, po kterou ztráta těchto práv trvá (§ 44 odst. 3 tr. zák.); nezaopatřeným rodinným
příslušníkům však náleží po tuto dobu podpora až do výše poloviny důchodu odsouzené osoby, po
případě výchovné v nezkrácené výši.
§2
(1) Na podkladě usnesení rady okresního národního výboru budou důchody starobní (invalidní), jakož
i důchody vdov (družek) přiměřeně sníženy podle okolností případu, a to po případě až na částku 700,Kčs měsíčně (sociální důchod)
a) význačným představitelům dřívějšího politického a hospodářského zřízení a vdovám po nich,
b) těm, kdo horlivě sloužili dřívějšímu kapitalistickému řádu, a vdovám po nich, jestliže tyto osoby
projevují nepřátelský postoj k lidově demokratickému řádu.
(2) Ve zvlášť odůvodněných případech může být důchod zcela odňat, pokud je o výživu důchodce
a jeho rodinných příslušníků jinak postaráno a usnese-li se na odnětí důchodu rada krajského
národního výboru.

(3) Místní příslušnost národních výborů se řídí bydlištěm důchodce…
§5
(1) Ustanovení § 2 se užije obdobně též na důchodové zaopatření příslušníků ozbrojených sil….
§7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je předseda státní komise důchodového
zabezpečení a ministři vnitra, spravedlnosti, národní obrany a národní bezpečnosti.

5

Zápotocký v.r.,

Nosek v.r.

Široký v.r
arm. gen. Bacílek v.r.

Dr. Rais v.r
arm. gen. Dr. Čepička v.r.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1953-22 [citováno 2012-01-012]
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5.3.2 Jedna z 6300 rezolucí občanů, které došly Státnímu soudu k procesu s
Miladou Horákovou6
V Ústí nad Orlicí dne 9. 6. 1950. Státnímu soudu v Praze
My pionýrky střední školy dívčí v Ústí nad Orlicí, mladé budovatelky naší lidově demokratické
republiky, projevujeme uspokojení a souhlas nad vynesenými rozsudky, které mají zaslouženě
potrestat zrádce a rozvratníky naší vlasti. Vždyť oni připravovali novou válku, která by naši
milovanou zemi zpustošila a jíž by padlo za oběť statisíce lidských životů.
51 podpisů

5.4 Rezoluce lednového zasedání ÚV KSČ z 5. ledna 1968
1968, 5. leden, Praha. - Rezoluce lednového zasedání ústředního výboru KSČ.7
…

Nová etapa vývoje klade zvýšené nároky na práci strany a uplatňování její vedoucí úlohy.
Z těchto hledisek plénum ÚV KSČ projednávalo otázky vztahů mezi stranickými, státními a
společenskými orgány, metody práce ústředních orgánů strany. Ústřední výbor věcně,
demokraticky, kriticky a s plnou odpovědností započal s konkrétní realizací závěrů říjnového
pléna sám u sebe. Znovu ocenil současnou vnitrostranickou situaci a ukázal na existující
nedostatky v metodách a stylu práce, ve vnitrostranickém řízení a v konkrétním uplatňování
zásady demokratického centralismu a vnitrostranické demokracie…
Ústřední výbor bude vytvářet stále lepší podmínky pro zásadní a otevřené diskuse ve svém
plénu ke všem projednávaným otázkám, aby každý jeho člen měl plnou možnost své
stanovisko vyjádřit a obhajovat. Rozdílnost stanovisek při hledání správného řešení je
přirozená a objektivně nutná….
To vyžaduje, aby se ve stranických orgánech ještě více rozvíjela otevřená výměna názorů,
k čemuž musí všichni funkcionáři vytvářet podmínky. Vlastností komunisty je vřelý
soudružský vztah k člověku, pozornost a vnímavost k potřebám svých spolupracovníků.
ÚV KSČ, …rozhodl rozdělit funkci prezidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ mezi
dvě osoby. … schvaluje na základě vlastní žádosti soudruha Antonína Novotného, aby jako
prezident ČSSR byl uvolněn z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ…současně schvaluje do
funkce prvního tajemníka ÚV KSČ soudruha Alexandra Dubčeka….
V souladu s tím plénum ÚV KSČ ukládá předsednictvu rozpracovat a předložit plenárnímu
zasedání zásady vzájemných vztahů, dělby práce a vazeb mezi ústředními stranickými a
centrálními státními a hospodářskými orgány a organizacemi Národní fronty…
Ústřední výbor KSČ dále soudí, že v zájmu plného uplatnění jednoty českého a slovenského
národa pro další rozvoj socialistické společnosti a současně v zájmu všestranného rozmachu
našich bratrských národů a národností je nutné v duchu leninského řešení přikročit k rozpracování všech otázek národnostní politiky v nových podmínkách a vycházet přitom z přípravných prací, které už předsednictvo ÚV KSČ zahájilo, a předložit příslušné rozbory plénu ÚV
KSČ…

6

http://www.totalita.cz/50/50_01_004.php[citováno 2012-01-012]

7

http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/105.pdf [citováno 2012-01-010]
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5.5 Provolání předsednictva ÚV KSČ z 21. 8. 1968
Všemu lidu Československé socialistické republiky8
Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23. hod. večer překročila vojska SSSR, Polské lidové
republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové
republiky státní hranice ČSSR. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky, předsednictva
Národního shromáždění, předsednictva vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a bez vědomí
těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou
XIV. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany republiky, aby zachovali
klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, protože obrana našich státních hranic je nyní
nemožná.
Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země.
Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejen základním zásadám vztahů
mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.
Všichni vedoucí funkcionáři strany a Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž
byli jako představitelé lidu a členy svých orgánů zvoleni podle zákonů a jiných nařízení
platných v ČSSR. Ústavními činiteli je okamžitě svoláno zasedání Národního shromáždění,
vlády republiky, a předsednictvo ÚV KSČ svolává plénum ÚV strany k projednání vzniklé
situace.
Předsednictvo ÚV KSČ

8

http://www.dejepis.com/index.php?page=200&pod=12 [citováno 2011-12-28]
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5.6 Normalizace
5.6.1 Obsah kádrového spisu z doby normalizace9

9

http://www.totalita.cz/gallery/gall_009_002.php
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5.6.2 Dotazník ke státně-politické prověrce v Československé televizi10

10

http://www.totalita.cz/gallery/gall_011_001.php
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5.7 Brigády na pomoc národnímu hospodářství (1965)
a) 11

11

Archiv města Plzně, fond Národní výbor města Plzně – kancelář předsedy (primátora) Národního výboru
v Plzni (1945-1984), karton 1019, Záznam z porady ze dne 19.10.1965
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b/12

12

Archiv města Plzně, fond Národní výbor města Plzně – kancelář předsedy (primátora) Národního výboru
v Plzni (1945-1984), karton 1019, Informativní zpráva ze dne 18.10.1965.
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5.8 Svoboda projevu
5.8.1 Článek 28 Ústavy ČSSR z 11. 7. 1960
Ústava ČSSR
Čl. 2813
(1) V souladu se zájmy pracujícího lidu je všem občanům zaručena svoboda projevu ve všech
oborech života společnosti, zejména také svoboda slova a tisku. Těchto svobod občané užívají
jak v zájmu rozvoje své osobnosti a svého tvůrčího úsilí, tak k uplatňování své aktivní účasti
na správě státu a na hospodářské a kulturní výstavbě země. …

5.8.2 Zákon ze dne 25. října 1966 o periodickém tisku a o ostatních
hromadných informačních prostředcích
§ 114
…
(2) Svoboda projevu, slova a tisku a společenské poslání periodického tisku a ostatních
hromadných informačních prostředků jsou materiálně zaručeny tím, že se pracujícím a jejich
organizacím dávají k dispozici vydavatelské a tiskové podniky, rozhlas, televize, film a jiné
hromadné informační prostředky. Tyto prostředky jsou ve společenském vlastnictví a
nemohou být předmětem soukromého podnikání.
§2
Posláním periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků je:
poskytovat včasné, pravdivé, všestranné a co nejúplnější informace o událostech ze všech
oblastí života v Československé socialistické republice i v zahraničí;
prosazovat zájmy socialistické společnosti a všestranně napomáhat k uskutečňování jejích
cílů;
spolupůsobit při rozvíjení socialistického vědomí občanů v duchu zásad ústavy a idejí politiky
Komunistické strany Československa jako vedoucí síly ve státě a společnosti;
tlumočit a spoluvytvářet socialistické veřejné mínění a zvyšovat jeho úlohu při rozvíjení
socialistické demokracie v životě společnosti;
přispívat ke zvyšování politické a kulturní úrovně občanů a jejich odborných znalostí;
napomáhat tvůrčímu úsilí občanů a uplatňování jejich aktivní účasti na správě a řízení státu a
na hospodářské a kulturní výstavbě země….

13

Ústava ČSSR z r. 1960, http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html [citováno2012-01-09]
81/1966 Sb Zákon ze dne 25. října 1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních
prostředcích, http://www.totalita.cz/txt/txt_zakon_1966-081.pdf [citováno2012-01-09]
14
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5.8.3 Propagace stranického tisku15

15

Státní oblastní archiv Plzeň, fond KV KSČ Plzeň, kar. 496 , KV KSČ stranickým organizacím 1955.
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5.8.4 Příklady zásahů cenzorů16
Denní zpráva č. 245

3. prosince 1959

1) Gramofonové závody, Praha
Po konsultaci s pracovníkem IV. Oddělení ÚV KSČ s. Peprníkem bylo doporučeno, aby nebyla
lisována gramofonová deska s nahrávkou Polní mše od Bohuslava Martinů na slova Jiřího Muchy.
B. Martinů komponoval mši v roce 1941-1942 pro zahraniční jednotku čs. armády ve Francii.
Text mše přikládám všem příjemcům DZ.
Ředitel Gramofonových závodů s. Harnach namítal, že nahrávka je z roku 1957 v provedení
Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, jehož uměleckým vedoucím v té doby byl s. Barvík,
a že skladba byla uvedena na Pražském jaru před třemi lety se souhlasem Hlavní politické správy
MNO.
Denní zpráva č. 59

7. dubna 1961

4) ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ K. Wendta z Českých Budějovic
Na úmrtním oznámení advokáta K. Wendta z Českých Budějovic, který byl znám jako reakční bývalý
funkcionář lidové strany, nebyl dán souhlas k otištění motta:
„Ach, vše mi berete, můj vavřín i mou růži!
Jen berte, jedno přec vždy zůstane tu muži,
co s sebou odnesu, to večer vrátím Bohu,
až s dvorným pozdravem se vznesu nad oblohu,
co nemá trhliny ni skvrny v triumf jistý,
navzdory to odnesu…ŠTÍT SVŮJ ČISTÝ!“
(Verše jsou závěrečným monologem Cyrana z Bergeracu, slavného dramatu E. Rostanda z roku 1897)
Denní zpráva č. 46

7. dubna 1964

4) DIVADELNÍ NOVINY 8. 4. 1964, vydává Svaz čs. divadelních a filmových umělců, Praha
Po konzultaci s pracovníkem ideologického oddělení ÚV KSČ s. Rzounkem bylo doporučeno
nezveřejňovat 66. sonet W. Shakespeara v 18. čísle časopisu:
„Jsem unaven a za smrt prosím Boha –
jen nevidět už, jak je bita ctnost,
a vynášena nicka přeubohá,
a křivdou rozšlapána nevinnost,
a odívána zlatem nemohoucnost,
a v trhu prodávána dívčí čest,
a pokálena bezúhonná vroucnost,
a utloukáno to, co silné jest,
a umění jak panáčkuje vládě,
a doktor Blbec káže géniům,
a lumpové se posmívají pravdě,
a Dobro babě Zlu jak smejčí dům –
tím světem unaven, tak rád bych zhas,
Leč tebe zůstavit mu na pospas?"
(Ze sonetů W. Shakespeara přeložil E. A. Saudek)
(Sonet byl vypuštěn již z 2. čísla Divadelních novin v září 1963 – viz DH 128/1-1963)
Denní zpráva č. 62
16

23. dubna 1965

Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957-1967, upořádali Kaplan, K., Váchová, J., ÚSD AV
ČR, Praha 1995, část l., 2. 3. http://www.totalita.cz/txt/txt_cenzura_prikl_01.pdf [citováno2012-01-09]
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3) DIVADLO ZDEŇKA NEJEDLÉHO Ústí nad Labem
Po konzultaci s vedoucím ideologického oddělení KV KSČ v Ústí nad Labem s. Škorničkou bylo
doporučeno z brožury „20 let Divadla ZN" vypustit část textu:
„…Na základě vykonstruovaného nařčení z pokusu o úklad o život presidenta A. Zápotockého při jeho
návštěvě v teplickém divadle byl zatčen ředitel T. Šeřínský se ženou, B. Kristejn a další. Po dvou
letech byli všichni propuštěni a zbaveni obvinění.“
Denní zpráva č. 78

12.květen 1961

6) SVOBODNÉ SLOVO, Praha
V čísle 114 byl vypuštěn inzerát:
„Univerzitní docent, nyní ekonom, přijme místo, 1500 Kč. Kdekoliv.“
Podle obsahu inzerátu jde zřejmě o bývalého docenta na universitě, který byl pravděpodobně
propuštěn a tedy zbaven akademické hodnosti, takže nemá právo ji dále užívat. Podle zjištění v redakci
jde o dr. Karla Svobodu, Praha 6, Mickiewiczova ul.

5.9 Mládežnické organizace
5.9.1 Jiskry17
Jiskrou je člen organizace do 9 let.
Slib
„Slibuji dnes přede všemi
jako jiskra jasná
chci žít pro svou krásnou zemi,
aby byla šťastná.“
Zákony jisker
Jiskra mluví pravdu
Jiskra je zvídavá
Jiskra ráda cvičí
Jiskra ráda zpívá, kreslí, hraje si
Jiskra je pracovitá

5.9.2 Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže18
Pionýrský slib
„Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým
občanem své milované země, Československé socialistické republiky, a svým jednáním chránit čest
pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže.“
Zákony pionýrů
Pionýr je oddaný své socialistické vlasti a Komunistické straně Československa.
Pionýr je přítelem Sovětského svazu a obhájcem pokroku a míru na celém světě.
Pionýr ctí hrdinství práce a boje.
Pionýr svým jednáním, učením a prací prospívá socialistické vlasti.
17
18

http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Jiskry [citováno 2011-12-28]

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pion%C3%BDrsk%C3%A1_organizace_Socialistick%C3%A9ho_svazu_ml%C3%
A1de%C5%BEe [citováno 2011-12-28]
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Pionýr je hrdý na svoji Pionýrskou organizaci SSM.
Heslo
Výzva: K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven!
Odezva: Vždy připraven!

5.9.3 Socialistický svaz mládeže
Slib člena Socialistického svazu mládeže19
"Stávám se členem SSM, abych svou prací a svým životem přispěl k budování a obraně socialistické
vlasti."
Socialistický svaz mládeže 20 (zkratka SSM) byla organizace v ČSSR, fungující mezi lety 1970 a
1989, řízená a spravovaná byla KSČ. SSM obnovoval v roce 1968 zaniklý Československý svaz
mládeže.
Hlavním úkolem bylo vštěpovat základy marxismu a leninismu mezi československou mládež. SSM
měl i svůj tiskový orgán, kterým byla Mladá Fronta (od roku 1990 nezávislá), vždy jednou za několik
let se scházeli jeho zástupci na sjezdu, kde se rozhodovalo o stanovách i fungování celé organizace.
Po zhroucení komunistického režimu v roce 1989 byl SSM postupně zrušen.

19
20

http://klempera.tripod.com/ssm.htm [citováno 2011-12-28]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistick%C3%BD_svaz_ml%C3%A1de%C5%BEe [citováno 2011-12-28]
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5.10 Problémy každodennosti
5.10.1 Bytové problémy (1976)21

21

Archiv města Plzně, fond Národní výbor města Plzně – kancelář předsedy (primátora) Národního výboru
v Plzni (1945-1984), karton 1047, bytové záležitosti z 20.4. 1976
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5.10.2 Problémy zásobování spotřebním zbožím (1980)22

22

Archiv města Plzně, fond Národní výbor města Plzně – kancelář předsedy (primátora) Národního výboru
v Plzni (1945-1984), karton 1139, Vysvětlení k informaci ze dne 2. 9.1980
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6 Socialistická každodennost v německém příhraničí v letech
1960-1989 v „době mírového soutěžení ” systémů (Eugenie
Trützschler von Falkenstein)
Po 2. světové válce byla Evropa rozdělena do dvou politickohospodářských systémů.
Kapitalistický systém byl obnoven v Evropě a v těch částech
Německa, které osvobodili západní spojenci.
Ve státech a v částech Německa, které osvobodil Sovětský
svaz, byla zahájena výstavba nového socialistického
společenského a vládního systému („státu dělníků a rolníků”).
Tato nová společnost měla být pod vedením jediné strany
založena na principu rovnosti všech ve všech oblastech života.
Výchova socialistického člověka, případně jeho převýchova
směřující k tomuto ideálu, byla jedním z hlavních znaků
socialismu. Ochotu jednotlivců podrobit se této výchově
kontrolovalo vedení státu prostřednictvím Ministerstva pro
státní bezpečnost (Ministerium für Staatssicherheit - MfS).
„Mírová soutěž“ systémů začala.

Ekonomika
V r. 1950 vstoupila NDR do Rady vzájemné hospodářské
pomoci (RVHP), kterou založil a vedl SSSR. Oficiálně mezi
státy panoval soulad a dělba práce. Ta se v každém členském
státu RVHP uskutečňovala prostřednictvím stranou
schválených „pětiletých plánů (pětiletek)“, v nichž bylo
předem naplánováno, co podniky (ale také jednotliví
občané) v příštích pěti letech budou potřebovat a co má být
tedy vyrobeno.
Protože podle socialistické ideologie hospodářství teoreticky
patřilo dělníkům a rolníkům, nazývalo se „národním
hospodářstvím“. Této představě odpovídalo, že velké
průmyslové i zemědělské podniky, střední i malé závody
byly zestátněny nebo združstevněny. Práce v nově
založených velkých továrnách byla koordinována a
kontrolována jedinou vládnoucí Socialistickou jednotnou
stranou Německa (SED23) ve smyslu pětiletého plánu.

1. Vysvětli, jak byl konflikt
Západu a Východu vykládán
v tehdejších západních a
východních médiích.
2. Porovnej systém vlády
jedné strany a systém vlády
více stran. Vysvětli přednosti
a příp. nevýhody.
3. Vysvětli, v kterých
oblastech došlo k úplnému
přizpůsobení.
4. Vysvětli úkoly
Ministerstva pro státní
bezpečnost; jakým způsobem
byli lidé přinuceni ke
spolupráci a jak byli
sledováni.
1. Objasni pojem centrálně
řízené hospodářství.
Uveď příklady z průmyslu a
obchodu, kde tento systém
mohl příp. nemohl fungovat.
2. Vysvětli, jak v této době
vypadal všední život v obou
německých státech a
v Československu.
3. Některé potraviny a
předměty denního života bylo
možné v určitých dobách
získat jen v omezeném
množství. Zjisti, o jaké zboží
se jednalo.
4. Vysvětli, kdy a z jakých
stran vznikla SED.

23

Obdoba KSČ
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Vzdělávání mládeže
Výchova socialistického člověka a politika vzdělávání člověka
pro socialistickou společnost byla jedním z ústředních úkolů
SED. Se socialistickou výchovou se začínalo už v jeslích,
pokračovala ve školách a poté v podnicích. Rodičům a
učitelům byly poskytovány přesné návody pro výchovu ve
smyslu závěrů stranických sjezdů SED a na základě ideologie
marxismu-leninismu.
Dodržování ideologické výchovy bylo kontrolováno
příslušnými vedeními SED v krajích. Vytvořeny byly
paramilitaristické organizace Mladí pionýři (JP) a Svobodná
německá mládež (FDJ), aby působily na děti a mládež
v žádoucím smyslu. Pokud děti nechtěly být ve škole
vystaveny nepříjemnostem, musely do těchto organizací
vstoupit. Obě organizace byly aktivní jak ve škole, tak
i v mimoškolní době.
Během volného času pokračovala ideologická výchova
socialistického člověka. Mládež také pomáhala národnímu
hospodářství při takzvaných brigádách ve státních podnicích a
v zemědělství.
Mimořádný zdroj nebezpečí pro socialistickou výchovu viděl
stát v západních médiích a v církvi. Proto se pokoušel jejich
vliv omezovat. Vliv církve na mládež se pokusil oslabit
zavedením slavnosti mládeže (Jugendweihe) namísto
konfirmace nebo biřmování.

1. Vysvětli, o jaké svobody
se mládež především
zajímala.
Dokument 7.1: Dopis
Ministerstvu pro lidové
vzdělávání z roku 1962
2. Vysvětli, kdo byli Marx a
V. I. Lenin. Jaké byly jejich
cíle? Vysvětli, jak se
myšlenky obou odlišovaly od
skutečnosti.
Dokument 7.2: Návrh
smlouvy NDR/ČSSR o
mládežnické spolupráci
z 24. 5. 1988
Dokument 7.3: Poznatky
k jevům v cestovním a
turistickém ruchu (1983)
Dokument 7.4: Závazek
Domova mládeže
k 20. výročí SED (1966)

Při výběru žákyň a žáků pro studium na středních a vysokých
školách byla dávána přednost dětem z dělnického a rolnického
prostředí - ve smyslu politiky dělnického a rolnického státu.

Dokument 7.5 - Závěry
krajského výboru v Geře
z 1. 11. 1963

Přes veškerou snahu o formování socialistického člověka byla
mládež v NDR stále méně ochotná podřizovat se požadavkům,
které na ni byly kladeny.

3. Objasni, jak se chovali
členové církve ve tvém
bydlišti.
4. Zjisti, jaké výhrady měla
mládež proti státní
mládežnické politice

Média, umění, kultura
Úlohou médií bylo propagovat a šířit politiku SED a
bratrských socialistických stran v pozitivním světle. Zprávy
v mediích byly cenzurovány tak, aby odpovídaly zájmům
strany. Směli publikovat jenom ti autoři, kteří vyhovovali
straně. Umělce, především písničkáře a spisovatele, jejichž
dílo nebylo v souladu s cílem vytvořit socialistickou kulturu,
se režim snažil odsunout do Spolkové republiky, případně se
snažil, aby je Spolková republika vykoupila.
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1. Přečti si novinový článek z
té doby a zaměř se zvláště na
jazyk (odlišné vyjadřovací
prostředky a termíny).
2. Jmenuj jednoho písničkáře,
který musel odejít na Západ,
informuj se o obsahu jeho
písní.

Také v oblasti výtvarného umění museli umělci zobrazovat
socialistického člověka, pracující, dělníky a rolníky. Ti
umělci, kteří malovali abstraktně, měli zakázáno vystavovat.
Rovnoprávnost žen
V otázce zaměstnanosti žen se podařilo dosáhnout vedení
NDR takového úspěchu jako snad v žádné jiné oblasti.
Zaměstnanost žen byla kolem 93 procent, přičemž do
vedoucích míst se dostalo žen jenom minimum.
Jejich pracovní činnost byla umožněna rozsáhlou sítí zařízení,
která se starala o děti. Těmito opatřeními získal stát potřebné
pracovní síly. Kromě toho mohl stát ideologicky ovlivňovat
děti od raných let a vychovávat je jako socialistické občany
8. březen je Mezinárodním dnem žen. V NDR to sice nebyl
volný den, ale ženy byly oslavovány a odměňovány především
v podnicích, kde pracovaly. Jinak tomu ale bylo s úlohami
matek a hospodyní. To musely zvládnout ženy v NDR navíc
ke svému povolání.
Volný čas, dovolená a cestování
Podniky a odborové svazy (FDG) patřily k hlavním
organizátorům volného času jednotlivce. To odpovídalo
představě stálého „výchovného“ působení na jednotlivé
občany. Většina podniků vlastnila rekreační objekty, které
byly finančně podporované státem, a rekreace v nich byla
přidělována zaměstnancům podniku podle jejich politické
angažovanosti. Mezi partnerskými závody NDR a ČSSR se
uskutečňovala výměna rekreantů.
Po vystavění berlínské zdi v srpnu 1961 směli občané NDR
cestovat jen do „socialistických bratrských států“. Do
Spolkové republiky směli pouze důchodci nebo jednotliví
občané u příležitosti některých rodinných slavností nebo
úmrtí příbuzných (otce či matky). O toto vycestování museli
žádat a potřebovali pozvání. Při vyřizování žádosti o
vycestování se často rozhodovalo svévolně.
Při cestách do ČSSR resp. NDR byli cestující podrobeni tzv.
operativním kontrolám na základě mezistátní dohody z
listopadu 1965.

1. Zjisti, kolik matek tvých
spolužáků bylo zaměstnáno
a v kterých povoláních byly
činné.
2. Zjisti, jaká je kapacita
mateřské školy ve tvém
bydlišti.
Dokument 7.6 - Okresní
vedení SED Lobenstein
z 19. 6. 1970
3. Objasni, jak tento svátek
vznikl a od kdy se slaví.
1. Zjisti, zda v blízkosti tvého
bydliště existovala podobná
rekreační zařízení.
2. Zjisti celkovou délku
berlínské zdi
Jaké důsledky mělo toto
uzavření hranice pro lidi?
3. Objasni pojem „operativní
kontrola“.
Dokument 7.7 – Situace
v ČSSR, dokument ze 17. 5.
1968

Svůj volný čas trávili občané NDR ve svých malých
zahrádkách a víkendových pozemcích, jejichž počet stále
narůstal.

45

Mírová a sametová revoluce
SED selhala při pokusu vytvořit socialistického člověka.
Na podzim 1989 uprchly tisíce občanů NDR na velvyslanectví
Spolkové republiky Německo v Praze, aby si tak vynutily
vycestování na Západ. 9. listopadu padla berlínská zeď.
Přibližně týden poté 17. listopadu začala v Praze sametová
revoluce.

1. Srovnej situaci v NDR
1953, v Maďarsku 1956, v
ČSSR 1968.
2. Vysvětli na příkladu
každodenních příběhů, proč
občané NDR chtěli na Západ.
3. Vyjmenuj státy, v nichž se
v roce 1989 zhroutil
socialistický režim.
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7 Dokumenty ke každodennosti v německém příhraničí
v letech 1960 – 1989
7.1 Dopis ministrovi pro lidové vzdělávání z r. 1962
Vysvětlením charakteru Národní lidové armády (NVA) a NDR bylo v podstatě dosaženo
objasnění, a to i v tom, že národní neštěstí nespočívá v rozštěpení Německa, nýbrž je založeno
na existenci západoněmeckého imperialismu-militarismu.
Objasnění této základní otázky přispělo k tomu, že ustupují takové názory učitelů, jako:
- ve školách je mnoho politiky,
-

direktiva o změně učebního plánu mě zdržuje od splnění učebního plánu,

-

rozsáhlé zpracování životopisu Waltera Ulbrichta není nutné.

Nedostatečná vzdělávací práce se projevila také v tom, že žáci všeobecně vzdělávacích škol a
učilišť se ještě v roce 1962 pokusili opustit NDR. V Elsterbergu byla odhalena skupina žáků
10třídní vyšší střední školy a rozšířené vyšší střední školy Greiz, která rozšiřovala fašistická
hesla, prováděla krádeže vloupáním a udržovala intimní vztahy s dívkami.
Tyto příklady ukazují jako už předtím nutnost zlepšení třídně uvědomělého vzdělávání.
Nutnost hlubšího všeobecného vzdělávání pro všechny žáky většina rodičů uvítala a
vyžadovala.
V současnosti však existuje rozpor mezi možnostmi hlubšího vzdělávání a skutečnými
učebními výsledky. Příčiny toho jsou v dogmatickém užívání poznatků marxismu-leninismu a
ve zdlouhavých rozpravách o určitých výukových tématech, což prozrazuje určité odcizení od
života u učitelů.
Většina žáků rozšířených středních škol je schopna rozpoznat komplikovanost běžného života
z mnoha dílčích jevů. Učitelé jim při zobecňování dílčích jevů pomáhají nedostatečně. Příliš
málo vyvolávají u žáků hluboké zážitky, které jsou však nutné, aby utvářely socialistického
člověka, který s nadšením a láskou slouží věci dělnické třídy.
Překonávání takových zastaralých názorů vede k vyšší úrovni vyučování a zvyšuje důvěru
mezi učitelem a žákem.
4,3% všech žáků devátých tříd naší rozšířené střední školy nemohlo postoupit dále. V 5. – 9.
třídách musela být v závěrečných vysvědčeních 1798x udělena známka „5“, z toho
v předmětu matematika 246x a v předmětu ruština 694x.
Výuka a kontrola plnění státních učebních plánů se nestala stálou součástí každodenní práce
vzdělávacích orgánů kraje a okresu.
Cenné výsledky vzdělávací práce 5. třídy Goetheho školy ve Schleizu v předmětech ruština a
dílny, 10. třídy 3. střední školy v Geře v základním běhu nauky o strojích II v továrně VEB
Svěráky Gera, 10. třídy školy Joliot-Curie v Ronneburgu v základním kurzu zemědělské
výroby v LPG Raitzhain, které jsou už k dispozici, nebyly bezprostředně studovány, a
novinky, které z těchto výsledků plynou, nebyly projednány při výměně zkušeností mezi
pedagogy, dělníky a zemědělci.
Při volebních shromážděních se u rodičů a učitelů vyskytly nejasnosti a pochybnosti o našem
socialistickém vývoji, které jsou založeny na nesprávném pochopení perspektiv socialistické
školy a našeho společenského řádu.
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-

Bývalý major a nositel rytířského kříže zastával názor, že naše učební plány žáky
přetěžují. Požadoval zkrátit předmět dějepis a rozšířit výuku matematiky.

-

Podle mínění některých rodičů je polytechnická střední škola účelná pro chlapce, ale
ne pro dívky.

-

Někteří učitelé vidí příčiny nedostatečných učebních výsledků v pravopisu, v nářečí a
ve státním učebním plánu, jenž stanovuje příliš málo procvičovacích hodin.

Liberální postoj učitelů vůči oprávněné kritice rodičů týkající se nedostatečných učebních
výsledků žáků je pro mnoho učitelů typický a projevuje se v příliš velké citlivosti na kritiku.
Členové výboru rodičovského sdružení někdy nevědomky podporují takové postoje, když
kritizují anonymně.
Shoda mezi školními a mimoškolními činnostmi hrála v diskuzích velkou roli a posunula nás
o krok dopředu.
Specialisté ze socialistického průmyslu a zemědělství se zavázali k převzetí mimoškolních
pracovních společenství, jako jsou „Mladí chovatelé dobytka“, „Mladí lesníci“, „Stavební
technici“, „Dopravní technici“, atd.
V Heinersdorfu/okr. Lobenstein vypěstovali žáci a družstevní rolníci pod vedením Prof. Dr.
Schicka novou vysoce jakostní odrůdu brambor.
Vedení závodů a představenstva zemědělských družstev se zavázali k lepšímu provedení
základních kurzů a rovněž k zařízení polytechnických kabinetů.
Zkušení sportovci podporují mimoškolní sport.
Na střední škole Bad Blankenburg jsou dělníci a rodiče připraveni převzít výukové hodiny
v předmětech dějepis, občanská nauka, úvod do socialistické výroby a výukový den ve
výrobě.
Postupné zavádění celodenní školy se vztahovalo především na školní družiny a na
nedostatky, které jsou s nimi spojené.
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7.2 Návrh smlouvy NDR/ČSSR o spolupráci mládeže z 24. 5. 198824
Bylo dohodnuto:
Článek 1
Pro další všestrannou podporu, upevnění a prohloubení internacionální jednoty mládeže
Německé demokratické republiky a mládeže Československé socialistické republiky a rovněž
tak pro vytvoření kvalitativně nového rámce spolupráce byla dohodnuta předložená smlouva
„Spolupráce německé a československé mládeže“.
Článek 2
Vysoké smluvní strany podporují a rozvíjejí formy a metody přátelské spolupráce mezi dětmi
a mládeží ve všech společenských oblastech prostřednictvím těsné součinnosti příslušných
státních orgánů a společenských organizací, zvláště socialistických svazů mládeže, a rovněž
tak prostřednictvím mnohotvárných individuálních přátelských kontaktů.
Článek 3
Vysoké smluvní strany podporují prostřednictvím uskutečnění témat a forem spolupráce,
dohodnutých v předkládané smlouvě, aby děti a mládež Německé demokratické republiky a
Československé socialistické republiky
-

se zasadili vší silou za udržení míru ve světě a zamezení jaderné válce, za prosazení
mírové politiky socialistického společenství států a rovněž tak za posílení a ochranu
socialismu;

-

vnímali svoji odpovědnost při další tvorbě socialistické společnosti a účinně a tvořivě
přispěli k uskutečnění závěrů Jednotné socialistické strany Německa a Komunistické
strany Československa;

-

jednali vždy jako socialističtí vlastenci a proletářští internacionalisté, obhajovali a
prohlubovali přátelství se Sovětským Svazem a s dalšími státy socialistického
společenství a aktivně se učili antiimperialistické solidaritě;

-

uchovávali společné revoluční tradice německého, československého a mezinárodního
dělnického hnutí a pečovali o ně, rovněž tak o cenné kulturní a historické dědictví
obou států, a vlastní aktivní činností přispěli k přátelství a spolupráci obou národů;

-

pamatovali na oběti hitlerovského fašismu, militarismu a imperialismu a oceňovali
přínos Rudé armády, českého a slovenského národa a německých antifašistů
k vítězství nad fašismem;

-

posilovali a pomáhali upevňovat politickou moc dělníků a rolníků pod vedením
Jednotné socialistické strany Německa a Komunistické strany Československa a
rovněž tak ještě šířeji využili bohatých možností socialistické demokracie;

24
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-

důsledně a pevně odmítali pokusy imperialismu získat mládež a ovlivňovat ji
militaristickými a revanšistickými myšlenkami, ideologickou diverzí a prolhaností, a
stejně tak rozšiřováním měšťácké ideologie.

Článek 4
Vysoké smluvní strany si vyměňují svoje zkušenosti při uskutečňování úkolů a převzetí
odpovědnosti mládeže a jejích socialistických svazů při výstavbě socialistické společnosti ve
svých státech. Podporují všestrannou spolupráci mezi Svobodnou německou mládeží (FDJ) a
Socialistickým svazem mládeže (SSM) na základě smluv o přátelství a spolupráci, které
uzavřeli.
V rámci této spolupráce stojí v popředí taková témata a formy, které jsou spojeny
s ideologickou výchovou dětí a mládeže v duchu bratrského přátelství, socialistického
internacionalismu a mírového soužití. Vysoké smluvní strany podporují výměnu zkušeností a
informací a rovněž tak součinnost dětských a mládežnických svazů, zejména v oblastech
komunistické výchovy, práce pro mír a antiimperialistické solidarity, vědecko-technické
tvorby, utváření volného času a rovněž tak tvorby a ochrany životního prostředí.
……………….
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7.3 Poznatky k jevům v cestovním a turistickém ruchu (1983)25
Centrální operační štáb

Berlín, 28. 11. 1983

Poznatky
k jevům v cestovním a turistickém ruchu do socialistické ciziny, zvláště do ČSSR, ve vztahu
k nárůstu počtu dekadentní mládeže a mladých lidí z NDR
Z vyhodnocení operativních informací a zpráv, předložených centrálnímu operačnímu štábu,
pojednávajících o výsledcích zavedených politicko-operativních opatření k operativnímu
zajištění významných sportovních podniků v socialistické cizině – zvláště v ČSSR, a dalších
podniků, jako jsou např. „Slavnosti černého piva“ v Praze, které představují přitažlivé místo
pro dekadentní mládež a mladé lidi z NDR, vyplynuly následující skutečnosti (analýza
v období 1981 – 1983).
Operativně příslušné služebny a krajské správy Ministerstva pro státní bezpečnost byly včas
orientovány na potřebné klíčové body uvedené v každoročním dopise zástupce soudruha
ministra soudruha generálporučíka Mittiga „Politicko-operativní zajištění významných
sportovních podniků v roce… v NDR a rovněž v socialistické cizině“ a k tomu byla uložena
nutná politicko-operativní opatření. Na tomto základě organizoval Centrální operační štáb
svoji koordinační a instruktivní činnost a rovněž spolupráci s hlavním oddělením VI a
oddělením X.
Zavedení politicko-operativních opatření se uskutečňuje hlavně na základě
- služebního příkazu č.4/71 soudruha ministra
- dopisu soudruha ministra z 14. 1. 1978, VVS MfS 008 – 8/78 a
- materiálu „Politicko-operativní zajištění akcí“ z 12. 5. 1979, VVS MfS 0008 – 28/79.
Výsledky rozsáhlých operativních opatření pro zamezení vycestování nepřátelských nebo
záporně smýšlejících dekadentních osob či skupin osob na takové akce jsou např.
- preventivní rozhovory,
- vazba na pracovní pozice a na jiné úkoly,
- dočasné vyloučení z bezvízového cestovního provozu,
s cílem usměrňovat těmito opatřeními rozsáhlou turistiku skupin. Přitom byl sledován cíl
využít pro zvýšení pořádku a bezpečnosti tyto skupiny v kempincích a u závodní dráhy
v Brně; tohoto cíle však nebylo možné z důvodu malého počtu účastníků dosáhnout. Příčinu
toho je třeba hledat především ve faktu, že funkcionáři Svazu automobilového sportu NDR
očividně přecenili možnosti své organizace a svoje působení na masy, takže na počtu
účastníků se negativně projevily organizační nedostatky, jako nedostatečné a pozdní
publikování zájezdů a příliš krátké lhůty pro přihlášení.
Speciálním problémem, jenž se negativně projevuje na politicko-operativní situaci
motoristických podniků v Brně/ČSSR, je fakt, že tamní kempinky jsou pouze provizorními
zařízeními. Tj. neexistuje žádný řád kempinkového tábořiště, jenž upravuje např. přihlašování
a odhlašování a rovněž tak záležitosti pořádku a bezpečnosti. Zcela chybí ohraničení (plot
nebo podobné zařízení), takže na kempinková tábořiště je možný volný přístup. Počet a stav
sanitárních zařízení neodpovídá mezinárodně obvyklým standardům pro kempinková
tábořiště. Příslušné orgány ČSSR ujistily, že tyto otázky budou zohledněny v souvislosti
s novou výstavbou závodní dráhy a rovněž tak s výstavbou souvisejících kempinkových
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tábořišť a zásobovacích zařízení. Uvedení nových zařízení do provozu se předpokládá v srpnu
1985.
Skutečnost, že podniky v ČSSR jsou protivníkem využívány ke kontaktům občanů NDR
a NSR, je přinejmenším částečně podporována tím, že českoslovenští organizátoři umisťují
setkání fanoušků Škoda nebo JAWA do bezprostřední blízkosti hranic NDR a NSR (Karlovy
Vary resp. Mariánské Lázně). Podobná setkání se uskutečňují před turistickou sezónou nebo
po ní a jsou zveřejňována v měsíčníku „Československý motoristický sport“. Vzhledem
k malé příjezdové vzdálenosti občanů NDR a NSR a ke skutečnosti, že tento časopis lze
obdržet v NSR a v NDR vzniká u podobných podniků nebezpečí, že budou zneužita
k „celoněmeckým akcím“.
Závěry:
1. Preventivní činnost k zamezení vycestování dekadentní mládeže z NDR do socialistické
ciziny, zvláště do ČSSR, se nesmí soustřeďovat pouze na klíčové akce, ale musí se stát
podstatnou součástí každodenní politicko-operativní práce příslušných služeben Ministerstva
pro bezpečnost.
………
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7.4 Závazek Domova mládeže a dočasného domova Gera k 20. výročí SED26
Při přípravách 20. výročí založení naší strany přijala mládež a vychovatelé Domova mládeže
a dočasného domova Gera, Wilhelm-Pieck-Strasse 138, řadu závazků, které dnes můžeme
hlásit jako splněné.
Byly splněny následující závazky:
1.

Dechová kapela Domova mládeže je schopna zahrát 28 písní.

2.

Sbor, skupina lidových tanců, gymnastiky a kabaretní skupina jsou schopny vystupovat.

3.

Čestný háj Ernsta Thälmanna je vybudován a byl otevřen 16. 4. 1988.

4.

Sportovní zařízení byla nově zřízena nebo obnovena.

5.

Na zelených plochách byly zřízeny záhonky, rovněž tak na přední stranu domu byly
umístěny truhlíky s květinami.

6.

Přední strana Domova byla osvětlena.

7.

Do zahrady Domova mládeže bylo umístěno 7 laviček.

8.

Všechny ploty Domova byly nově natřeny.

9.

Denně byly konány akce v rámci Slavnostního týdne u příležitosti 20. výročí.

10. Ve čtvrtek 21. 4. 1966 byl uspořádán průvod s pochodněmi s dechovou kapelou.
11. Vytvořili jsme taneční parket o rozloze 36 čtverečních metrů.
12. V rámci Národní výstavby odvedli mládežníci a kolegové přibližně 800 brigádnických
hodin.
Tím byly námi uzavřené závazky nejen uskutečněny, nýbrž daleko překročeny.

26
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7.5 Závěry krajského výboru Gera z 1. 11. 196327
….…..
II.
Pro zvýšení výchovné účinnosti hodin s mládeží (Jugendstunden) vyplývají pro krajský výbor
tyto úkoly:
1. Výbory okresu, bydlišť příp. míst jsou zplnomocněny k tomu, aby povinný program hodin
s mládeží byl zcela realizován. Toho bude dosaženo pravidelnými plánovanými
kontrolami na základě rozborů dobrých hodin s mládeží a výměny zkušeností na
společných schůzkách výborů okresů, bydlišť a míst. Je třeba posoudit, zda mládež
v hodinách s mládeží
-

získala hlubší náhled do zákonitostí vývoje přírody a společnosti a do německého
dělnického hnutí,

-

byla orientována prostřednictvím systematického objasňování profesí na
národohospodářsky důležitá povolání,

-

byla hlouběji uvedena do národního kulturního dědictví a současné socialistické
tvorby, a zda u mládeže bylo vzbuzeno přání, aby se sama podílela na tvorbě
kulturního života.

Rozbory jako prostředek plánovité kontroly musí dále vykázat, jak je vypracování
vědeckého obrazu o světě spojeno s objasněním perspektivy společenského vývoje. Stav
realizace Výzvy k mládeži (Jugendkommunique) je třeba do toho zahrnout.
Krajský výbor s podporou školní inspekce při Radě kraje zajistí vyhotovení analýz
dobrých hodin s mládeží. Tyto analýzy budou čtvrtletně předávány okresním výborům
k vyhodnocení s vedoucími hodin s mládeží a s výbory v bydlištích nebo v místech.
Poprvé se to uskuteční v prosinci 1963.
2.

Aby se vzdělávací a výchovná práce všestranně propojila s životem dělnické třídy a naší
socialistické společnosti, je třeba dále zvýšit vliv dělnické třídy. To platí zvláště pro
rozvoj organizovaných patronátních vztahů mezi socialistickými brigádami a skupinami
v hodinách s mládeží.

…………
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7.6 Okresní vedení SED Lobenstein z 19. 6. 197028
…………………
V osobních rozhovorech, při veřejných shromážděních žen, v ženských akademiích a
v kroužcích učících se žen a rovněž tak v akcích k 60. výročí Mezinárodního dne žen byly na
základě materiálů strany a vlády prohloubeny takové poznatky, jako
-

jenom pod vedením dělnické třídy a její strany bylo a je možné jít nepřetržitou cestou
v NDR;

-

štěstí a blahobyt každého jednotlivce jsou možné jenom v socialismu;

-

socialismus je tak dobrý, jak jej my sami vytvoříme;

-

důsledné plnění plánu je předpokladem vysokých cílů, které jsme si sami vytkli;

-

další uplatňování Leninova učení a přátelství se Sovětským Svazem jsou základem pro
mír a bezpečnost a vytvoření rozvinuté socialistické společnosti.

O kus dále jsme postoupili také v objasňování toho, že:
-

strukturní politika činí koncentraci sil a prostředků nutnou

-

je zákonité, že poměr sil ve světě se vyvíjí ve prospěch sil pokroku a socialismu

-

změna vlády ve Spolkové republice Německo není žádnou změnou moci.

Přes řadu pozitivních stanovisek ještě také existuje řada nejasností. Týkají se především
vztahů socialistické NDR a reakcionářské Spolkové republiky.
Tak se vyskytují otázky:
„proč pro uznání NDR podle mezinárodního práva Spolkovou republikou každý musí
trochu ustoupit“
„cestování by se mělo lépe rozvinout“
…………………..
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7.7 Situace v ČSSR29
Okresní služebna Sebnitz

Sebnitz, 17. 5. 1968

Krajská správa ministerstva pro bezpečnost Drážďany
operativní zástupce
gen. npor. Zenker
Drážďany
Situace v ČSSR
Váš dopis z 11. a 16. 5. 1968
Naší služební jednotce (DE) nejsou k dispozici žádné nové podstatné informace, které by
obsahovaly politicko-operativní hlediska.
V diskuzích mnohdy zaznívá, že naše obyvatelstvo je prostřednictvím publikačních orgánů
NDR příliš málo informováno o současné situaci v ČSSR a tím pádem je „nuceno“ opatřovat
si odpovídající informace na „jiných vlnách“.
Pasové a ohlašovací oddělení policejního okrsku Sebnitz vyhodnotilo, že vzrostl počet
cestujících do ČSSR ve srovnání s předchozími obdobnými termíny. Přitom se projevuje, že
v rámci turistiky cestuje do ČSSR vysoký podíl mládeže. Dosud nebylo zpracováno, nakolik
tato skutečnost souvisí se současnou situací.
Někteří jedinci míní, že možnosti výjezdů do ČSSR v blízké budoucnosti se omezí a že je
tedy nutné využít příležitosti pro získání výjezdu. To se také dává do souvislosti s tím, že ze
strany ČSSR bylo zajištění hranic směrem k západnímu Německu a k Rakousku uvolněno.
Byla přijata následující opatření:
1. Ve spolupráci s pasovým a ohlašovacím oddělením policejního okrsku Sebnitz jsou
cestující do ČSSR a rovněž tak cestující z ČSSR během dne analyzováni, aby mohly
být získány a zpracovány odpovídající klíčové informace.
2. Síť neoficiálních spolupracovníků (IM – agenti tajné policie – pozn.překl.) je dále
orientována na potřebu získání informací o současné situaci v ČSSR a je dále
posilována. Přitom je třeba respektovat 4. prováděcí příkaz k rozkazu 36/65 vedoucího
krajské správy. S ohledem na zde uvedených 6 bodů je třeba odpovídající osoby
podrobit zesílené neoficiální kontrole.
3. Je třeba, aby vedoucí vyhodnocovací a informační skupiny okamžitě zpracoval došlé
informace a předložil je vedoucímu okresní služebny, aby stanovil další opatření.
4. Je třeba analyzovat příjezdy ze Západního Německa a kapitalistické ciziny do okresu
podle stanovených hledisek. Zvláštní pozornost je třeba věnovat případné koncentraci
v hraničních oblastech.
5. Pokud se vyskytnou příslušné události, je třeba postupovat podle vašich instrukcí.
Spolupracovníci byli v tomto smyslu informováni.
Vedoucí služebny
(podpis) Braatz/hejtman
29
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8 Výsledky školních prací
Podněty k práci s materiály
(Eugenie Trützschler von Falkenstein)
Tento materiál byl sestaven z prací žákyň a žáků, kteří na tomto projektu pracovali mezi
říjnem 2011 a březnem 2012. V popředí nestál vědecký požadavek. Vedení projektu stejně tak
jako učitelům podílejícím se na projektu šlo především o pedagogicky smysluplné uvedení do
tématu a seznámení se žákyň a žáků s diktaturou v Německé demokratické republice a
v Československé socialistické republice, kterou zažili jejich rodiče a prarodiče. Tím, že se
sami tázali pamětníků, se u nich vyvinulo porozumění pro tehdejší specifické podmínky
života v totalitním režimu.
U těchto rozhovorů s pamětníky se jedná o výběr jednotlivých oblastí k tématu
„Každodennost za socialismu“.
Při rozhovorech o životě v socialismu na obecné úrovni byli dotazování pamětníci na téma:
Oblečení, nákupy, volný čas a hudba. Byla to témata, která nejvíce zajímala jak německé, tak
české žáky. K těmto rozhovorům byly doplněny pracovní úkoly. S pomocí těchto pracovních
úkolů se lze dále tázat na konkrétní výpovědi a uvádět je do kontextu s životem v totalitních
režimech v obou státech. Mimoto jsou zde pracovní úkoly vztahující se k současnosti. Tyto
úkoly nejsou přísně obligatorní, spíše jsou myšleny jako návrh, jenž může a musí být jak
pedagogy, tak žáky vhodně přetvořen, případně rozšířen.
Protože žákyně a žáci neměli k dispozici žádné předlohy, jak vést rozhovor s pamětníky,
dopadly výsledky a tím i zde otištěné materiály velmi rozmanitě. To má pro uživatele těchto
materiálů příp. předkládaných rozhovorů zřetelnou přednost. Nalezne tady příklad klasického
rozhovoru s jednotlivcem, ankety za pomoci dotazníků, které jsou následně zpracovány
graficky, nebo rozhovory na základě fotografií. Při vlastní práci s tématem to znamená zvolit
některý z těchto způsobů zpracování nebo stejné okruhy otázek zpracovat různými metodami
a poté ve třídním kolektivu výsledky srovnat. Otázka potom může být: Dosáhnu
objektivnějších výpovědí, když použiji dotazník, nebo když budu čerpat informace z osobního
rozhovoru?
Zajisté existuje celá řada jiných témat se soukromou a regionální spojitostí, pro něž by mohli
pedagogové žákyně a žáky motivovat. Na počátku práce na projektu musí být jednoznačně
vypracováno politické kontextové povědomí o totalitních režimech. Jenom tak budou žákyně
a žáci schopni klást vhodné kritické otázky a dotazovat se.
Cílem rozhovorů má být, aby žákyně a žáci poznali, pod jakým tlakem bylo obyvatelstvo
pohraniční oblasti během tohoto totalitního režimu. Měli by porozumět, jaký význam mají
demokratické principy pro každodenní život. K tomu může dojít jen tehdy, když během
vyhodnocování rozhovorů s pamětníky a rovněž tak jiných dobových historických zdrojů
(dokumentů, archiválií, tiskových zpráv, rozhlasových a televizních vysílání atd.) budou tyto
zdroje znovu posuzovány v širším rámci společenského systému. Jen tak poznají žákyně a
žáci, jak byla pravda manipulována a využívána k podpoře totalitního státu a vytvoří si
fundované soudy o minulosti, dějinných výkladech a historických souvislostech. Díky této
schopnosti se naučí kriticky pozorovat a hodnotit vývoj v minulosti. Budou motivováni ke
spoluvytváření svobodného demokratického základního principu.
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8.1 Jak žili lidé v socialismu?
8.1.1 Každodenní život v 70. a 80. letech 20. století podle fotografií.
6. základní škola Cheb
Velmi nás zajímalo, jak žili lidé v „socialistické“ vlasti. Jak žili naši
příbuzní, rodiče, prarodiče a známí. Rozhodli jsme se na základě
fotografií, jež nám právě tito lidé zapůjčili, dokumentovat jedince. Byla
to velmi příjemná práce, protože při hledání vhodného materiálu
majitelé fotografií nostalgicky vzpomínali na dobu minulou. Vyprávěli,
smáli se, plakali a my s nimi.
První fotografie, kterou jsme vybrali, zachycuje vítání občánků.
Malý človíček byl uvítán na národním výboru do života, dostal malý
dáreček, děti ze základní školy nebo ze školky mu zazpívali písničku a
rodiče se poté zvěčnili podpisem do knihy. Tento zvyk možná
nahrazoval křest. Místo do kostela se šlo na národní výbor. Každopádně
musíme konstatovat, že vítání občánků přetrvává dodnes.
Kdo nepracoval, byl považován za příživníka. Pracovat musel každý, i
když to bylo často neefektivní. Mzdy nebyly nikterak vysoké. I úplná
rodina dlouhodobě nevyžila pouze z otcova platu. Musely tedy pracovat
ve velké míře i ženy. A když měla žena malé dítě? Nikdo z příbuzných
ho nemohl hlídat? Žádný problém. Byly tu přece jesle a výchova ke
kolektivismu mohla začít. Připadá nám podle fotografií, jako by se
v jeslích i ve školce trošku ztrácela identita jedince. Všichni v jeslích
měli stejné oblečení.
Už v první třídě se děti stávaly jiskrami, později pionýry. Slíbily věrnost
socialistické vlasti. Do Pionýra chodili téměř všichni, protože tím
člověk nevybočoval. Ti, co v organizaci nebyli, mohli dostat špatný
posudek. Děti do Pionýra chodily rády, protože tam měly kamarády.
Děti jezdily s Pionýrem nebo zde na Chebsku s organizací Mladí strážci
hranic na letní tábory.
Když jsme si prohlíželi fotografie z mladších školních let, příbuzní
vzpomínali, jak chodili na exkurze na dělnická pracoviště, chodili vítat
delegace, jezdili do muzeí dělnických hnutí. Zarazilo nás, že téměř
všichni měli stejně ostříhané vlasy a podobné oblečení (i když už víme,
že se s pořízením originálního oblečení byl problém). Prarodiče nám
odpověděli, že bylo nevhodné mít vlasy delší nebo nějak výstředně
upravené a že dokonce i učitelé psali rodičům, aby dítě ostříhali. Po
základní škole byl člověk přijat na střední školu, učiliště a musel se
zapsat do Socialistického svazu mládeže nebo Svazu československosovětského přátelství. Otec jedné naší spolužačky byl učeň, a proto prý
musel vstoupit do Revolučního odborového hnutí (ROH). I jiní rodiče
našich spolužáků byli v SSM, i když tvrdí, že tam vůbec nechtěli. Proč
tam tedy vstoupili? Prý to bylo automatické, kdo nevstoupil, měl akorát
problémy (například s učiteli, protože jim kazil dobré výsledky),
nemusel se například dostat na vysokou školu. Po ukončení školní
30

Všechny úkoly k textům žáků vypracovala Eugenie Trützschler von Falkenstein
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Pracovní úkol:30
Jaká je tradice ve
vaší rodině?

Pracovní úkol:
Jaký cíl sledoval stát
touto praxí?

docházky nastoupil člověk do zaměstnání. Práce byla ze zákona
povinná. Pracovalo se většinou i v sobotu. Nás spíše než práce zaujaly
brigády, práce ve prospěch obce, které museli lidé vykonávat.
A už tu máme další organizace Národní fronty - Lidové milice, Svazarm
(branná organizace podle sovětského vzoru), do které dospělý vstoupil, Pracovní úkol:
aby měl dobrý posudek. Dále byl vyvíjen na některé jedince tlak, aby
Zjisti počet členů
vstoupil do komunistické strany.
komunistické strany
ve svém bydlišti.
Fotky nám také přiblížily dnes téměř zapomenutou povinnou základní
službu v Československé lidové armádě. Naši otcové sloužili dva roky.
Pracovní úkol:
Diskutujte o
S rodinou přišel problém s bydlením. Rodiče vyprávějí, jakým
přednostech, příp.
způsobem museli žít (často pohromadě s prarodiči), než jim byl přidělen o nevýhodách
byt. Jedni vzpomínali, že čekali na byt 2 roky. Když se měli stěhovat,
profesionální armády
najednou byt dostal úplně někdo jiný. Byla to tehdejší vycházející
fotbalová hvězda, která dostala angažmá v Rudé hvězdě Cheb a tudíž i
Pracovní úkol:
byt, na který čekali zmínění rodiče.
Jaké přednosti, příp.
Objevili jsme mnoho fotografií se zahrádkou, chatou, chalupou. Mysleli nevýhody má
jsme si, že to byla spíše doména starších, ale na fotografiích byli i
společné bydlení více
rodiče, kteří byli tehdy v našem věku. Shodli jsme se s vrstevníky, že
generací?
nás to příliš na venkov dnes neláká. Proč je ano? Prý si tam mohli dělat
to, co chtěli. Nebyli na očích. Dále prý chodili do hospody nebo koukali Pracovní úkol:
na televizi. Necestovali, protože to bylo komplikované. Když už
Zjisti, co bylo těmto
dovolená v zahraničí, tak například v Maďarsku, Bulharsku, Sovětském státům společné.
svazu.
Fotografie nám představily lidi, které ani neznáme, protože zemřeli
dříve, než jsme se my narodili. I tehdy někteří z nich museli být
umístěni v domovech důchodců (dnes domov pro seniory), neboť se o
ně rodina nemohla z časových i jiných důvodů postarat. Pro nemocné
pak byly zřízeny léčebny dlouhodobě nemocných. Na této skutečnosti
se bohužel nic nezměnilo.
Rozhovor o vekslování za socialismu
Naskytla se nám příležitost mluvit s člověkem, který si přivydělával tím,
že prodával v Chebu a v Karlových Varech bony. Před rokem 1989
pracoval jako technolog v Kovu. Dnes je mu 43 let. Povolání, které dnes
vykonává, nám nechtěl sdělit. Bony získával od babičky, ta dostávala
důchod ze zahraničí v bonech. Ty pak prodával. Uvedl, že tím vypomáhal lidem. Této činnosti se věnoval od 16 let, vždy v době svého
volna. Nepotřeboval k tomu nic víc než peníze. On sám lidi neoslovoval. Lidé ho sami vyhledávali. Kromě bonů kšeftoval ještě
s becherovkou. Rizika této činnosti nepociťoval. Činnost to byla sice
zakázaná, ale nikdo ji prý nekontroloval. Neměl ani strach, že ho někdo
udá. Lidé drželi pospolu. Nikdy se mu nestalo, že by byl kvůli této
činnosti stíhán. Nevěděl ani, jaký trest by ho čekal. Nepřemýšlel nad
tím.

Pracovní úkol:
Z kterých států
mohla babička
dostávat peníze, které
měnil
československý stát
na bony?
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8.1.2 Všední život, pamětník E.
Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Mittelschule Falkenstein
Svůj první televizor si Lisbeth a Hans M. koupili v polovině šedesátých
let, samozřejmě byl černobílý. Velké podniky se staraly, aby bylo
k dispozici dost míst v jeslích a v mateřských školkách za málo peněz.
Jak to vypadalo s byty a s nájmy?
Získat v NDR byt bylo jako vyhrát 1. cenu ve Sportce. Bylo velmi těžké
získat byt. Trochu také záleželo na rodinných poměrech. Nájem byl
dotován státem. Mnoho lidí bydlelo v domech určených ke stržení a v
neobyvatelných domech, protože nedostali byt nebo měli málo peněz.

Pracovní úkol:
Uvaž, jaké
alternativy vůbec
mladé rodiny měly a
srovnej to se svou
bytovou situací.

Byla tenkrát televize?
V NDR se vlastně na západní televizi dívat nesmělo, protože přicházela
ze Západního Německa. To se ale dalo změnit s pomocí jedné antény.
Západní televize se nedala přijímat pouze v oblasti kolem Drážďan.

Pracovní úkol:
1) Proč nebylo
možné v Drážďanech
přijímat západní
Konsum? Co to vlastně bylo?
vysílače?
Konsum byl supermarket v NDR. Byly v něm k dostání potraviny pro
2) Jaký vliv měla
běžnou potřebu. V NDR bylo nakupování jiné, než je dnes. Nakupovat
se chodilo častěji a nenakupovalo se toho tolik, jako dnes. Za nakoupené západní televize na
vytváření názoru
zboží dostal zákazník konsumové známky, které se vylepovaly do
jednotlivců?
sešitku.
Jak tomu bylo s cenami potravin?
Mnohé potraviny byly podporovány státem, proto byly některé
potraviny levnější, jako např. chléb. Za 1 kg chleba se platilo 78 feniků
(tj. přibližně 2,40 Kčs).
Existovalo ale také velmi drahé zboží, jako např. balíček kávy (500 g)
stál 8,75 marek nebo televize stála 6000 marek31.
Existovaly drahé obchody?
Většina občanů NDR využívala obchody Delikat jenom zřídka. Byl
v nich výběr věcí, které se v Konsumu nedostaly. Ceny tohoto zboží ale
tomu odpovídaly a byly pěkně natažené.
Existovaly obchody se zbožím ze Západu?
V Intershopech se dalo nakupovat jedině za západní marky. Nakupovat
tam tedy mohl jen ten, kdo vlastnil západní marky. Pro lidi, kteří tam
nemohli nakupovat, to bylo zvláštní. V tomto obchodu byly věci ze
zahraničí.

31

1 marka NDR se tehdy rovnala 3 Kčs, marka měla 100 feniků – pozn. překl.
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Pracovní úkol:
Zjisti, zda
v současnosti stát
nebo EU také
podporuje ceny.

Pracovní úkol:
Zjisti, jak se obchody
se západním zbožím
jmenovaly v ČSSR a
jakými penězi se tam
platilo.

Jaké kalhoty se oblékaly?
Džíny Wisent byly značkou NDR. Látka těchto džínů byla relativně
pevná. Byly to značkové džíny z NDR, ale přirozeně se nemohly
srovnávat s džínami ze Západu.
Jak jste se dostali k autům?
Abyste mohli auto koupit, muselo se objednat. To trvalo 10 roků, ale
také déle. Vzácně šla koupit také ojetá auta. Množství značek bylo ve
srovnání s dneškem velmi ubohé. Většina občanů NDR jezdila
Trabantem nebo Wartburgem. Také cena ve srovnání s dneškem byla
jiná.
Mohli jste tenkrát vůbec být šťastni?
Tenkrát a dnes se nedá srovnávat, protože lidé to mají dnes jednodušší a
nemusejí o svou existenci bojovat jako dřív. Lidé museli být tenkrát
silní a držet spolu, protože hodně lidí také ztratilo své rodiny, přátele a
známé. Lidé při sobě drželi víc než dnes. Děti si tehdy hrály víc venku,
ne jako dnes, kdy jsou takřka pořád uvnitř. Lidé v NDR byli spokojeni
s málem, protože prostě toho nebylo víc, přesto byli šťastni i s tím, co
měli.

Pracovní úkol:
1) Vysvětli význam
plánovaného
hospodářství.
2) Jaké jiné značky
aut se tenkrát daly
koupit? Kde byla
auta vyrobena? Jaké
značky aut se nedaly
koupit? Kde byla tato
auta vyráběna?
Pracovní úkol:
Jak rozumíš výrazu
„držet spolu“ a jaký
to pro tebe má
význam.
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8.1.3 Život v hraničním pásmu
Julius Mosen-Gymnasium Oelsnitz
Rozhovor s Reginou (69) a jejím synem Stefanem (39) z Pabstleithen v
hraničním trojúhelníku Bavorsko – Vogtland – Česko
Od kdy byl Pabstleithen v hraničním pásmu?
Regina W: Místo patřilo do hraničního pásma od roku 1952. Existoval 10
metrový pás, tedy vlastní hranice, pak 500 metrový pás, v němž se nalézal
náš dům, a pětikilometrová zóna. Abyste ji mohli navštívit, muselo se
žádat o propustku.

Pracovní úkol:
1) Najdi toto místo na
mapě.
2) Porovnej délku
hranice mezi
NDR/ČSSR a
NDR/NSR
Kdy byl na hranicích postaven plot?
R.W.: Byly tam dva ploty. První byl zřízen v roce 1961. V letech 1972 – .
1973 byl postaven stabilní dvojitý plot, který zůstal až do převratu.
Kdy došlo k vystěhovávání a z jakých důvodů?
R.W.: První vystěhování byla v letech 1952 a 1961. Vysídlováni byli jen
občané, kteří měli „špatný poměr“ k systému NDR. V letech 1972 až 1974
byla vysídlena polovina vesnice - což bylo 52 domů - vzhledem ke stavbě
nového plotu.
Jak o tom byli obyvatelé informováni?
R.W.: O prvních vysídlováních (1952 a 1961) se dozvěděli většinou ráno.
Pak měli obyvatelé pár hodin, aby shromáždili a zabalili nejdůležitější
věci; museli svůj dům opustit ještě téhož dne. Lidé, kteří byli vysídleni
v rámci stavby druhého plotu, měli čas do roku 1974, aby své domy
vyklidili.
Dostali vysídlení občané nový dům nebo nový byt?
R.W.: Ano, ovšem v roce 1952 a 1961 byly tyto domy nebo byty přiděleny
bez možnosti volby a ležely většinou velmi daleko od původního bydliště.
Při posledních vysídlováních si obyvatelé mohli domy případně byty
vyhledat a také se sami rozhodnout, kam se „chtějí“ přestěhovat.

Pracovní úkol:
Zamysli se nad tím, co
pro obyvatele
znamenalo, když
museli opustit své
domy.
Jaký bys měl pocit,
Jaká byla největší omezení vzhledem k hraničnímu pásmu?
R.W.: Jelikož Pabstleithen leží v hraničním trojúhelníku Bavorsko – kdybys teď musel
Vogtland – Česko, byla tu zvláště silná bezpečnostní opatření. Největším opustit svůj domov?
omezením bylo, že v období od roku 1961 až do počátku 70. let příbuzní
prvního stupně32 dostali jenom jednou v roce propustku, aby nás mohli
navštívit. Vzdálenější příbuzní nás mohli v hraničním pásmu navštívit
jenom při velkých rodinných příležitostech, jako např. při slavnosti
uvedení mládeže do dospělosti (Jugendweihe). K takovým příležitostem
jsme potom pozvali všechny možné příbuzné, abychom využili této
situace. Tato přísná pravidla se v polovině 80. let opět trochu uvolnila.

32

Příbuzní prvního stupně=rodiče, děti, sourozenci.
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A jak to bylo, když obyvatelé hraničního pásma opouštěli hraniční
pásmo, aby např. navštívili příbuzné?
R.W.: My jsme jako obyvatelé hraničního pásma měli v průkazu razítko,
které jsme museli ukazovat při každém výjezdu z hraničního pásma i při
opětném příjezdu.
Vyskytly se problémy, když se k Vám tehdy nastěhoval Váš muž?
R.W.: Ano, samozřejmě to bylo trochu obtížné. Ještě než jsme se vzali,
musel i on – aby mě navštívil – pokaždé žádat o novou propustku. To
ovšem bylo před rokem 1961, později můj muž už žádné propustky neměl.
Když se potom chtěl nastěhovat do Pabstleithenu, musel vyplnit velkou
žádost, kterou musela schválit Rada okresu. Čekali jsme 3 měsíce na
vyřízení žádosti, než se můj muž směl nastěhovat do hraničního pásma.
Jak se žilo dítěti v hraničním pásmu?
Stefan W.: Pro mě to určitě nebylo tak zatěžující jako pro dospělé. Já jsem
tam vyrostl a neznal jsem nic jiného. Také ve škole nás učili, že my jsme ti
„dobří“ a Západ je „špatný“. Ale přirozeně pro mne jako pro dítě nebylo
dobré, že moji přátelé mě nikdy nemohli navštívit doma a že jsem také
svoje narozeniny nemohl slavit doma. To jsme většinou organizovali u
příbuzných, kteří nebydleli v hraničním pásmu.
Víte o pokusech o útěky, které se udály v hraniční oblasti u
Pabstleithenu?
R.W.: V zásadě jsme se jako občané o pokusech o útěk nedozvěděli. Plot
byl pro nás zakázanou zónou, kterou jsme ani nesměli ukazovat
návštěvám. Vím však o vydařeném pokusu o útěk na konci 60. let.
S.W.: Vzpomínám si, že jsme nesměli viditelně ukládat žebříky nebo
podobné věci. Ty by totiž mohly pomoci při pokusech o útěk.
Jaký byl vývoj po pádu zdi?
R.W.: Přímo po pádu zdi přišla do hraničního pásma spousta lidí, na to
jsme nebyli zvyklí. Situací byli přetíženi především policisté na
kontrolních místech, a nevěděli, jak mají jednat. Takže ještě několik dní po
otevření hranic vydávali propustky.

Pracovní úkol:
Zamysli se nad tím,
proč socialistické
vedení státu
rozdělovalo obyvatele
do dvou skupin a co to
pro člověka
znamenalo.
Pracovní úkol:
1) Informuj se o tom,
kolik občanů NDR se
pokoušelo dostat přes
ČSSR na západ.
2) Pokus se zjistit
podrobnosti o
jednotlivcích.

Co se stalo s plotem na hranici?
R. W.: Plot si směli občané nějakou dobu po otevření hranice sami
demontovat a odnést domů.
Pracovní úkol:
Zamysli se nad tím,
jak otevření hranice
změnilo život
v pohraničí.
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8.1.4 Životni styl za socialismu - rozhovory s pamětníky
Gymnázium Stříbro
1. O.K (žena), nar. 1967, Dobřany, zeměměřička
2. H.M (žena), nar. 1952, Plzeň, prodavačka obuvi
3. P.M. (žena), nar. 1926, Senohraby, zaměstnána v zemědělství
4. S.Š. (muž), nar. 1962, Plzeň, městský policista
5. J.M. (muž), nar. 1980, Plzeň, projektant
6. J.N. (muž) nar. 1930, Železná Ruda, strojní technik a
V.N. (žena), nar. 1941, Poděbrady, vychovatelka v dětském domově
1. Trávení volného času
Jakou hudbu jste poslouchali?
1
Z české hudby Olympic, Turbo, Odysseu, Elegie,
Bumerang, ale i Genesis, Police, Rolling Stones, Iron
Maiden, Foreigner, Pretty Maids
2
Český pop
3
--4
Katapult, Olympik, Suzi Quattro
5
Ovlivněný okolím Dalibora Jandy, Kroky F. Janečka
6
--Jak a co jste tancovali, kam jste chodili tancovat?
1
Chodili jsme na večerní taneční zábavy, odpolední
čaje, plesy, fonotéky
2
3
4
5
6

Pracovní úkol:
Srovnej české skupiny se
skupinami v NDR.

Pracovní úkol:
Jaký význam má pro tebe
tancování?

Chodili jsme tancovat v Praze
Chodili jsme k muzice, do Svojšína, do Damnova
Disco, rock, dechovka. Hotel Slovan, Měšťanská
Beseda, vesnické zábavy (Tymákov, Letkov) a plesy
Neumím tancovat a nevyužívám dodnes
Kulturní dům, Grandhotel Pupp, Národní dům tancovali jsme na vše, co se hrálo

Jaké jste měli koníčky? Do jakých kroužků jste docházeli?
Největšími koníčky byly muzika, tanec, kytara. Jako Pracovní úkol:
většina jsem chodila do Pionýra, na základní škole do Přemýšlej, jak se proměnily
1
dívčího klubu na vaření a ruční práce, byla jsem
koníčky a proč.
členkou TJ Baník a do ZUŠ jsem chodila na klavír
2 Keramický kroužek, německý jazyk
3 Plně nás zaměstnávala práce v hospodářství
Sport - dráhová cyklistika, zápas řecko-římský a
4
volný styl
5 Výtvarný kroužek, sport
6 Kuželky, lyže, stolní tenis
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Jak si hrály děti?
Hlavně venku – vybíjená, fotbal, jízda na kole, v zimě
1
bruslení, sáňkování
Venku – schovávaná, skákání gumy, kuličky, kostky,
2
míčové hry, zimní radovánky
Venku po celé vesnici, třeba na schovávanou
3
Venku
4
Venku s míčem nebo pistolkami, doma se stavebnicemi
5
Naše holky si hrály hlavně na indiány
6
Jak se trávily volné večery v rodině?
Večer doma - zprávy na ZDF(2.program západoněmecké Pracovní úkol:
1
TV), čtení knížek, karty...
Jak se dnes tráví volný čas?
Museli jsme chodit brzy spát, takže jsme četli knížky
2
nebo se poslouchalo rádio.
Poslouchalo se rádio, povídalo se.
3
Povídání, pohádky, knížky (nejoblíbenější kniha 4
Rychlonohý Džar )...
Sledování TV, výjimečně jsme hráli karty.
5
Dívání na TV, čtení pohádek dětem
6
Jakou úlohu hrála televize? Vzpomínáte si na oblíbené televizní pořady?
Na TV se moc nekoukalo, nic moc v ní nebylo, vysílala Pracovní úkol:
až odpoledne, většinou samá propaganda (Azimut - o
Které z českých seriálů byly
armádě, Vlaštovka - o pionýrech), Federální kriminální vysílány v NDR a proč?
ústředna pátrá. Pondělky byly slovenské – TV
inscenace. Oblíbené byly televizní soutěže (Deset stupňů
ke zlaté, Pět ran do klobouku, Dva z jednoho města),
1
zábavné pořady (Televarieté, Možná přijde i kouzelník),
Televizní klub mladých – (tam začala hitšaráda – začátky
K. Šípa a J. Uhlíře), Ring volný – pořad F. R. Čecha –
zval si různé známé osobnosti – herce, komiky, zpěváky.
Ze zpravodajství to byly Televizní noviny a večerní
Aktuality.
Večer jsme na TV nekoukali. Vzpomínám si na
2
sportovní přenosy a dětské pořady.
V neděli jsme sledovali pořad s dechovkou Hrajeme na
3
přání, Sejdeme se na Vlachovce
Sledovali jsme TV jen občas. Televarieté.
4
TV hrála velkou úlohu... Televizní noviny, Možná přijde
5
i kouzelník, Studio kamarád, Vega, Magion, seriál Robin
Hood v aj.
Hrané seriály
6
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2. Dovolená, tábory
Kde a s kým jste trávili dovolenou?
Navštívili jsme i různá místa v Čechách – Český ráj,
Šumavu, Lipno, Slovensko – Tatry, později moře –
Bulharsko – opět se stanem, jednou nám byla povolena
1
návštěva Francie, což byl obrovský šok. Stanovali jsme
(kempovali) u řeky – Máchovo údolí u Milíkova – každý
rok i s příbuznými.
2 S rodiči v NDR, jinak v Plzni u babičky
S manželem jsme byli na Slovensku, v Rusku, Maďarsku,
3
NDR
Tuzemské (Orlík, Prachovské skály, Sedmihorky,
4
Vysoké Tatry, Orlické hory, jezdili jsme ještě na chatu)
Pokud v zahraničí, tak u Baltského moře a na Balatonu,
5
jinak na chatě
Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie, NDR s rodinou;
6
podniková rekreace v ČR
Jezdili jste na letní tábory (ať už jako dítě, instruktor, vedoucí..)?
Pracovní úkol:
1 Jaký význam měla účast na
2 2x jako dítě
prázdninovém táboře pro
3 Ne
výchovu socialistického
4 Ano, jako dítě.
člověka? Jak tam vypadal
5 Ano (pionýrský tábor)
denní program?
6 Ne
Jaké země jste navštívili?
1 2 NDR, MLR, SSSR a Bulharsko
3 4 NDR
5 NDR a MLR
6 Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie, NDR
3. Oblékání, móda
Jak vypadalo oblečení pracujících, dětí do školy?
Tesilové kalhoty, šusťákové kabáty, pletenina, silon,
džíny jen výjimečně (kupované v Tuzexu) nebo později
od Vietnamců, kteří pracovali v CHKZ (Chlumčanské
1
keramické závody), šili a načerno prodávali džíny a
džínové bundy. V normálních obchodech byly k dostání
české džíny značky Merendy - vypadaly jako montérky.
2 Tepláky nebo manšestráky
3 Halenka, sukně, kalhoty, do práce montérky
4 Odpovídající době...
Babička byla švadlena → džíny, domácí šití podle
5
zahraniční módy.
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Pracovní úkol:
Uvaž, jaké představy měli
občané NDR a ČSSR o
životě v NSR, když tam
nemohli cestovat.

Kde jste nakupovali?
V Praze byla jedna prodejna Lee Cooper, pro džíny se
sem jezdilo z celé republiky. Trika s obrázky nebo nápisy
1 se nedala koupit prakticky vůbec, jedině dovézt z ciziny
nebo koupit v Tuzexu… Pamatuji si ještě na prodejnu
Bambino.
2 Bambino a jiné prodejny oděvů.
3 Jezdili jsme do Stříbra a do „obchoďáku“ v Černošíně
4 PRIOR, Perla atd.
Nepamatuji se, oblečení jsem měl od babičky nebo
5
„poděděné“ po sestře
6 Domy módy, Tuzex
Zhotovovali, šili jste si oblečení doma?
Hodně se kupovaly – přes známé – např. doktorské bílé
kalhoty, a ty se pak batikovaly – stejně tak se batikovala
nebo obarvovala trika. Trochu netradiční oblečení se dalo
nakoupit na poutích, stejně tak nedostatkové povlečení,
ručníky, utěrky – pro ty se tradičně jezdilo na pouť např.
do Úherců. Tam se také daly koupit kožené náramky,
1 dřevěné korálky a jiné zboží, které se v obchodech vůbec
nevyskytovalo. Pokud se někde objevilo nějaké
nedostatkové zboží, hned se to rozneslo a jezdilo se pro
něj z celé republiky – dodnes si pamatuji, jak jsem jela do
Karlových Varů kupovat „kristusky“, což byly kožené
kotníkové sandály, které se nedaly nikde sehnat. Podobně
to bylo se vším.
2 Když jsem byla větší, tak jsem si šila sama.
3 Pouze kupovali
4 Občas
5 Ano
6 Babičky něco pletly
Jaké bylo oblečení na doma, na sport, do společnosti...
1 2
3
4
5
6

Na doma i sport byly tepláky, modré trenýrky a do
společnosti bylo jedno oblečení vyčleněné pouze na
„lepší“ akce
Na doma tepláky a hodně zástěry, šaty s krátkým
rukávem, do společnosti samozřejmě šaty
Na doma a na sport tepláky, do společnosti oblek
(kravata).
Na doma i sport tepláky a tričko a do společnosti džíny a
košili.
Na to se tolik nehledělo, moc se to neřešilo.

Pracovní úkol:
Uvaž, jak se dnes změnilo
oblékání a zdůvodni to.
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Jaké byly módní trendy?
1
Když jsem byla starší, tak se nosily minisukně, zvonové
2 kalhoty atd.
3
4 Žádné.
Nesledoval jsem to ... (vše co bylo na západ, bylo
5 správně)
6 Největší módní hit byly „texasky“. Nesledovali jsme to.
4. Nakupování
Kde se nakupovalo? (samoobsluhy, obchodní střediska..)
Nakupování bylo katastrofální. V obchodech byly k
dostání většinou „ležáky“- zboží, které nikdo nechtěl.
Potraviny se nakupovaly v samoobsluhách i v obchodech
s pultovým prodejem, pečivo bylo maximálně do 14.
1
hodin, odpoledne už ani rohlík, na vesnici to bylo
mnohem horší – tam se vše muselo objednávat na počet:
jogurty – jeden nebo dva druhy vozili 2x týdně, kdo
přišel pozdě, neměl nic…
2 V samoobsluhách
V Ošelíně u soukromníků, taky v pojízdné prodejně, v
3
samoobsluze
4 V samoobsluhách a menších krámcích
5 V samoobsluze
Většinou v nejbližších obchodech. Všude měli stejné
6
zboží.
Vzpomínáte si na nějaké nedostatkové zboží? Na co se stávaly fronty?
„Podpultovky“ (nedostatkové zboží):
a) toaletní papír, dámské vložky, ubrousky - místo
toaletního papíru se používaly noviny, místo vložek vata
b) kakao, mandle, oříšky – fronty před Vánocemi – na
jednoho člověka jeden balíček – pokud jich chtěl někdo
více (na více druhů cukroví), stáli ve frontě všichni
členové rodiny… Nám kakao, mandle, oříšky posílali
příbuzní z Francie – balík vždy přišel celý roztrhaný,
zmuchlaný – museli ho řádně prohlédnout celníci, občas
1 si z něj něco nechali.
c) majonéza
d) ovoce veškeré – pro mandarinky se jezdilo do Prahy
nebo se stály fronty – když přivezli náhodou dopoledne
banány, všichni prchali z práce, aby si mohli vystát frontu
na banány
e) maso – stejně jako u ovoce
f) ručníky, utěrky, prostěradla, povlečení – jezdilo se
kupovat na Slovensko – tam díky Husákovi bylo
zásobování lepší. Dodnes si pamatuji, jak jsme byli
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2
3
4
5
6

vykulení, když jsme na školním výletě v Tatrách viděli
na ulici prodávat třešně a jahody
g) televize
h) nábytek – obývací stěny, sedací soupravy – výběr
žádný – buď byl jeden druh, nebo nic
ch) automobily - byly na ně pořadníky, i na pořadníky se
stály fronty
A tak by se dalo pokračovat na několik dalších stránek…
Fronty se stávaly na toaletní papír, zubní pasty, z potravin
na čočku, maso atd.
Na maso
Nepamatuji si.
Exotické ovoce, čokoláda, limonáda; stával jsem fronty
třeba na prací prášek.
Banány, mandarinky… jižní ovoce.

Jak zpětně hodnotíte kulturu prodeje? (prodavačky, fronty, zboží, obaly, reklamu na
zboží...)
Prodavačky neochotné, trvale naštvané, neměly co
Pracovní úkol:
pořádně prodávat, milé byly pouze na známé, kterým
Rozvaž, proč za socialismu
1
schovávaly nedostatkové zboží pod pult… Kdo měl
byl kladen malý důraz na
v příbuzenstvu nějakou prodavačku, ten se měl.
zabalení zboží a na reklamu.
Myslím, že prodavačky byly milejší než dnes. Fronty
2 byly ztrátou času, který se mohl rozhodně využít lépe.
Obaly na zboží nebyly hezké.
3 Určitě horší než dnes.
Reklama téměř nebyla. Vzhledem k chybějící konkurenci
4
by byla asi i zbytečná. Lepší zboží bylo jen pro známé...
5 Nemohu posoudit...
6 Kultura byla horší, ale prodavači se moc nezměnili.
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5. Svátky
Jak se slavily významné svátky?
25. únor – Vítězství pracujícího lidu – různá slavnostní
shromáždění s kulturním programem zaměřeným na dané
téma – samozřejmě s povinnou účastí
8. březen MDŽ – na ulicích bylo ten den snad nejvíc
opilých lidí v roce (krom Silvestra),
12. duben – let prvního člověka do vesmíru –
samozřejmě sovětského člověka – Gagarina, jinak by se
to neslavilo…,
1. květen – svátek pracujících – prvomájové průvody
s nazdobenými alegorickými vozy, spoustou naštvaných
lidí, kteří povinně museli do průvodu, jinak měli
1
problémy ve škole nebo v práci, děti v pionýrských –
případně svazáckých – krojích, dělníci v montérkách,
sestřičky a doktoři v bílých pláštích, všichni s mávátky,
prapory, transparenty s budovatelskými hesly…,
7. listopad – VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce)
v Rusku… - lampionový průvod – opět povinná účast
Úmrtí významných osobností – Brežněv apod. –
znamenalo to zákaz veškerých kulturních akcí, zrušeny
byly taneční, plesy, kina nehrála, v hospodách se zavíralo
dřív, nesměl se nalévat alkohol, netočilo se pivo, v TV i
rádiu hrála nepřetržitě pouze vážná hudba.
2 Povinné průvody atd. Myslím, že to nebylo upřímné.
3 Kolektivně. Já ale raději chodila do kostela.
4 Oslav se účastnili všichni automaticky.
Zdobení školy – nástěnky, okna (vlaječky), kreslení
5 obrázků na dané téma (VŘSR, MDŽ, První máj),
průvody.
6 Většinou v průvodu (první máj, VŘSR), MDŽ
Jak se uctívala významná výročí, úmrtí?
1 Akorát si pamatuji, když umřel Zápotocký, že jsme se šli
2 k sousedům dívat na TV.
3 4 Zdobení budov…
U příležitosti 40. výročí založení Pionýra - schůze
5 v divadle
6 Transparenty, vlaječky a do průvodu, výzdoba oken atd.
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Pracovní úkol:
1) Zjisti, které svátky se už
neslaví.
2) Zjisti, které svátky se dnes
slaví jak v Německu, tak
v Česku. Vyznač
shody/rozdíly.

Jak se lidé vyjadřovali k veřejným záležitostem?

1

2
3
4

5

6

K veřejným záležitostem se lidé raději vůbec
nevyjadřovali, jen v soukromí a před lidmi, které dobře
znali, na veřejnosti se dalo vyjadřovat k režimu jen
kladně, jinak byl problém v práci, nebo rovnou kriminál.
Vzpomínám si, jak jeden tátův kamarád řekl někde na
schůzi „špatný“ vtip a dostal rok nepodmíněně…
Postranně. Všichni se báli.
Potichu a v ústraní nadávali
Nepamatuji si.
Tiše.. Pamatuji si, že jsem učitelce vyprávěl hloupý
politický vtip, kterému jsem sám nerozuměl, a učitelka
dělala, že mě neslyší a nechtěla se k tomu vůbec
vyjadřovat.
Nijak. Pokud to nebylo kladné.

Pracovní úkol:
Přemýšlej nad tím, jak se
projevuje dospělý a
svéprávný občan.

6. Sport
Sportovali jste, byli jste nějak organizováni?
1 Cvičilo se v rámci tělovýchovné jednoty.
2
3
4
5
6

Ano, chodila jsem do tělovýchovné jednoty
Byla jsem členkou Svazu žen a ROH
Ano, v tělovýchovných organizacích.
Fotbal
Děti sportovaly, existovaly sportovní organizace pro
dospělé.

Zkuste srovnat pohybovou zdatnost dnešních dětí s dětmi – vašimi vrstevníky
Pohybová zdatnost současných dětí je ve srovnání s
generací dětí před dvaceti, třiceti lety, katastrofální. Je to
1 tím, že jsme byli mnohem víc venku – počítače nebyly,
televize buď nevysílala vůbec, nebo nic atraktivního,
kvůli čemu bychom před ní seděli.
Byli jsme na tom určitě lépe. Přijde mi, že dnešní děti se
2
moc nepohybují
3 4 V dnešní době je to běs, bída, utrpení...
Byli jsme určitě zdatnější. Bez ovlivnění technikou. Sport
5
byl přístupnější, neplatily se dnešní příspěvky atd.
6 Současné děti určitě nejsou tak zdatné, jako byly dříve.
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Zúčastnili jste se spartakiády? Vaše vzpomínky, pocity, vztah ke cvičení (dobrovolný
přístup x pocit povinnosti)
1
2
3
4
5
6

Ano zúčastnila jsem se 2x v městské organizaci. Cítila
jsem spíše pocit povinnosti. Ve škole jsme to měli
v rámci tělocviku.
Na spartakiádě jsem nikdy necvičila, ale sledovala jsem ji
v televizi a nijak mě nepohoršovala, nevadila mi
Ano, jako člen zabezpečovací skupiny, vzhledem k délce
přípravy a likvidaci tábora pro cvičence to byl velmi
vyčerpávající fyzický výkon (5 měsíců)
Ne, ale zúčastnil jsem se přípravy – nebyli jsme vybráni.
Účastnili jsme se jako pedagogický dozor

7. Pomoc národnímu hospodářství
Podíleli jste se na jarních úklidech měst a obcí?
Jarní úklidy před 1. májem byly povinné – pro děti
v rámci školy, nebo pro všechny dospělé v rámci
1 pracovních sobot… kdo se nezúčastnil brigády, měl
problémy v práci nebo např. nedostal pozemek na garáž
atd…
2 Ano, bylo to povinné.
Ano, okopávali jsme růže na návsi, hrabali jsme listí,
3
uklízeli okolí domů.
4 Ano
5 Uklízeli jsme kolem školy.
6 Většinou povinně, všichni šli, tak my taky
Účastnili jste se staveb mládeže, mimořádných směn, brigád?
1 2
3
4
5
6
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Brigád ano, ale to bylo spíše v rámci úklidů.
Účastnili jsme se tzv. Akce Z, v nově postaveném
obchodním domě v Černošíně jsme myli okna, vytírali,
uklízeli.
Ano
Pamatuji si tzv. pracovní soboty
Ano, s dětmi.

Pracovní úkol:
Vysvětli, jaký význam měly
tyto akce pro národní
hospodářství.

8. Stravování
Jak a kde jste se stravovali? (ve škole, v zaměstnání…)
Ve škole v jídelně, v práci podle podmínek, tj. podle
1
toho, zda byla či nebyla závodní jídelna
Ve školní jídelně, v zaměstnání jsme chodili do
2
restaurace za tehdejší stravenky.
3 Doma
4 Jen doma.
5 Školní jídelna a doma.
6 Spíše doma.
Vzpomínáte si na oblíbená jídla, nápoje, lahůdky?
Oblíbený nápoj: limonáda Amara – hořká zelená
limonáda, kofola
1
Oblíbené jídlo: smažený sýr, husí krev – z konzervy
Lahůdka: salát Rumcajs (později)
Obalovaný sýr s hranolkami, vídeňská roštěná.
2
Il-sano, Amara, Frukola
3 Knedlíky, kachnu, zelí – vše domácí výroby
4 Il-sano, ESO párky
Svíčková, rajská, hranolky – když byly k dostání Frukola
5
a Athéna
Vše co uvařila babička. – říkal děda
6
Dort Sacher, ruská vejce, chlebíčky - babička

Pracovní úkol:
1) Zjisti, jaké speciální
potraviny byly v ČSSR.
2) Jaké produkty už se
nevyrábějí. Pokus se to
vysvětlit.

Převažovalo stravování doma nebo mimo domov?
1 2
3
4
5
6

Spíše doma...
Doma
Doma
Hlavně doma

Jaké potravinářské zboží už není k dostání?
1 2
3
4
5
6

Bonbóny (Fialky, Žužu)
Bonbóny Fialky, žvýkačky Pedro, Lipo, Žužu
Nevím, nesrovnával jsem.
Žvýkačky Pedro
Mejdlíčka (cukrovinka)
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9. Doprava
Vlastnili jste auto? Jaké?
Motorku Jawa 250 s lodičkou. Auto jsme měli až později
1
– Škoda 120 – sehnal jí táta přes bráchovo známé…
2 Ano. DKW, IFA, Wartburg
3 Ano. Trabant a Babetu
4 Trabant, Škoda 120, Lada 1500, Velorex
5 Škoda 100
6 Moskvič
Jak se cestovalo, jakými dopravními prostředky?
1 Jezdilo se hodně vlakem
2
3
4
5
6

Většinou jsme jezdili autem, jinak samozřejmě autobusy,
vlaky.
Většinou jsme jezdili autobusy a vlaky
Autem, vlakem, autobusem...
Převážně tramvají, na chatu autem.
Když ne autem, tak hlavně vlakem, pak autobusem. Na
pionýru – to má děda zážitků dost.

10. Život ve vaší obci, městě
Na co konkrétně ze života vaší obce, vašeho města vzpomínáte?
Ze života města – vše bylo organizováno centrálně, takže Pracovní úkol:
města sama o sobě moc možností něco organizovat
Kdo dnes organizuje
neměla, jedině zase pod hlavičkou nějaké organizace –
komunální/společenský
1
KSČ, SSM, ROH, atd... Snad plesy, občas nějaký koncert život?
kapely nebo známého zpěváka, masopust s maškarami,
…
Ráda vzpomínám na zahradu u domu, ve kterém jsme
bydleli, protože nám tam rodiče postavili společné hřiště,
2
kde jsme si mohli hrát a sportovat a rodiče se tam
scházeli za zábavou.
Stýská se mi po soudržnosti lidí, společných aktivitách,
3
myslím si, že bylo veseleji.
4 Od 15 let jsem cestoval. Nemohu posoudit.
5 Akce pořádané pionýry, např. Den dětí
6 Hlavně na sousedky - opět děda.
Jaké byly možnosti seznámení mladých lidí?
Možnosti seznamování – taneční zábavy, plesy, taneční
1
kurzy
Seznamovali se na čajích... (nealkoholické taneční
2
zábavy)
3 Na čajích...
4 Možnosti byly větší než dnes. Kluby, zábavy atd.
5 Nemohu posoudit
6 Na čajích a jinak všude.
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Co se změnilo k lepšímu/horšímu?
Pobyt vojáků ve městě – spousta vojáků – v Dobřanech
byla velká kasárna, takže často jezdily tanky v noci
1 městem – šílený rachot, rozbité silnice, anebo jezdily ve
dne na tankodromu za městem…Nic pozitivního si
nepamatuji,
Zhoršil se vztah lidí mezi sebou. To mi opravdu vadí. A
2 je také velký strach o práci.
3
4
5
6

Pracovní úkol:
Pokus se tento názor
vysvětlit.

Lidé se bojí zdražování, o práci, nemají na sebe tolik
času.
Z pozice bývalého vojáka z povolání nemohu posoudit.
Změna k lepšímu - svoboda pohybu, cestování, svoboda
názoru, větší možnosti se rozvíjet.
Změna k horšímu - vztahy mezi lidmi
Lepší zásobování ve všem zboží.
Lidé k sobě mají dál… Žádné kolektivní akce atd.
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8.1.5 Každodennost v socialistickém Československu - rozhovory
První české gymnázium v Karlových Varech
Jaký byl rozdíl mezi školstvím ve tvé době a dnešním?
Otcové studentů 1970, 1972
„Nárok na vzdělání měl každý, ale komunisté dělali problémy těm,
jejichž rodiče nebyli ve straně nebo byli disidenti. Knížky a sešity jsme
dostávali zdarma a v rámci vyučování jsme jezdili na brigády, hlavně do
zemědělských družstev. Také nebyly počítače jako dnes, takže hledání
informací bylo složitější.
Školství bylo úplně o něčem jiném, nemohl jsi říkat svůj názor, byl ale
zájem ze strany společnosti starat se o mladé lidi, bylo více zájmových
aktivit. Museli jsme chodit do školy a měli jsme respekt k vyučujícím a
to dnes vůbec není. Dávali nám oproti dnešku nějaké vzory.
Učitelé se museli oslovovat "soudružko, soudruhu", povinně se slavily
určité svátky, povinný jazyk byla ruština, historie se učila zkresleně. Byl
povinný Pionýr, jinak byly možnosti podobné jako dnes (sport, hudba),
cvičila se spartakiáda.“

Pracovní úkol:
Objasni pojem
disident a jmenuj lidi
z obou států, kteří tak
byli označováni.

Pracovní úkol:
Uveď příklady
dokládající, jak byly
dějiny ve škole
zkresleně vykládány.

Co bylo zakázáno nosit do školy?
Matka studentky, r. 1966
„Do školy se nechodilo v džínách, nežvýkalo se, děvčata se nemalovala,
chodilo se do školy i v sobotu.“
Vzpomínka na gymnázium

Pracovní úkol:
Co se dnes ve škole
nesmí dělat?

Pracovní úkol:
Vysvětli, proč otcovy
Otec studenta, r. 1963
„Nejlepší vzpomínky mám na třetí a čtvrtý ročník gymnázia. Byli jsme vzpomínky jsou
smíšená třída a podnikali společně různé akce, sportovali, chodili na pozitivní navzdory
koncerty. Bohužel ve škole u části profesorů převládala politická tehdejší politické
příslušnost nad jejich odborností.“
situaci.
Problémy s přijetím na vysokou školu
Prarodiče studentky kvinty, r. 1945
„Na průmyslovku jsem se dostal bez problémů a s vysokou taky nebyl
problém, ale pak tu byly kádrové bariéry a já tu nikdy nebyl víc, než
technik, protože můj táta 3 roky seděl.“

Pracovní úkol:
Vysvětli, kdo měl
problémy s přijetím
na vysokou školu.

Matka studentky, r. 1973
„Když lidé dokázali složit přijímací zkoušky, bylo vše bez problémů.
Byla velká prospěchová stipendia, jídlo v menze bylo levné, koleje
také...“
Proč jsi nevstoupil do KSČ, jak se to podepsalo na tvé kariéře?
Děda studentky kvinty PČG, r. 1942
„Nikdy mi to nenabídli. Dřív měl každý vedený posudek - bylo tam,
z jaké rodiny pochází, zaměstnání rodičů, jestli jsou ve straně, nějaké
informace od školy, víra, pracovní ohodnocení atd. Můj posudek
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Pracovní úkol:
Vysvětli, proč stát při
obsazování míst
dával přednost
členům strany.

začínal: „Pochází z úřednické rodiny…“ Myslím, že ve straně nikoho
takového nechtěli. A na moji kariéru to určitě vliv mělo – každý, kdo
nebyl ve straně se (v mém oboru) nedostal výš než na stavbyvedoucího.
Když byl někdo ve funkci ředitele, musel ve straně být, nebo ho sesadili
a na jeho místo přišel někdo jiný. A taky mě třeba posílali na opravdu
stupidní školení.“
Děda studenta, r. 1945
„Vždycky mě nutili tam jít, ale táta mi jasně řekl, že jestli půjdu do
KSČ, tak mě zmaluje tak, že se na mě už nikdy žádná nepodívá, že mě
vydědí a že už se nemám vracet domů. Stejně bych tam za boha nešel,
tou stranou jsem pohrdal.“
Jak probíhala nabídka ke vstupu do KSČ?
Děda studenta
„Jednoduše pro mě přišli do práce a nabídli mi to, tak jsem jim řekl:,,
Pánové na takové blbosti nemám čas...stavím totiž chatu“. Po dvou
letech ale přišli znova..."
Pamatuješ si na měnovou reformu r. 1953
Babička studentky kvinty, r. 1922
„Byla v roce 1953 a byla už druhá. První byla v roce 1945. Naše těžce
ušetřené halířky ztratily hodnotu. Dosud jsem byla s dětmi doma, ale po
reformě jsem nastoupila do práce. Naše rodina se měla celkem dobře,
protože jsme měli přátele na Západě. Samozřejmě jsme s tím, co bylo
tady, absolutně nesouhlasili, ale věděli jsme více než dobře, že
kdybychom plavali proti proudu, nemusela by to naše rodina přežít, a
tak jsme, jako většina ostatních, dělali němé tváře.
Roku 1953 se měnily peníze v určitém poměru, ale v jakém přesně, už si
nepamatuju. Každopádně nám dali hodnotu odpovídající jen 50 000
Kčs. My měli víc. Přebývající peníze nám nevzali, tak jsme je zapálili
na zahradě a udělali maličkatý ohýnek. Bylo to možná i trochu z recese
a přece jenom - kdo dneska může říct, že dělal ohýnek z peněz?“

Pracovní úkol:
1) Jaké výhody měli
ti, kdo měli příbuzné
na Západě?
2) Vysvětli, jak vlády
postupovaly proti
jinak smýšlejícím
lidem.
Pracovní úkol:
Jaké měnové reformy
znáš ty?

Babička studenta, r. 1943
„Byla jsem mladá, ale pamatuji si, že náš známý měl restauraci, která
mu hodně vydělávala. Měl naspořeno spousty peněz. Po měnové
reformě s penězi roztápěl v krbu.“
Jak se vás dotkla kolektivizace a vstup do JZD?
Babička studentky, r. 1945
„Můj otec měl velká pole, zabavili mu je do JZD. Byl velmi proti tomu,
málem ho za nesouhlas s kolektivizací zavřeli, víc jsme o tom nikdy
nemluvili, dotklo se ho to.“

Pracovní úkol:
Srovnej kolektivizaci
v NDR
s kolektivizací
v ČSSR.
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Babička studentky, r. 1943
„Jako dítě jsem to vnímala tím, že se tam musí lidé vstoupit, ale v té
dětské hlavě mi běžela myšlenka, proč lidem berou bydlení, domácí
zvířata. Až později jsem porozuměla, že jejich chování je velmi
násilné.“
Jak probíhaly nákupy u nás a v zahraničí?
Babičky studentky, r. 1945
„U nás bylo velmi málo zboží. Mandarinky jsme dostávali přídělem,
stáli jsme fronty na banány, toaletní papír nebyl běžně v prodeji.
Nakupovat jsme jezdili do NDR, kde bylo všechno levnější a kvalitnější
a myslím, že jsme mohli mít 80 marek na osobu. Byly velmi přísné celní
kontroly, celníci byli schopni vám vysypat kabelku a prohledat ji, jestli
někde nemáte skryté peníze navíc. Museli jsme vypisovat celní
prohlášení, co všechno vezeme tam, a kontrolovalo se, jestli to vezeme i
zpátky. Věci, které tam nebyly, zabavovali. Nesměli jsme nakupovat
třeba boty a další určené věci."
Otec studentky, r. 1970
"S rodiči a bráškou jsme jezdili nakupovat do Německa. Vím, že jsme
převáželi peníze navíc třeba v čepicích, v ponožkách. Když jsme tam
koupili něco, co jsme nesměli, třeba boty, tak ty staré jsme těsně před
přechodem hodili do příkopu a vzali si ty nové. Báli jsme se, aby
nepoznali, že jsme je tam koupili a nezabavili nám je."

Pracovní úkol:
Zjisti, jaké zboží se
kdy nakupovalo
v NDR/ČSSR.

Pracovní úkol:
Informuj se o
hraničních
formalitách na
různých hranicích.

Matka studentky, r. 1970
„Nedostatkové zboží se dalo nakoupit v Tuzexu, ale bylo k tomu
potřeba bony nebo valuty. Můj manžel byl automechanik, takže nám
občas domů nosil západoněmecké marky. Zboží dostatek nebyl, na
některé zboží jako například magnetofony se stála fronta."
Jak moc bylo těžké pořídit si nové auto a co všechno to obnášelo?
Děda studentky, r. 1942
„Koupit si nové auto před 50 (tj v r. 1962- pozn.red.) lety bylo téměř
nemožné. V tu dobu bylo něco jako poukazy, které každý ke koupi
nového auta potřeboval a i tak se na něj muselo čekat třeba půl roku.
K těm poukazům se dostalo jenom pár lidí a vzpomínám si, že náš
soused byl jedním z vlivnějších osob v Doubí, tak poukaz dostal. Nové
auto ho vyšlo na 24 000 korun, jenže když jsem si já chtěl koupit ojeté,
stálo asi 50 000. A když jsme se po nějaké době dozvěděli, že za
hranicemi stojí ojeté kolem 12 000-15 000, přišlo nám to hodně divný.
Ale nešlo s tím nic udělat",
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Pracovní úkol:
Vysvětli, proč právě
automechanik měl
možnost nakupovat
v Tuzexu.

Byla možnost při výběru spotřebního zboží?
Otec studentky, r. 1966
„Dříve byl strašně malý výběr zboží a tím pádem bylo nedostatkové.
Takže měl každý doma skoro to samé. Také se dělalo mnoho
objednávek, a když se vědělo, že má přijít nějaké zboží, tvořily se
dlouhé fronty. Také nebylo tolik druhů ovoce, jako je teď.“

Pracovní úkol:
Vysvětli, proč byl
nedostatek zboží,
přestože hospodářství
bylo plánované.

Jak probíhalo předání občanského průkazu?
Otec studenta
„My jsme bydleli v Aši, takže nám předávali občanky v kině. Předávání
bylo hromadné, průkazy jsme dostali od příslušníků VB. Dostali jsme
průkaz a jeden karafiát, který se dával prakticky ke všemu (např.
MDŽ).“
Jak probíhala mateřská dovolená?
Babička studentky, r. 1945
„Mateřská dovolená byla krátká, placená trvala jen několik měsíců, na
požádání mě nechali doma rok. Potom už jsem musela jít pracovat, nebo
zůstat doma, ale neměla jsem to placené. Hlavní rozdíl je asi v tom, že
dřív se při odchodu do důchodu započítával počet dětí do pracujících let
– 1 dítě bylo za 3 roky práce. Jiný rozdíl nevidím. Snad jenom to, že
když se dřív chodilo pracovat už po roce, byla potřeba hlídání dětí, a tak
fungovaly jesle. Ty jsou dneska už jenom málo a myslím, že chybí.“

Pracovní úkol:
1) Srovnej mateřskou
dovolenou tenkrát
s dneškem.
2) Jaký vliv má dnes
počet dětí na
důchod?

Jaké jsou tvoje vzpomínky na srpen 1968?
Babička studentky, r. 1945:
„Jezdila jsem po Toužimi s kočárkem s dvouměsíčním synem. Nikdo
nevěděl, co s námi bude, bála jsem se, hlavně o něj. Můj manžel
(policista) musel být neustále v pohotovosti.“
Otec studentky, r. 1970
„Znám to jen z vyprávění, od svého otce, který byl každý den v práci.
Nemohli jsme dělat nic, šli by po nás a mně by zakázali vysokou školu.
Po Pražském jaru chtěli zůstat v Německu, ale v den, kdy jim tam moje
babička měla přivést bráchu, zrovna zavřeli hranice, takže se naši
museli vrátit domů. O tom se pak občas zmiňovali.“
Pracovní úkol:
1) Zjisti, jak byla
v NDR
Děda studentky, r. 1946
„Byl jsem zrovna na vojně a měl dovolenou, byl jsem doma zdůvodňována invaze
v Dobrovici. Během třetího dne na dovolené mě ve 4 hodiny ráno států Varšavské
probudila maminka, když šla do práce, a řekla mi, že přijeli Rusové. Pak smlouvy do ČSSR.
jsem to ještě slyšel z rádia. Potom jsem šel z Dobrovice pěšky do Mladé 2) Zjisti, zda v NDR
Boleslavi přihlásit se na vojenskou správu, jestli mám jet ke svému byli lidé příp.
útvaru v Českých Budějovicích. Major mi řekl: „Jdi domů a buď u organizace, kteří
maminky, dokud můžeš.“ Tak jsem byl doma až do konce dovolené. invazi odsoudili.
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Myslel si, že se jako národ budeme bránit, ale ono už se dá těžko bránit,
když už jsou u nás doma. Šlo by to, kdybychom si „všichni stoupli a
nenechali je vejít“, ale my jsme je nechali vstoupit a pak jsme jenom na
zeď kreslili „Ivane, jdi domů."
Babička studentky, r. 1943
„Já jsem v této době čekala syna, takže jsem se žádných akcí nemohla
zúčastnit, poslouchala jsem rozhlas a bylo mi jasné, že to všechno bylo
spunktované Varšavskou smlouvou, neboť ani sovětští vojáci, kteří zde
u nás byli, nevěděli, v které části tehdejší Československé republiky
jsou.
Zážitek: Jednou u nás zastavila kolona sovětských vojáků a myslela si,
že jsou v NDR. Když jsem jim vysvětlila, kde jsou, tak mi oznámili, že
mají hlad, tak jsem jim dala chleba a košík letních jablek, dělala jsem to
,,nenápadně“, aby to neviděl jejich velitel. Proč je nesměl vidět: měli
přísný zákaz od někoho něco přijmout.“
Babičky studentky
„První pocit byl zděšení. Strach z budoucna, nejistota. Člověk byl
zmaten, zda nezačala válka. Věděli jsme, že nás čekají těžké časy.“
Otec studentky, r. 1965
„Když mi byly asi 3 roky, dívali jsme se s mým dědečkem, jak kolem
našeho domu projíždí sovětské tanky, a pamatuju si, že můj děda na ně
ukazoval pěstí. Byl to pro mě docela zážitek. Můj postoj byl teda jako u
většiny lidí negativní.“
Děda studenta
„Pocity zoufalství, vztek, nemohli jsme nic dělat a to nás asi štvalo
nejvíc. Nesnášeli jsme Rusy, i když plnili jenom rozkazy. Chtěl jsem
vyběhnout se zbraní a všechny je postřílet. Nakonec jsme skončili u
toho, že jsme jim poškozovali vybavení a vojenskou techniku.“
Co pro tebe znamenala změna režimu v roce 1989?
Matka studentky
„Měla jsem trochu obavy z budoucnosti a cítila jsem nejistotu. Když se
ale podívám zpět, tak vidím, že moje tehdejší očekávání se úplně
nesešla s realitou. Uvolnily se hranice, lidé mohou studovat v zahraničí,
podnikat, bezúhonně hlásat své názory.“
Otec studenta, r. 1969
„Revoluce proběhla během mého studia na vysoké škole. Konečně jsem
se mohl setkat s příbuznými, o kterých jsem si myslel, že je už v životě
neuvidím, například se sestřenicí, která emigrovala do Nizozemska,
nebo s pratetou, která byla po druhé světové válce odsunuta do
Německa. Ale i když se hranice otevřely, moc často se nevídali, protože
bylo finančně a časově velice náročné se s nimi spojit. Ale babička a její
maminka měly z příbuzných obrovskou radost, když je po tak dlouhé
době opět viděly."
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Pracovní úkol:
Vysvětli, proč lidé
měli strach ze změny
režimu, případně
před sjednocením
Německa.

Babička studentky
Pracovní úkol:
„Po revoluci se začala rozpadat zemědělská družstva a já jsem byla Vysvětli, proč se
členem jednoho z nich. Takových příkladů bych mohla uvést několik.“
družstva rozpadala.
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8.1.6 Práce a bydlení za socialismu
Julius Mosen-Gymnasium-Oelsnitz
Rozhovor s Klausem (nar. 1941) a Giselou (nar. 1942) B.
Už vím, že v dobách NDR jste bydleli v Plavně. Oba jste se tady
narodili?
Klaus: Ne. Já jsem z Berlína. Poté, co jsme se poznali, jsem se
přistěhoval v r. 1967 do Plavna. Gisela se tu narodila.
Bylo jednoduché najít bydlení?
Byty byly spravovány státem a přidělovalo je AWG.
Co je AWG?
AWG znamená Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (Družstvo pro
výstavbu dělnických bytů). Každá firma a každý podnik patřil do AWG.
Když se člověk hlásil o místo, mohl také prostřednictvím závodu žádat
o byt.
Kolik byt stál?
Při vstupu do AWG se musel zaplatit jednorázový členský příspěvek,
který po vystoupení člověk do roka dostal zpátky. Kromě toho se platilo
měsíční nájemné. Jeho výška se častěji měnila. Přesně to už nevím.
Je pravda, že byty dostali jenom ženatí a vdané?
Ne. Ale manželské páry to měly jednodušší. Svobodní měli na byt
menší vyhlídky.

Pracovní úkol:
Zjisti, jaká byla
obecně situace s byty
v NDR a v ČSSR.

Museli jste na byt čekat delší dobu?
Gisela: Existovaly určité čekací doby. V té době jsme bydleli u mých
rodičů v Plavně.
Jak velký byl váš byt?
První byt byl 2pokojový v panelovém domě. Když se nám v roce 1983
narodila dcera, přestěhovali jsme se do většího bytu se samostatným
dětským pokojem.
Mohli jste si ho zařídit, jak jste chtěli?
V každém bytu už byla vestavěná kuchyně. Měli jsme dokonce
elektrický sporák! Kuchyni jsme pak spláceli v činži. Zbytek bytu jsme
si museli sami zařídit.

Pracovní úkol:
Zjisti, jaká byla
bytová situace na
venkově. Srovnej to
v obou zemích.

Už jste řekli, že všechno probíhalo prostřednictvím vašich
pracovních míst. Kde jste vlastně pracovali?
Klaus: Já jsem pracoval v Plamag33 jako referent pro novinky.

33

Plauener Maschinenbau Gesellschaft – Plauenská společnost pro stavbu strojů – pozn. překl.
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Co vyráběl Plamag?
Plamag vyráběl rotační tiskové stroje pro noviny a prodával je do
socialistického a kapitalistického zahraničí. Naše stroje byly známé
nejenom v Evropě.
Co si mohu představit pod tvým povoláním?
Zpracovával jsem zlepšovací návrhy dělníků a předával jsem je dál
vedoucímu. Ten musel rozhodnout, zda budou realizovány nebo
dokonce ohlášeny jako patent.
Kolik kolegů jsi měl a jak to vypadalo se mzdou?
V našem úseku nás bylo 5 referentů. Ale dohromady v Plamagu bylo
mnohem víc zaměstnanců. Přesná čísla už bohužel nevím.
Měl jsem stabilní měsíční příjem. Kolik? To už nevím.
Ale nám příjem nám vždycky dobře postačoval.
Gisela:
Giselo, jakému povolání ses vyučila?
Já jsem vyučená tkadlena nebo textilní odborná pracovnice. Pracovali
jsme na přípravě pro tkalcovnu.
Kolik dělníků vás bylo?
Pracovali jsme v brigádách po 20 ženách a s jedním mistrem nebo
mistrovou. Každá žena obsluhovala většinou po 3 strojích. Museli jsme
vyměňovat cívky, když byly plné, a nahrazovat je prázdnými.
Dostávala jsi také stabilní měsíční příjem?
Ne. Byli jsme placeni podle výkonu. Na konci dne se bedny s mými
hotovými cívkami zvážily a tak se určilo, kolik jsem vydělala. Pracovali
jsme ve 3 směnách. Za noční směny byly příplatky.

Pracovní úkol:
Zjisti, jak vysoká
tehdy byla mzda
dělníka a srovnej to
se mzdou
vysokoškoláka.
Pracovní úkol:
Zjisti, kde v NDR
byla velká textilní
centra.

Kolik dní v týdnu jste pracovali?
Šest. Volné byly jenom neděle.
Bylo tenkrát něco jako minimální mzdy?
Mzdy pro různá povolání byly už předepsány státem.
Bylo tolik nezaměstnaných, jako je dnes u nás?
Ne. Vlastně nebyli žádní. Ale spousta nesmyslně zaměstnaných.
Od kdy byla penze?
U žen od 60 let, u mužů od 65.

Pracovní úkol:
Zjisti, jakou přednost
příp. nevýhodu má
stabilní měsíční
mzda a mzda podle
výkonu.
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8.1.7 Postavení náboženské víry v NDR
Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain
Úvod
V letech 1949 až 1990 došlo v NDR k silnému ústupu religiozity
občanů a ke změně postavení církve v životě společnosti. V 1949, kdy
vznikla NDR, se ještě přibližně 92% obyvatelstva hlásilo ke křesťanství,
v roce 1990 to bylo už jen 25%. Tato práce na téma Náboženství za
socialismu by měla objasnit, proč se to stalo, a jakými prostředky se
režim NDR na cestě ke komunismu pokoušel křesťanství potlačit.
Podle marxisticko-leninské doktríny sloužilo náboženství výlučně jako
nástroj pro ovládání lidu a pro legitimizaci vykořisťovaní
kapitalistickými mocnostmi. V tomto kontextu se na náboženství
pohlíželo jako na mocenský a potlačovací nástroj vládnoucí třídy a stálo
tak v přímém protikladu k myšlence komunismu, jenž propagoval
zrušení protikladů mezi třídami. Následně si socialistická NDR vytkla
za cíl přisoudit náboženství menší význam a nakonec je zcela vyřadit ze
všedního života lidí. Zvláště v počátečních letech NDR bylo
systematicky masivní proticírkevní propagandou podporováno oddělení
státu od církve. Svoboda vyznání byla sice zdůrazňována a zaručena
ústavou, ale ve skutečnosti tomu bylo jinak. Centralistický systém NDR
umožnil ideologickým silám dosáhnout svého cíle ovlivňováním
obyvatelstva ve všech oblastech života. Tak například zavedení
slavnostního uvádění mládeže na prahu dospělosti (Jugendweihe) mělo
znamenat významnou změnu ve společnosti v NDR, neboť to byl pokus
o vytlačení církevní konfirmace případně biřmování. Absolvování
Jugendweihe bylo předpokladem pro přijetí do státem prosazované
mládežnické organizace FDJ. Členství v této organizaci bylo opět
určující pro absolvování vysoké školy.
Špiclování křesťanů a jejich společenství bylo na denním pořádku.
Jelikož církevní úřady nebyly obsazovány členy strany, obával se stát,
že církve zůstanou mimo dosah jeho kontrolní činnosti a za určitých
okolností by se tu mohla vytvořit opozice. Tady se vytvářelo určité
nebezpečí, a jak ukázaly Lipské mírové modlitby34, také tomu tak bylo.
Odvedení branci, kteří z důvodu víry odepírali službu v armádě se
zbraní, byli nasazováni jako „stavební vojáci“35 a tím bylo degradováno
jejich postavení ve společnosti. Zdánlivě šlo o ústupek státu křesťanům,
kteří se o umožnění služby beze zbraně zasazovali, ale s těmito vojáky
se jednalo jako s lidmi druhé třídy. Osud každého z nich byl jiný, takže
je zde obtížné zevšeobecnit a dojít k jednoznačnému závěru.
34

Pracovní úkol:
1) Porovnej
postavení křesťanů
v NDR a v ČSSR.
2) Informuj se o
spolupráci křesťanů
v NDR a v ČSSR.
3) Vysvětli termíny:
křest,
konfirmace,
biřmování

Lipské mírové motlitby – konaly se od r. 1982. V říjnu r. 1989 se jich účastnily statisíce lidí, přerostly
v demonstrace, které předznamenaly pád režimu. – pozn. překl.
35
Jednotky stavebních vojáků byly zřízeny v armádě NDR v r. 1964 pro muže, kteří odmítali vojenskou službu
se zbraní. Byly využívány k budování především vojenských objektů, od r. 1973 pracovali jejich příslušníci také
jako pomocníci ve vojenských nemocnicích nebo jako pomocní kuchaři či zahradníci ve vojenských zařízeních.,
V posledních letech NDR byli pro nedostatek pracovních sil využíváni především v hornictví a chemickém
průmyslu. – pozn. překl.
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V následujících svědectvích tří pamětníků a v rozhovorech s nimi jsou
prezentovány rozdílné skutečnosti, zážitky a problémy, které by mohly
umožnit čtenáři, aby si vytvořil vlastní kritický obraz o tematice
náboženství za socialismu.
Svědectví pamětníka - pan J.
Jsem ročník 63 a katolík, pocházím z rodiny, kde rodiče byli konfesně
rozdílní (otec evangelík, matka katolička). Nebyl jsem přímou obětí
zostuzování z důvodu mého náboženství. Byly tu ale překážky. Zda je
lze přičítat pouze mé víře, nemohu jen tak jednoduše odpovědět. Je
třeba vědět, že v NDR bylo víc věcí, které nebyly viděny rády. Kromě
příslušnosti k náboženské komunitě to byly kontakty na „Západ“ a
rodina, která nepatřila k dělnické nebo rolnické třídě nebo příslušela
k inteligenci. To všechno se mě týkalo. Strýc na Západě a rodiče
samostatní řemeslníci. Avšak druh a způsob toho, jak se se mnou
zacházelo, záležel vždycky na lidech, s nimiž jsem měl co do činění.
Moje učitelka z mateřské školky byla katolička a její děti chodily s námi
na vyučování náboženství. Jak jsem se dozvěděl později, moje třídní
učitelka byla evangelička. A nejenom k mému údivu byl na střední
škole učitel, který nedělal se svou vírou žádné tajnosti a jehož jsme
v neděli potkávali při bohoslužbě v kostele. Do té doby jsme nevěřili, že
by to bylo možné.
Na leccos jsme se jako děti nezeptaly. Myslím, že to pochází z našeho
vychování. Můj otec jistě zakusil mnohé represálie, protože jeho rodiče
pracovali v kostele. Ale o tom nikdy nechtěl moc mluvit. Aby nás
ochránil před nepříjemnostmi, vstoupili jsme jako jiní mnozí křesťané
do Pionýra a FDJ. Nechtěli jsme se odlišovat. Církev chtěla dobro. Jako
pionýr a člen FDJ jsem také měl konat dobro. Pomáhat jiným.
Vystupovalo se ve prospěch míru ve světě atd. Přesto se nějak vědělo,
že je lepší ve škole o církvi nemluvit. Katolická církev je jen malým
společenstvím v našem okolí. Bylo zvláštní, že takřka všechny katolické
děti mého stáří chodily do mé třídy. Z jakého důvodu asi. Potkávali
jsme se všichni při výuce náboženství, o bohoslužbách a při schůzkách
katolických žáků. Je ovšem také třeba říci, že tenkrát nebylo možné, aby
katolické a evangelické děti pořádaly společná církevní setkání nebo
ekumenická odpoledne mládeže. Žili jsme tedy odděleně. Naši rodiče
měli už v 1. třídě podepsat, že se zúčastníme Jugendweihe. Oni ale
chtěli, abychom se později sami rozhodli. Ale třídní učitelka byla
vedením školy vystavena tlaku, takže donutila různými argumenty a
triky mé rodiče, aby za další dva školní roky to podepsali. Podepsali,
protože se obávali, že jinak bychom měli problémy. Prožívat
náboženství ve škole bylo nemožné. Náboženství nemělo ve škole co
hledat. Učitelka mi navrhla, abych ve škole veřejně nenosil řetízek
s křížem, který jsem dostal k přijímání. Pokud žák nebyl členem Pionýra
nebo FDJ, nemohl se takřka vůbec podílet na mimoškolních činnostech.
To bychom byli opravdu skoro vyloučeni z věcí, které pro nás byly
přitažlivé, jako byly např. vícedenní cesta u příležitosti Jugendweihe,
mládežnická odpoledne, prostě z akcí, které jsme rádi prožívali se svými
kamarády. Byli jsme třída, která si ještě dnes dobře rozumí. To je vidět
na našich třídních srazech, které se konají každých 5 let ve velké partě.
Bylo by bývalo bolestné být vyloučen z mimoškolních akcí. I když je to

Pracovní úkol:
Uvaž, proč otec
nikdy nechtěl mluvit
o svých problémech.
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dnes k smíchu. Měli jsme jeden trik, jak udělat přísahu neplatnou – tu
jsme museli skládat při přijetí do Pionýra, FDJ, u příležitosti
Jugendweihe nebo i při jiných příležitostech. Svědomí jsme si uklidnili
tak, že za zády jsme zkřížili prsty nebo ve velké skupině jsme jednoduše
přísahu neřekli. Při modlitbě jsme poprosili Boha o odpuštění nebo jsme
se vyzpovídali. Náš ročník byl tak vychován nebo se „naučil“ ve škole,
v učení nebo při studiu mluvit „rozštěpeným“ jazykem. Říkalo se to, co
se od nás očekávalo. „Svobodně“ se mohlo mluvit ve volném čase. Rád
bych se dělal povolání s maturitou. Ale k tomu se potřebovalo kladné
hodnocení ředitele školy. Nedostal jsem ho a důvodem byla moje
nedostatečná veřejná angažovanost - i když jsem byl členem dechového
orchestru a kronikářem třídy. Zároveň se ředitel školy pokoušel
přesvědčit děvče ze souběžné třídy, aby šla na obor s maturitou. To
děvče mělo horší průměr známek a nemělo žádnou společenskou práci.
Mému otci na jeho dotaz odepřeli odpověď a nenechali ho nahlédnout
do spisů. Domnívám se, že skutečné důvody odmítnutí záměrně nebyly
uváděny a ponechávaly lidi v nejistotě. O pozadí nebo o neoficiálních
důvodech jste se dozvěděli jenom náhodou nebo z bezděčného vyjádření
nějakého účastníka. Odborná škola a instruktoři navrhli, abychom se já
a moje katolická přítelkyně, která se učila stejnému řemeslu, vyučili
dříve, protože jsme měli velmi dobré výsledky. Učební závod to odmítl
– přitom ještě rok před tím nechal dva učně vyučit o půl roku dříve. To
by pro nás znamenalo nejen uznání našich výkonů, ale také mzdu
kvalifikovaného dělníka po 6 měsíců. Během mého učení mě učební
závod, učňovská škola a vychovatelé navrhli jako jednoho z nejlepších
učňů v lipském kraji. Byla s tím spojená také velká finanční odměna.
Bylo to odmítnuto vzhledem k mému sociálnímu původu. To, co zní tak
potupně, neznamená nic jiného, než že jsem nebyl dítětem dělnické a
rolnické třídy. To jsem se dozvěděl samozřejmě také neoficiálně. Ani
přijetí na moje odborné studium neproběhlo bez potíží. Nejdřív mě tam
vyslali ze závodu, musel jsem ale odstoupit a jít na „trasu“ (výstavbu
plynovodu v Sovětském svazu), kvůli společensky důležitějšímu vyslání
jiného spolupracovníka. Protože jsem s tím nesouhlasil, předali
jednoduše moje materiály na odbornou školu jako nekompletní. Jelikož
jsem se osobně dozvěděl o chybějících podkladech, mohl jsem je ještě
doplnit a byl jsem na odbornou školu přijat. Později, když jsem dokončil
studium, se v podniku zvýšil tlak na to, abych vstoupil do SED36 (a
abych se víc věnoval práci v FDJ). Argumentovali tím, co všechno pro
mě strana udělala, neboť jsem mohl dokonce studovat. Ale já jsem to
viděl jinak a odmítl jsem. Členem té strany, ve vůbec žádném případě!
Tohle byla jednoznačně hranice. Znal jsem jedno děvče z doby, kdy
jsem byl v učení. Byla evangelička a silně věřící. Nebyla členem FDJ.
Byla velmi inteligentní a měla vynikající vysvědčení. Pro ni ale
neexistovalo žádné uznání jejích výkonů. Zcela ji „přešli“ a vyloučili ze
všeho. To nám přišlo velmi unfair. Před ní by mohli jenom smeknout
klobouk. Počátkem 80. let jsme se začali více ptát a zajímat se o
církevní mírové hnutí. Jako mnozí jiní jsem na své džínové bundě nosil
odznak Překovejte meče na pluhy. Zasazovali jsme se o vytvoření míru
36

SED= Sjednocená socialistická strana , obdoba naší KSČ v NDR– pozn. překl.
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Pracovní úkol:
1) Vysvětli, jaké
mělo toto chování
důsledky pro
jednotlivce a pro stát.
2) Uvaž, jaký druh
lidí stát podporoval.

Pracovní úkol:
Prodiskutuj, zda a do
jaké míry bylo
oficiální chování
státu v rozporu
s představami
mladých lidí.

beze zbraní. Co na tom mohlo být špatně. Přesto ani tohle nebylo
v NDR trpěno. Mého bratrance kvůli tomu ráno na nástupišti policie
zatkla a zajistila jeho osobní údaje. Byl jedním z mnoha. Oslovil mě
můj bývalý třídní učitel z učňovské školy. Bylo mu očividně
nepříjemné, že má vedení školy ohlásit žáky ze své třídy, kteří nosí
tento symbol mírového hnutí. Zeptal jsem se ho, co mluví proti heslu
„Vytvořte mír beze zbraní“, na to mi nemohl odpovědět a řekl mi, že
smyslu toho oznamování vedení školy taky nerozumí. Shodli jsme se, že
jsme žádného žáka s touto nášivkou ve škole neviděli.
Rozhovor s pamětnicí - paní G. (70 let)
Kdy jste poprvé zpozorovala, že vás vláda znevýhodňuje?
Vzpomínám si, že nám bylo zabráněno, abychom se zúčastnili výuky
náboženství, kterou vedly katechetky (po válce už nebyly zaměstnávány
učitelky s teologickým vzděláním) odpoledne ve Sborovém domě
církve, zatímco v téže době se uskutečnilo setkání pionýrů nebo
podobné akce. Mnozí žáci se však od výuky náboženství nenechali
odradit, a snad proto byla zavedena Jugendweihe, aby odlákala mladé
lidi.
Jak si poradila církev s Jugendweihe? Existovalo nějaké hnutí proti
tomu?
Můj ročník byl prvním, jenž se měl zúčastnit Jugendweihe. Církev se
proti tomu postavila a řekla, že ti, kdo půjdou k Jugendweihe, nebudou
konfirmováni. To mělo za následek, že ti, kdo nevydrželi tlak ze strany
státu, řekli pak faráři při dotazování před konfirmací, že k Jugendweihe
nešli, aby mohli být konfirmováni. Durynský zemský biskup se jako
první postaral o to, aby mladí lidé nebyli před konfirmací dotazováni,
aby se nedostávali do takové krize svědomí. Poté byli konfirmováni i ti,
kdo se účastnili Jugenweihe. Ovšem počty konfirmovaných drasticky
klesly.
A jak na to reagoval režim?
Po konfirmaci mnozí z nás šli do Sboru mládeže (Junge Gemeinde).
Pokaždé na ulici před kostelem stál jeden učitel (špicl Stasi) a zapisoval,
kdo tam šel. Příštího rána byl takový člověk jím nebo jeho kolegy
vyvolán ke „kontrole výkonu“, dostal obzvlášť obtížné úkoly, a když
toho moc nevěděl, nadávali mu, že se včera večer flákal a zanedbal
svoje povinnosti vůči státu. Povinností bylo učit se a sloužit státu.
(Kontrola výkonu byla nástrojem disciplíny. Byla vždy na začátku
každé vyučovací hodiny. Postupně byli vyvoláni dva nebo tři žáci.
Známky, kterou za to dostali, byly určující pro ústní zkoušení, mimo
známky za písemné práce. Jestli se při vyučování spolupracovalo či ne,
bylo jedno.)

Pracovní úkol:
Také dnes existuje
v NDR Jugendweihe.
Vysvětli, jaké
přednosti příp.
nevýhody má
současná
Jugendweihe oproti
konfirmaci.

Pracovní úkol:
Vysvětli, jaký
význam měly Sbory
mládeže a organizace
mladých křesťanů
pro demokratizační
proces.

Stala jste se sama obětí ponižování (difamace)?
Vzpomínám si na večer, kdy jsem šla s dalšími čtyřmi děvčaty
(čtrnáctiletými) ze Sboru mládeže – policie nás zastavila na ulici. Řekli
nám, že je to srocení. Oddělili nás od sebe, a pod hrozbou jsme musely
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dojít domů každá jednotlivě.
Snažili se vámi otřást i jiným způsobem?
Pořád se na nás snažili uplatnit metodu, aby námi otřásli, rozbili
soudržnost, zejména tím, že ředitelé škol nás vyslýchali a pucovali před
všemi spolužáky, aby nás tímto způsobem přiměli k povolnosti. V mé
třídě však přesto byla dobrá parta, nenechali jsme se proti sobě
vyhecovat a neudávali jsme se, ne vždycky tomu tak bylo.
Byli další členové vaší rodiny také udáváni?
Moje matka byla předsedkyní církevního staršovstva a současně
pracovala ve veřejném zdravotnictví. Nařídili jí, aby v době, kdy se
konaly mše, šla na venkov a tam pořádala agitační akce. Vzepřela se
tomu a byla vystavena masivnímu tlaku, aby opustila svou práci (což by
pro vdovu se třemi dětmi byla katastrofa). Byla také v rodičovské radě
školy a zasadila se o to, aby barevná mozaiková skla v oknech naší
školy Paula Günthera zůstala zachována. Nakonec jí dali na
srozuměnou, že v celé NDR nedostane žádné místo. Obávala se, že ji
zavřou, a tak se s námi tajně vydala do Západního Německa.
Rozhovor s pamětníkem – pan H. (44 let)
Nejdříve bych rád poznamenal, že jsem „dítě NDR“. To neznamená, že
jsem zastáncem metod, které tenkrát byly, to ne, mělo by to spíš
znamenat, že jsem prožil svoje dětství v NDR a vyrostl tam za
tehdejších okolností, stejně tak, jako moje děti vyrostly ve Spolkové
republice. Pro mne byla ta doba přirozená, jak by taky mohla být jiná, a
určující. Jako dítě faráře jsem byl vystaven kritice náboženství ze strany
systému. Jak se mi však zdálo, bylo to snad právě to, proč se mnou
příslušné orgány zacházely trochu opatrněji. Jednou jsem byl například
zavolán k řediteli H., ten se mě pokoušel svým řečnickým uměním
přesvědčit o státní ideologii. Jiným podobným žákům spíše přidělili
nějakou práci za trest.
Byly problémy s mladými, kteří nebyli členy žádné socialistické
organizace?
Byly tenkrát školní podniky a akce, u nichž měly modré košile přednost.
Když někdo dosáhl velmi dobrého průměru, ale nebyl v Pionýru, museli
to spolknout s nechutí, zatímco hodně rádi viděli, když na stupních
vítězů byl někdo v modré košili FDJ.
A jak to bylo, když jste ukončil školu a následovala branná
povinnost v armádě?
Protože jsem se ještě před maturitou vyjádřil, že nebudu sloužit ve
zbrani, jelikož se cítím zavázán pátým přikázáním „Nezabiješ“, tak mi ji
zakázali. Ale na rozdíl od mého otce v 50. letech, který hned vyletěl ze
školy, jsem se poučil a nakonec jsem si maturitu udělal na večerní škole,
což mi jako vyučenému dělníkovi povolili. Protože však branná
povinnost existovala, musel jsem do služby. S argumentem, že ani při
sebevětší vůli bych nemohl stisknout spoušť zbraně, jsem byl přidělen
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k jednotce stavebních vojáků. Jiní měli menší štěstí, protože rozhodnutí
o náhradní službě za službu ve zbrani záviselo jen na příslušných
místech. Potom stačilo jenom se rozhodnutí vzepřít a dostat se tak na
dva a půl roku za mříže.
.
Jak se vám vedlo v jednotce stavebních vojáků?
I když stavební vojáci byli neradi viděni na veřejnosti, která se na ně
dívala jako na černé ovce, mělo právě to své výhody. Při oficiálních
příležitostech, jako třeba při návštěvě „vysokého zvířete“, jsme díky
tomu nemuseli stát v pozoru a parádně mašírovat. Taky soudržnost naší
jednotky se mi zdála lepší, než u normální vojenské jednotky. Něco
takového, jako mazácké buzerace nováčků, tady prostě nebyly.
Církevní svátky jsou rovněž součástí vaší víry. Mohli jste tyto
svátky slavit?
Musím říci, že to bylo závislé na místních podmínkách a dané době. U
každé církevní akce muselo být např. uvedeno, že jde o akci, která se
týká náboženství. Když jsme však plánovali taneční večírek, bylo to
těžké to prokázat. Tak nám navrhlo příslušné okresní vedení SED, kde
jsme měli osobní známé, abychom to celé vydávali za oslavu narozenin.
Tak nám čas od času pomohl tenhle „gulášový komunismus“.

Pracovní úkol:
Porovnej brannou
službu v obou
německých státech a
v ČSSR a možnosti
jejího odepření.

Pracovní úkol:
Objasni, zda a jakou
službu museli
vykonávat muži
v ČSSR, kteří nebyli
v armádě.

Podařilo se režimu v NDR odstranit náboženství?
Když se na to teď podíváme, tak se jim odstranění náboženství hodně
nepovedlo. Všechny oficiální státní akce mi připomínají církevní
obřady, které si přizpůsobili z ruské ortodoxní církve: bratrský polibek,
Leninovy a Stalinovy portréty byl uctívány jako ikony, vyznání
oddanosti vůči státu atd. Zdálo se, jakoby socialistický stát nařídil svým
občanům, že kromě něj neexistují žádná další božstva. To je paradoxní.
Náboženství se nedá odstranit. Přes ty okolnosti musím však říci, že můj
tehdejší život v NDR stál za to žít. Místo toho, aby mě od víry odradili,
ještě mě v mé víře posílili.
Závěrem
Cílem našeho projektu bylo zdůvodnit, jak, proč a jakými prostředky
bylo za socialismu potlačováno náboženství. Myšlenková mapa jako
teoretický základ a rozhovory s pamětníky představují jádro práce.
V této souvislosti jsme objasnili, že Lenin označil náboženství za
„opium lidstva“. Přitom se jedná o teorii, že náboženství je formou
duchovního jha a vzniká jen tam, kde lidé nejsou stoprocentně šťastní a
spokojení. Protože komunismus měl právě tento cíl, nemělo tedy také
existovat náboženství.
Během prací jsme zjistili, že církev byla jednou z mála odvětví, která
nebyla v NDR úplně kontrolována. Měla tudíž potenciální možnost
založit opoziční stranu (jak se také později při mírových demonstracích
zjistilo). Právě proto se orgány NDR snažily všemi prostředky nahradit
konfirmaci a dosáhnout většího vlivu. Jednotlivé osudy však ukazují
různé způsoby represe nebo soužití, pro které bylo charakteristické
zakrývání náboženského pohledu. Pamětník například vyprávěl o
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křesťanech „odpírajících službu ve zbrani“, kteří se cítili zavázáni 5.
přikázáním „Nezabiješ“. Ti se pak stali stavebními vojáky (vojáky beze
zbraně a bez vojenské přísahy). To ovšem rozhodly úřady. Ten, kdo se
přesto vzepřel, šel do vězení na rok nebo dva. Jak jsme kromě toho
zjistili, existovalo nespravedlivé zacházení s křesťanskými dětmi ve
škole. Jako příklad uvádíme, že tyto děti pro účast na olympiádách nebo
pro převzetí cen nedostávaly žádné volno ze školy.
Lidé, kteří byli v církvi, museli kvůli tomu bojovat o postup ve svém
zaměstnání, protože většinou nesměli absolvovat vysokou školu.
Brancům, kteří pro svou víru odepřeli službu ve zbrani, byl sice v roce
1964 přislíben status „stavebního vojáka“, ale přesto nebyli rovnoprávní
a někdy považováni za „lidi druhé třídy“. Ve tvrdších případech měli
mladí problémy také s ukončením své školní dráhy, protože účast
v církevních „Sborech mladých“ měla za následek nerovnoprávné
zacházení nebo dokonce celkový zákaz studia.
Podle našeho názoru to všechno bylo způsobeno myšlenkou, která už od
začátku nefungovala. Náboženství patří k těm oblastem, v nichž by měl
mít člověk vždy svobodnou volbu. Přesto se právě tady pokoušel stát
zasáhnout, a jak už víme z dějin, to lidé odmítají. Staví se dokonce proti
tomu, místo aby se podrobili. Neudělal stát právě tady chybu? Ve svém
strachu z možného vzniku opozice to všechno ještě zhoršil. Lidé,
kterým se bere jejich soukromí, nezůstávají dlouho v klidu.
Při zpracovávání tématu jsme si opět ověřili, že lidé, kteří myslí jinak, i
kdyby to bylo jen o víře, jsou vždy znevýhodňováni. Jsou nuceni se
začlenit, aby nebyli vyřazeni. To dělají mnozí lidé dnes stejně jako před
50 lety. Není velký rozdíl, jen dnes je tu a tam více tolerance – ale ne
vždy a už vůbec ne všude.
Omezování svobody (částečně ilegální) nezpůsobilo jen změny kultury
a zvyků, ale také vzbudilo depresi a nespokojenost mezi lidmi. Stále
více lidí se pokoušelo utéci ze země. Proto se muselo nakonec zjistit, že
celé úsilí a veškeré pokusy o manipulaci s lidmi neměly požadovaný
efekt. Pro konečný výsledek byla určující touha po svobodě a rovněž tak
lidskost v revoluci. Na závěr proto musíme říci, že náboženství nelze
vytlačit, i když i ono musí přiznat ztráty. Přestože je dost lidí, kteří se
chtějí profesně dostat dál a vzdávají se proto víry, víra si však hájí svou
pozici.
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8.2 Jak se lidé oblékali?
8.2.1 Móda v socialistickém Československu – dotazníkové šetření
6. základní škola Cheb
Z rozhovorů s 80 respondenty jsme zjistili, že pro lidi je v dnešní době oblečení dražší než
před rokem 1989 a považují je za méně kvalitní. V dnešní době lidé rozdělují oblečení do 2
skupin – levné s nízkou kvalitou a značkové, drahé, ale také méně kvalitní než před rokem
1989. I když zde se respondenti při hodnocení kvality oblečení neshodli. Jedni píší, že dříve
bylo oblečení kvalitnější, druzí naopak tvrdí, že je tomu obráceně. Usuzujeme, že je to
způsobeno dnešním nepřeberným množstvím zboží, které nám obchodní řetězce nabízejí.
Lidé si mohou vybrat z tolika druhů oblečení, značek, stylů. Kvalita oblečení záleží právě na
tomto výběru. Nesmíme také zapomínat ani na to, že dnešní zboží vesměs pochází z asijských
továren, nikoliv od našich, evropských či amerických výrobců. Podle lidí bylo oblečení lépe
šité, lépe vypracované. Při srovnávání nynější módy s módou 70. a 80. let se dotazovaní téměř
jednoznačně shodli, že nynější móda je lepší (pestrá, rozmanitá, prodyšná a každý si zvolí
styl), zatímco móda socialismu byla jednotná. Lidé neměli možnost takového výběru, jako je
tomu dnes. Dnešní móda nemá téměř žádné hranice. Lidé si mohou nosit, co chtějí, když se
cítí dobře a nevadí jim pátravé pohledy ostatních lidí.
Jak to bylo před rokem 1989? Mohli lidé také nosit, co chtěli? Třetina dotazovaných si nebyla
jista, jestli bylo nějaké oblečení vyloženě zakázané či nevhodné. Třetina lidí napsala, že
nebylo žádné oblečení společensky nevhodné nebo zakázané. Zbylá třetina uvádí, že byla
nevhodná trička i jiné oblečení s nápisy v angličtině, rifle také nebyly příliš přijímaným
oblečením.
Každý ve svém životě alespoň jednou zatoužil po nějaké materiální věci, kterou nemohl mít.
Ptali jsme se tedy dotazovaných, po čem v rámci oblečení toužili a nedostali. Většina se
shodla, že si velmi přáli riflové oblečení, především tedy džíny značky Levis. Dále lidé toužili
po strečových kalhotách, sportovním a značkovém oblečení (bohužel nám respondenti
nenapsali konkrétní značky). Jedna respondentka připsala, že do sedmnácti let neměla pravé
rifle, rodiče jí je nechtěli koupit a ona si musela počkat, až si na ně vydělá sama na brigádě.
Dnes lidé sice jezdí nakupovat oblečení do zahraničí, ale tento výjezd je vázán na sezónní
slevy. Tyto cesty nejsou pro lidi ani cílené. Před rokem 1989 výjezdy za účelem nákupu
oblečení byly cílené. Jezdilo se do NDR pro dětské oblečení, nejvíce pro boty. Lidé jezdili
například i do Berlína. Lidé se také vypravovali za nákupy do Maďarska. Žádané také bylo
oblečení z džínoviny. Ten, kdo neměl možnost jet do zahraničí, mohl „lepší“ zboží koupit
v tzv. Tuzexu. Tedy pokud si obstaral bony, což byla měna, kterou se v Tuzexu platilo. Bony
nejčastěji lidé sehnali přímo před Tuzexem od prodejců (veksláků). Dále často uvádějí, že je
získali od rodiny nebo od známých ilegální výměnou v kurzu 1:5. Oficiálně nákup bonů nebyl
možný. Bylo však velmi obtížné se k bonům dostat. Nejvíce pak v Tuzexu sháněli rifle (90%
dotázaných), svetry, trička, bundy, kabáty, froté ponožky, speciální oblečení pro sport.
Dnešní doba je přehlcená nejrůznějšími doplňky, módní jsou hodinky, bižutérie, šátky, šály,
pásky. Vše musí k sobě ladit – boty, kabelka, pásek, oblečení tím získává nový rozměr. Jaká
byla situace před rokem 1989? Nosili lidé doplňky? Zatímco muži podle našeho průzkumu
nenosili téměř žádné doplňky, ženy byly vynalézavější. I přes malý výběr dokázaly být módní
a trendy pomocí: pásků, hodinek, šátků, korálů, kabelek, náušnic, šál, čepic, zdobených límců,
mašlí, šperků obecně, rukavic, čelenek, návleků, širokých pásků a náramků. Muži si vystačili
s pouhopouhými širokými kravatami a koženými popřípadě jinými pásky.
Jelikož v Československu bylo obtížné zboží koupit, neboť prostě nebylo, ženy se inspirovaly
v módních časopisech a oblečení si doma upletly nebo samy ušily. Časopisy jako Vlasta, Žena
a móda či Burda znali všichni dotazovaní. Nejvíce si ženy vybíraly střihy z časopisů Žena a
91

móda (30,5%) a Burda (30,5%). Podle Vlasty šilo a pletlo 25,4% žen a podle jiných pak
13,5%. Bohužel nám nikdo neřekl, jak se tyto „jiné“ módní časopisy jmenovaly. Móda se
otáčí jako zeměkoule. Vrací se zpět a zpět. Líbí se lidem, když se nyní vrací některé módní
trendy, které byly typické pro 70. a 80. léta minulého století? Lidé velmi pozitivně hodnotí to,
že se pletené svetry nebo například zvonáče vracejí do módy.
Nejzajímavější byla pro nás otázka poslední, ve které jsme nechali lidem prostor pro jejich
názory na módu, styl oblékání, módní trendy, které se v Československu vyskytovaly před
rokem 1989. Mnoho lidí nám napsalo, že módu neřešilo. Byli to lidé, kterým v té době bylo
od 15 do 20 let. Velmi nás to překvapilo, protože právě lidé v tomto věku dnes módu velmi
řeší, mohlo by se říct, že módou i žijí. Vesměs jim vadila přílišná uniformita oblečení, proto
byli velmi rádi, když měli na sobě něco jiného než ostatní, něco z ciziny, protože
v Československu nebylo možné si koupit něco jiného. Vzpomínají, že když přeci jen chtěli
něco rozdílného a neměli možnost nákupu v zahraničí, sedli k šicímu stroji, k pletení a
háčkování a zhotovili si oděv sami. Ženy v tomto počinu vidí výhody – zvládaly ruční práce,
navíc si oděvu více vážily. Mnohým vadilo, že se módní zboží nedalo sehnat. Starší
respondenti vzpomínají i na oblečení z 50., 60. let a shodují se, že je vidět postupný pokrok.
Móda 70. a 80. let je podle nich lepší, hezčí. Lidé i přes problémy, které jsou výše naznačeny,
na socialistickou módu vzpomínají rádi. Dodávají, že se používaly materiály, jako byl nylon,
polyester, úplety, síťovina. Materiály návrháři různě kombinovali, vznikaly tak neobvyklé
módní kreace. Těm podléhá mnoho lidí i dnes a nezáleží na době, ve které žijí. Dnes i dříve
lidé nosili a nosí oblečení, a to přesto, že zvýrazňuje nedostatky jejich postavy a neladí
barevně s typem člověka.
Mnoho respondentů končí své odpovědi větou: Není vše hezké, co je módní. I my takto náš
průzkum ohledně každodenního života v oblasti módy v době socialismu 70. - 80. let 20.
století skončíme.

1. Zdá se Vám dnes oblečení dražší než před rokem 1989?
NE
Muži i ženy
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Muži

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín:
Ženy

2. Jezdíte nakupovat oblečení do zahraničí?
Muži i ženy

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Muži

Ženy

3. Jezdil/a jste před rokem 1989 nakupovat oblečení do zahraničí? tmavší odstín: ANO, světlejší
odstín: NE
Muži i ženy

Muži

Ženy

4. Bylo nějaké oblečení před rokem 1989, které jste si přál/a a nesehnal/a jste ho?
tmavší: ANO, světlejší odstín: NE
Muži i ženy

Muži

Ženy
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5. Nakupoval/a jste v Tuzexu?
Muži i ženy

8. Líbila se Vám móda 70. a 80. let?
Muži i ženy

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Muži

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Muži

10. Cítil/a jste se někdy diskriminován/a kvůli oblékání?
Muži i ženy
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Ženy

Muži

Ženy

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Ženy

11. Nosil/a jste někdy oblečení z tzv. „druhé ruky?
Muži i ženy

Muži

12. Šil/a jste si na sebe oblečení před rokem 1989?
Muži i ženy

Muži

13. Necháváte si šít oblečení nebo si je šijete dnes?
Muži i ženy

Muži

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Ženy

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Ženy

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Ženy
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14. Nosily se k oblečení doplňky?
Muži i ženy

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Muži

15a. Znáte nějaké časopisy o módě?
Muži i ženy

Ženy

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Muži

15b. Hledal/a jste v těchto časopisech módní inspiraci?
Muži i ženy
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Muži

Ženy

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Ženy

16. Byl nějaký druh oblečení před rokem 1989 zakázaný nebo společensky nevhodný?
tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Muži i ženy

Muži

17. Byly ve školách či ve školkách „uniformy“?
Muži i ženy

Muži

18. Byl takový výběr oblečení jako je dnes?
Muži i ženy

Ženy

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Ženy

tmavší odstín: ANO, světlejší odstín: NE
Muži

Ženy
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8.2.2 Móda v Československu v 50. – 80. letech 20. století - osobní
vzpomínky pamětníků
Základní škola Mánesova, Stříbro
Otec
„Za našeho mladí, když si někdo koupil džíny, tak si je aspoň 10x
vypral. Čím více byly seprané, tím větším „frajerem“ se člověk cítil.
První džíny jsem si pořídil, když jsem byl v učení.“
Maminka
„Jednou jsem přišla do školy nalíčená a s nalakovanými nehty. Dostala
jsem poznámku. Učitelka mi dala všechny potřebné věci a řekla mi, ať
si to smyji. Ale hodně záleželo na učiteli.
Na základní škole jsme nosily tzv. šatovky neboli šatové sukně. Často se
nosily tesilové kalhoty do zvonu, košile se špičatým límcem, pletená
trička (trička pletená na ručním platecím stroji nebo na jehlicích) a
k tomu ve stejných barvách propínací svetr. Vrcholem módy mladých
byly rifle.
Když jsme chodily na učiliště, byly v módě batikované sukně a
batikované šaty, které jsme si doma samy vyráběly. Doma jsme si také
háčkovaly šátky a pletly vesty s velkými oky.
Do tanečních jsme nosily sukně, šaty a halenky, které nám šila švadlena.
Ke švadleně se chodívalo často šít oblečení podle různých obrázků
z časopisů o módě, jako byla Žena a móda. Doplňky tvořily velké
náušnice a umělohmotné náramky různých tvarů a barev.
Ženy nosily spíše kratší vlasy upravené trvalou. Nebo se spínaly
sponou. Také se často používaly natáčky. Muži také nosili kratší vlasy,
většinou na pěšinku.
Oblečení jsme si velmi vážily a dlouho nám vydrželo. Oblečení jsme si
vyráběly často podomácku, většinou s maminkou na šicím stroji. Střihy
vycházely jako příloha módního časopisu.
Pro některé nedostatkové zboží, jako bylo například riflové oblečení, se
jezdilo vlakem na nákupy do Maďarska, NDR nebo Polska.
Na tuto dobu moc ráda vzpomínám…“
Vzpomínka paní P.
„Móda v 60. – 80. letech nebyla nějak zvláštní. Sami vidíte, že se tato
móda stále vrací. Za našich let se nosili především krimplen, dederon
apod. Nosily se minisukně, skládané sukně, nebo třeba kožíšky z umělé
hmoty. Když jsme chtěly plesové šaty, používal se taft, nebo hedvábí.
Pamatuji si, že se nosívaly šaty „Charlestonky“, které byly v tu dobu
hodně oblíbené. Za další se nosily boty na jehlových podpatcích, kterým
se říkalo „italky“, nebo klínové boty, ale vzpomínám si i na balerínky,
které jsou i dnes. Muži nosili většinou mokasíny a námořnické oblečení,
nebo vzory – tmavě modré pruhy, šátky kolem krku, límce… Taky si
pamatuji na kalhotové sukně, silonky se švem, nebo silonky s černou
patou. V zimě jsme nosili takzvané „tatranky“ a „maďarky“. Pak se
nosily i kabáty, kterým se říkalo „hubertus“ a podobají se dnešnímu
loveckému oblečení. Doplňků také moc nebylo. Vzpomínám si na
doplňky do drdolu, nebo nějakou bižuterii. Celkově se častěji nosívalo
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Pracovní úkol:
Šije a plete se ještě
dnes doma? Proč?

Pracovní úkol:
Proč maminka ráda
na tu dobu
vzpomíná?

zlato, ale třeba náramky se vůbec nenosily.
Do školy jsme museli chodit slušně oblečení. Ve škole jsme nesměli mít
tepláky apod. Děvčata nesměla být nalíčena, nemohla mít trvalou, a
dokonce ani nalakované nehty…
Oblečení se většinou nakupovalo v Tuzexu, kde se prodávalo luxusní a
módní oblečení. Také se kupovaly jen látky, ze kterých se nechávalo
ušít oblečení. V domácnostech se také hodně pletlo. Byly štrikované
svetry nebo ponožky. Jinak se oblečení v rodině dědilo a většinou se
nevyhazovalo. Každá malá dírka se dala kdykoliv zašít. Samozřejmě se
většina věcí odvíjela podle financí. Pralo se každou sobotu pomocí
valchy. Oblečení se 2krát vyvařovalo, pak se vypralo na valše a dalo se
sušit.“

Pracovní úkol:
1) Jakou měnou se
platilo v Tuzexu?
2) Jak se jmenovaly
podobné obchody
v NDR?
3) Rozvaž, co pro
mladé lidi
znamenalo, když
nemohli v takovém
obchodě nakupovat?
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8.2.3 Modely v NDR: rozhovor s paní K.
Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz
Chtěla jste se už odmala stát modelkou?
Paní K.: Ne, na tu myšlenku mě přivedl inzerát v novinách. Ale
představa, že bych pracovala jako modelka, se mi velmi líbila.
Ostatně tenkrát se výraz modelka nepoužíval – odpovídající označení
povolání bylo „manekýnka“.
Podporovali vaši rodiče vaši volbu povolání?
Paní K.: Ano, byli s tím oba od počátku srozuměni.

Pracovní úkol:
Zjisti, jak dnes toto
zaměstnání vypadá.

Měla jste před svým povoláním modelky ještě jiné vzdělání?
Paní K: Vlastně jsem se učila švadlenou, a to se k mému povolání
modelky velmi hodilo a hodně mi to pomohlo.

Pracovní úkol:
Zjisti, jaké požadavky jsou dnes kladeny
na modelky a porovnej to s výpověďmi
paní K.
Měla jste vzory v oblasti módy a modelingu?
Pracovní úkol:
Paní K: Konkrétní vzor jsem neměla a dříve to vlastně nebylo tak
Uvaž, jak dnes
obvyklé. Takové opravdové idoly, jako jsou dnes, jsme tenkrát
vypadá působení
v žádném případě neměly. Vůbec to bylo dříve s prací modelky jiné, než vzorů a zdůvodni to.
je to dnes. Byly jsme ve stálém zaměstnání a všechno bylo méně
hektické, protože jsme nemusely jezdit sem a tam, abychom dostaly
práci.
Jak se vyvíjela vaše kariéra modelky?
Paní K: V roce 1968 jsem si přečetla inzerát na casting, jak by se řeklo
dneska. Tenkrát byly v NDR jenom dva módní domy: Bohrmann a
Lucie Kaiser v Altenburgu. Proto jsem se ucházela o práci u Lucie
Kaiser. Potom mě tam pozvali, bylo mi 20 let. Jednoduše všechno se
povedlo, a protože jsem měla potřebné míry a zjev pro modeling, tak
jsem vstoupila do modelingového byznysu. Kromě mě tam bylo ještě 15
dalších uchazeček. I přesto jsem to zvládla a přijali mě. Nejdříve
přišlo dvoutýdenní školení modelek. Učily jsme se, jak má modelka
chodit, pózovat a jak se správně nalíčit. Na tento kurs navazovala
zkouška, při které jsme měly předvést svoji vlastní garderobu. Potom
jsem také dostala osvědčení.
Šila jste si sama svoje šaty?
Paní K.: Ano, pracovala jsem ve firmě „Lucie Kaiser“ a naše šaty jsme
si samy šily. Boty a doplňky jsme si přinesly z domova. Neměly jsme
také žádné stylisty, musely jsme se samy líčit i upravovat vlasy. Tedy
s dneškem se to nedá srovnat.
Jak probíhal všední den modelky?
Paní K.: Během týdne jsme pracovaly ve firmě, to jest připravovaly a
šily jsme šaty. Ty jsme také samy předváděly a zkoušely. O víkendech
se konaly módní přehlídky.
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Pracovní úkol:
Uvaž, jak dnes
vypadá pracovní den
modelky.

Kde a jak probíhaly módní přehlídky?
Paní K.: Většinou se konaly v sálech, divadlech nebo podobných
objektech. Předem se vyvěšovaly velké plakáty, a proto byly módní
přehlídky vždycky vyprodané. Byla tam také kapela, která hrála, a také
tam byl – jak by se dnes řeklo – moderátor. Ten představoval různé šaty
a vysvětloval to, co právě uváděl. Dohromady nás bylo zpravidla šest
manekýn.
Co jste většinou o módních přehlídkách nosila?
Paní K.: Vlastně jsme šily jenom atraktivní módu, ale také věci, které se
mohly oblékat během dne. Většinou to byla ale večerní garderoba.
Co se Vám jako modelce nejvíc líbilo?
Paní K.: Bylo pěkné, že jsme procestovaly celou NDR. Zvláště pěkná
byla turné u Baltského moře, protože tam byla často uvolněnější
atmosféra, než jinde.

Pracovní úkol:
Uvaž, proč u
Baltského moře byla
atmosféra
uvolněnější než jinde
v NDR.

Přátelila jste se s vašimi kolegyněmi?
Paní K.: Ano, především když jsem pracovala pro Lucii Kaiser.
Všechno tenkrát probíhalo velmi přátelsky a kolegiálně, nějaká závist
vlastně neexistovala.
Jak dlouho jste pracovala jako modelka?
Paní K.: Jako modelka jsem pracovala přibližně dva roky.
Co jste dělala potom?
Paní K.: Ještě asi po jeden rok jsem pracovala jako modelka na volné
noze. Ale to bylo velmi těžké, protože jsem neměla auto ani telefon, a
bylo tak obtížné dostat se k nějakým termínům. Tenkrát jsem bydlela
v Oelsnitz v domě rodičů a měla jsem tak proto problémy s kontakty,
protože termíny ještě přicházely poštou a bylo málo času pro plánování.
Vydělávala jste si jako modelka hodně?
Paní K.: Na tehdejší poměry hodně. Za každou módní přehlídku jsme
dostaly 60 marek.

Byla jste někdy na titulní stránce nějakého časopisu?
Paní K.: V letech 1970/1971 jsem byla v „Lipském zásilkovém
katalogu“, barevné fotky, které jsem přinesla, pocházejí z něho. Mimoto
si vzpomínám, že jsem krátce působila v televizním klipu o Altenburgu,
a tam Lucie Kaiser samozřejmě nemohla chybět.
Máte ještě kontakt s jinými modelkami?
Paní K.: Ne, kontakt byl přerušen, protože jsem už pro Lucii Kaiser
přestala pracovat. Musím říci, že se na tu dobu zpětně dívám částečně
s lítostí, protože jsem jako modelka pracovala velmi ráda.

Pracovní úkol:
Srovnej příjem paní
K. s příjmem
pracovnice v zeměď.
družstvu, lékařky
nebo učitelky.

Pracovní úkol:
Uvaž, proč se paní K.
po tomto zaměstnání
stýská.
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8.3 Jak lidé nakupovali?
8.3.1 Kultura nakupování a výživa
Gymnasium Klingenthal
Text je založen na rozhovorech s Christinou, Peggy, Renatou a Christinou l
Koncem padesátých let se opět rozšířila nabídka potravin a nápojů. V té
době byla také znovu založena síť obchodů Konsum, které za nacistů
nemohly existovat. Tyto družstevní obchody se brzy rozšířily po celé
zemi. V Konsumech a v HO (státních obchodních organizacích), kterým
lidé říkali také tržnice, si mohli lidé nakoupit zboží a potraviny pro
běžnou potřebu. Větší nákupní střediska, jako např. obchodní domy
„Centrum“ nebo „Magnet“, byla jenom ve větších městech.
Tržnice nebyl tenkrát ani z poloviny tak velké, jako jsou dnešní
supermarkety. Nebyly také nákupní vozíky. Protože se nakupovalo jen
na pár dní, postačily kovové nákupní košíky.
Malé obchody neposkytovaly příliš mnoho zboží. Platilo také z mála Pracovní úkol:
udělat hodně. To se odráželo v typických jídlech z NDR, jako byly např. 1) Rozvaž, proč
huspeniny (sulcy – do aspiku se dávaly zbytky masa s trochou zeleniny chybělo některé
a s vajíčkem), duryňské knedlíky (knedlíky s náplní ze strouhanky, která zboží, přestože
zvětšila objem) a soljanka (sladkokyselá polévka ze zbytků). Velké hospodářství bylo
problémy byly jak s kávou, tak s jižním ovocem, jako např. s banány plánované.
nebo s pomeranči. V sedmdesátých letech vedl nárůst světové ceny kávy 2) Co je dnes
nejdříve k omezení dovozu, a poté k zavedení nové značky kávy, chápáno jako zdravá
takzvané „kávové směsi“ (Kaffe-Mix), která se z poloviny skládala výživa?
z obilí, a podle toho také chutnala. Lidé této náhražce také říkali „Erichs 3) Sestav jídelníček
Krönung“ (podle Ericha Honeckera, prvního tajemníka komunistické na jeden týden
strany SED, a podle označení Krönung pro špičkovou kávu); a vůbec ji v NDR, ČSSR a
neměli rádi. To platilo také o „kubánech“ (pomerančích dovážených v současnosti a
z Kuby), které byly slámově žluté a nevýrazné.
rozvaž, co z toho
Banány naproti tomu byly velmi oblíbené a mezi lidmi se jim říkalo odpovídá představám
„kalendářové ovoce“, protože byly k dostání jen o svátcích. Když už o o zdravé výživě.
tom mluvíme, před obchody se tvořily fronty, v kterých bylo až 50 lidí.
Dostali jen tolik banánů, kolik členů měla rodina.
Kdybyste se vyptávali bývalých občanů NDR na nedostatkové zboží,
mohli by vám uvést ještě mnohem delší seznam. Nedostatkovým
zbožím byly výrobky, které byly stěží k dostání, nebo když už, pak
předražené. Patřily k nim kromě potravin – jako bylo jižní ovoce – také
zelenina, koření, sardinky a lihoviny, a rovněž tak stavební materiál a
oblečení (např. džíny). V obchodech Delikat bylo něco z tohoto zboží
přesto k dostání, ale o něco dráže. Pamětnice popisuje obchod Delikat
ve svém městě následovně: „Mohli jste si tam nechat připravit tácy
s uzeninami nebo se sýry. Obchod byl velmi oblíbený. Především ke
slavnostním příležitostem jste tam mohli dostat něco mimořádného.“
Tyto obchody byly specializovány nejen na nedostatkové zboží, ale jak
už název říká, také na lahůdky, kterými byly např. pralinky, vína
z dovozu, žampiony v konservě nebo ananasový kompot.
Obchody Exquisit nabízely lepší oblečení. Když se rozšířily zvěsti, že je
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tam k dostání něco zvláštního, byly fronty před obchody obrovské.
Nedostatky byly v celém hospodářství NDR. Všechny elektronické
přístroje byly velmi oblíbené a vzhledem k tomu jenom vzácně
k dostání. Telefonní přípojku měla většinou jenom jedna osoba v celém
domě nebo ji měly osoby zaměstnané v důležitých úřadech. Na auto se
čekalo nejméně 15 roků, protože se šetřilo na dovozu materiálu. Proto se
auto objednávalo při narození dítěte, aby se mu mohlo k osmnáctinám
koupit. Kvůli nedostatku aut byl velmi dobře vybudován veřejný
dopravní systém, a protože cestující taky občas dostali hlad, musela
existovat zařízení, jak jej utišit. Proto na tržištích, autobusových
zastávkách a na nádražích byly kiosky a bufety. Nenabízely tenkrát
kebaby, hranolky nebo hamburgery, ale buřtíky nebo párky, které byly
velmi oblíbené. Typický občan NDR si rád nechal uvařit, a proto častěji
chodil do restaurace. Ceny tam byly ve srovnání s dneškem mnohem
dostupnější a přitažlivější. Proto se často stávalo, že se před
restauracemi muselo čekat, než jste dostali místo.
Další možností uspokojení nedostatku zboží bylo pašování ze Západu.
„Z balíku ze Západu měl radost každý. Kdo měl na Západě příbuzné,
byl nedostatkovým zbožím dobře zásoben. Podle oblečení bylo obzvlášť
nápadné, kdo má kontakty.“ – to nám řekla jedna občanka NDR. Do
školy přirozeně moc věcí nosit nemohlo, a tak např. americká vlajka do
východoněmeckých tříd nesměla.
Další cestou získání nedostatkového zboží byly známosti. Kdo měl
bližší vztahy s prodavačem, mohl získat zboží „zašité“ pod pultem.
Když po vstupu do obchodu na vás prodavač mrknul, znamenalo to, že
dorazilo vzácné zboží. Musel se dát pozor, aby v blízkosti pultu nebyl
nikdo jiný. Tu vzácnost pak člověk dostal zabalenou do papírového
pytlíku. I když se člověk dozvěděl většinou až doma, co vlastně dostal,
„i tak se to přesto vždycky bralo rádo“. Takovým způsobem jste mohli
dostat kromě jiného jižní ovoce, šunku nebo knihy západních autorů.
Ve srovnání se Spolkovou republikou se na Východě vařilo méně pro
rodinu. Důvodem bylo patrně to, že takřka ve všech podnicích
existovaly kantýny. Tam se jedlo dvakrát až třikrát denně (ráno,
v poledne a odpoledne). Ke snídani byla většinou káva nebo čaj a
obložené chleby, v poledne něco teplého a odpoledne opět něco
studeného. Jako skoro na všechno existovaly v NDR protichůdné názory
i na kantýny: „V kantýnách se scházejí všichni kolegové. Tím se snad
řada věcí stala uvolněnější, než je tomu dnes“ – a – „I když jídla byla
v pořádku, přece mělo prostředí v kantýnách vždy charakter výdejny“.

Pracovní úkol:
Jak si tuto výpověď
vykládáš?
Pracovní úkol:
Zjisti, jaké zboží
bylo pašováno
z NDR do ČSSR a
naopak.

Pracovní úkol:
Rozvaž, za jakých
předpokladů tento
systém mohl
fungovat a kdy ne.

Když se dnes zeptáte bývalého občana NDR, jaké produkty z tehdejší
doby postrádají, tak jim to nepřijde snadné, ale následující citát přesto
poskytuje docela přesnou odpověď: „Existovalo hodně potravin, které
se už dnes nevyskytují. Ale mnohé se už opět vyrábějí“. Velmi oblíbené
byly tenkrát i výrobky uměleckých řemesel, ty mají i dnes svou
hodnotu. Na naši otázku o prvním nákupu na Západě jsme dostali
odpověď: „Nakupování nebylo to nejdůležitější. Nejdřív musel člověk
setřást husí kůži, kterou dostal při přejezdu hranic. Bylo
nepředstavitelné, že teď jsme mohli tak snadno přejet přes ostnatý drát.
Dalším šokem byl pohled do obchodů, naplněných od podlahy až ke
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stropu. Zcela nás to vzalo a napoprvé jsme nakoupili pár potravin, např.
jogurt, čokoládu a kiwi. Kiwi jsme vůbec neznali.“
Vhodnější citát k ukončení pojednání o výživě za socialismu
pravděpodobně není.
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8.3.2 Jídlo a spotřební zboží za socialismu
Gymnasium Blovice
Část 1: Rozhovor s prodavačkou
Bylo k dostání vše, co kdo potřeboval?
Ne. Většina zboží byla podpultová a na všechno se stály fronty. A třeba Pracovní úkol:
základní hygienické potřeby jako dámské vložky a toaletní papír nebyly. Uvaž, proč toto zboží
nebylo na trhu.
V jaké prodejně jste pracovala?
V prodejně potravin, zeleniny, v nákupním středisku a jako obsluha na
pultové prodejně.
Jak vypadalo přidělování potravin?
V obci, kde bylo málo obyvatel, byly některé potraviny jako
mandarinky, banány, oříšky, kakao nebo mandle na příděl. To znamená,
že do každé rodiny se dostalo jen určité množství. Ve městech se stály
fronty. Někdy se jezdilo do front i den před závozem zboží a ve stání se
střídaly i celé rodiny.
Jaký byl výběr potravin?
Dobré a kvalitní maso nebylo. Byly jen tzv. flaksy – šlachovité a tukem
prorostlé maso. Prodávala se jen celá kuřata a ne porcovaná jako dnes.
Dále také nekvalitní vepřové maso.

Pracovní úkol:
Uvaž, co to
znamenalo pro
pracovní proces
v podnicích.
Pracovní úkol:
Uvaž, co to
znamenalo pro
zdravou výživu dětí a
mládeže.

Ale skot se také choval. Hovězí maso se neprodávalo?
Ne. Byla to podpultovka. Maso se produkovalo, ale na pultech
v obchodech nebylo.
A co další potraviny jako třeba pečivo?
Byl malý výběr. A když došlo, tak došlo. Zavážka byla jen ráno, takže
odpoledne nebylo možné si koupit k svačině čerstvý rohlík. Na vesnice
se zavážely jen rohlíky a chleba. Ve městech byl větší výběr a bylo i
dost zákusků.
Jaké ovoce a zelenina se prodávala?
Ovoce se prodávalo sezónní. Přes zimu nebylo vůbec žádné, a když ano,
tak to bylo jedno scvrklé a seschlé jablko. Přes léto se prodávalo
všechno ovoce, co se vyprodukovalo – jablka, hrušky, švestky,
hroznové víno a z exotického pomeranče, citróny a melouny. Exotické
ovoce nebylo k na vesnicích vůbec k dostání. A mandarinky s ananasem
byly jen na vánoce. Nedostatek ovoce se řešil zavařováním.
Zelenina se prodávala jen tuzemská. A to jen v sezóně. Především
rajčata, papriky, zelí a kořenová zelenina. Přes zimu skoro vůbec žádná.

Pracovní úkol:
Sestav jídelníček na
jeden týden pro
tehdejší dobu a pro
dnešek pro různé
roční doby.
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Prodávalo se koření, pudinky a další výrobky v sáčcích?
Ano. Základní koření, pudinky, prášky do pečení a podobně byly po
celý rok.

Pracovní úkol:
Jmenuj tři domácí a
tři exotická koření.

Byl velký výběr pití? V čem se prodávalo?
Nebyly pet-lahve, prodávalo se ve skleněných lahvích. Byly k dostání
různé šťávy, minerálky s příchutěmi nebo pivo. Neperlivá voda se
vůbec neprodávala, byl k dostání jedině sifon. Avšak v alkoholu byl
velký výběr a bylo ho dost.
A co sladkosti?
Pracovní úkol:
Sladkostí bylo dost, ale ne tolik jako dnes. Základní druhy jako bonbony Srovnej to
nebo tatranky se našly, ale třeba Fidorka byla podpultová.
s nabídkou v NDR.
Bylo dostatečné množství prostředků na nádobí?
Bylo jich dost a dokonce i výběr.
Byly k dostání sprchové gely a parfémy jak je známe dnes?
Sprchové gely nebyly. Používala se tuhá mýdla. Byl jich velký
sortiment, od obyčejných po krásně voňavé v různých tvarech. Ta se
prodávala v dárkových kazetách, které se hodně kupovaly jako dárky.
Parfémy byly, ale typu „živé květy“. Opravdu nevoněly, spíš naopak.
Stačilo jedno stříknutí a byla jsi cítit na půl kilometru. Kvalitnější
deodoranty byly podpultovky.
Prodala jste někdy podpultovku?
Ano, tvrdé Sparty. Když se nikdo nedíval a zrovna nebyl v obchodě.

Pracovní úkol:
Jaké zboží bylo
v NDR prodáváno
pod pultem? Srovnej
to s ČSSR.

Jak vypadaly obchody?
Byly samoobsluhy a na vesnicích většinou pultové prodejny. A byla
v nich vyvěšená sovětská hesla. A často chodily kontroly, jestli malým
prodejnám nechybí peníze.

Část 2: Rozhovor se zákaznicí
Jak vypadal nákup?
Nakupovalo se na den nebo dva. Žilo se skromněji a střídměji. Nebyla
zdravá výživa, ale dětem se moc často sladkosti nekupovaly. Mražené
potraviny se také často nekupovaly.
Jaký byl výběr prášků na praní?
Větší výběr, ale ne takový jako dnes. A nebyly žádné zahraniční značky.
Jaký druh jídla se nejčastěji prodával?
Základní potraviny. Ovoce a zelenina jen v sezóně. A maso nebylo
libové a bylo ho málo.
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Pracovní úkol:
Uvaž přednosti příp.
nevýhody vysoce
zmrazeného zboží.

Jaká byla kvalita toaletního papíru?
S tím dnešním se nedá srovnat. Byl jednovrstvý a tvrdý. Někdy ani
v obchodě nebyl…
Měli jste doma hliníkový příbor?
Ano. Používali jsme ho denně. Ale měli jsme i příbor nerezový, ten
jsme však vyndávali jen na vánoce nebo při slavnostních příležitostech.
Koupila jste si někdy podpultovku?
Ano, několikrát.
Byla jste spokojena s nabídkou obchodu za socialismu?
Ne. Protože nebyl takový výběr jako dnes. A někdy byly i základní
potraviny nedostatkovým zbožím.

Pracovní úkol:
Jmenuj tři základní
potraviny, které byly
v NDR/ČSSR
nedostatkovým
zbožím.
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8.3.3 Zásobování na východě Německa
Julius Mosen-Gymnasium,Oelsnitz
Měli jste jisté výhody proti ostatním občanům, když jste měli
nějaký vztah k prodavačkám nebo k profesní organizaci
zemědělců?
Margit: Museli jste si nejdřív vybudovat vztah k prodavačce, pak vám
určitě dávala přednost. Ale když vás prodavačka neznala, nemohli jste
počítat s výhodami. Tak jste se museli nejdřív po nějakou dobu
„vlichocovat“, například formou spropitného nebo menšími dárky. Když
jsem tedy potřebovala automatickou pračku, obchod přitom dostával na
měsíc jenom dva kusy, musela jsem začít přibližně čtvrt roku předem,
abych s prodavačkami navázala určitý druh přátelství. Jinak bych určitě
musela čekat ještě dalších 5 roků.
Bernd: Na všechno byly seznamy, ať už jste potřebovali pračku nebo
televizor, především ale na luxusní zboží. A tyto čekací seznamy bývaly
právě stále a znova přepracovávány. Když jste konečně byli na řadě,
dostali jste zprávu, že si teď můžete např. svoje auto vyzvednout.
Margit: Ale u auta to trvalo podstatně déle. Tady nešlo o roky, ale
takřka o desetiletí.
Bernd: 15 roků jsem čekal na svůj Wartburg kombi. Svou kartu mám
ještě tady. Protože čekací doba byla tak dlouhá, spořil jsem tedy po
celých 15 let na svůj vůz, protože když jste dostali zprávu, že si to
můžete konečně vyzvednout, museli jste mít peníze pohromadě.
Samozřejmě v hotovosti.
Margit: U potravin to bylo ovšem tak, že všechno bylo racionalizováno.
Tedy když v domácnosti žilo 5 lidí, dostali jste 5 banánů, pro každého
jeden. Tak to bylo alespoň na vesnici. V prodejnách, kde vás neznali, se
daly dělat triky a získat tak o jeden banán navíc. Ale ne víc. U
pomerančů jste dostali příděl podle váhy.

Pracovní úkol:
Uvaž, co říká tato
výpověď o
plánovaném
hospodářství.
Pracovní úkol:
Informuj se
podrobněji o výrobě
aut v NDR.

To myslíte takzvané „kubánské pomeranče“?
Bernd: Přesně. Ve Spolkové republice byly vždycky dobré pomeranče
z Izraele nebo ze Španělska. V NDR byly sice také, ale jen v určité době
nebo o svátcích, jako byly Vánoce. Pak bylo dováženo mimořádně jižní
ovoce za západní marky, ale těch bylo tenkrát velmi málo. Pak jsme
dostali z NSR úvěr ve výši jedné miliardy západních marek. Tak jsme
mohli importovat vzácné zboží.
Margit: Kávu, kakao, všechno zboží z jiných zemí, které tu takhle
dobré nikdy k dostání nebylo.
Jak byl tento miliardový kredit vyjednán?
Bernd: Úvěr vyjednaly vlády. Spláceli jsme to zbožím, tedy především
stroji a látkami, slavnými krajkami z Plavna, protože jsme byli vždycky
známí naší kvalitou a stavebním uměním a právě toho byl v NSR
nedostatek. Pokaždé, když jsme poslali dodávku na Západ, úvěr se opět
trochu zmenšil. Jasně, že byl splácen také v penězích, ale hlavně byl
vyrovnáván zbožím.
Velkou výjimkou v obchodu byl dvakrát do roka Lipský veletrh. Jednou
108

Pracovní úkol:
Zjisti bližší
informace o tomto
úvěru.

na jaře a jednou na podzim. Protože tam přijeli zahraniční hosté z celého
světa, byl sortiment v obchodech podstatně rozšířen, aby vznikl dojem,
že v NDR nic nechybí.
Margit: Byla jsem opravdu v šoku, když jsem tam párkrát pracovala na
stánku a viděla, že dokonce v zimě tam byla k dostání růžičková kapusta
a ředkvičky. Nebo že tam bylo k dostání vepřové maso v takovém
velkém množství. Avšak i ceny byly mimořádné.
K práci na těchto stáncích jsem se dostala díky svému zaměstnání u
Intershopu. Tam byly k dostání mandarinky a ananas v konzervách,
které jste ve výkladech jiných obchodů nikdy neviděli. To byl luxus,
který ale stál pěkné peníze.
Bernd: Exquisit byl typickým blahobytným obchodem v NDR. Ten,
kdo si to mohl dovolit, tam chodil nakupovat pořád. Takových lidí bylo
ale hodně málo. V Berlíně se tam chodilo nakupovat častěji. Několik
cen si ještě pamatuji. Za plechovku sardinek v oleji z Maroka se platilo
6 marek, za ananasovou konzervu (850 g) se muselo zaplatit 12 marek a
za 125 g kávy Rondo 10 marek.
Margit: Lepší kávou byla Costa za 7,50 marek. Ta byla v krámech
všude. Zrovna tak byly k dostání sardinky v oleji za 1 marku. Chuť ale
odpovídala nízké ceně.

Pracovní úkol:
Informuj se
podrobněji o
významných
veletrzích v NDR a
ČSSR.
Pracovní úkol:
1) Jakým druhem
obchodu byly
Intershopy?
2) Jak se jmenovaly
podobné obchody
v ČSSR?
3) Jakou měnou se
tam platilo?

Co tam bylo další výjimkou?
Bernd: Berlín. Ten byl výjimkou proto, že tam měli sídlo spojenci, kteří
vyhráli válku. Východní Berlín patřil Rusům, lépe řečeno Sovětskému
Svazu. Západní Berlín patřil Anglii, Americe a Francii. Až do roku
1961 mohl každý občan – jedno který – tam i zpět, kolikrát se mu
chtělo. Ale když byly uzavřeny hranice, měli jsme to zakázané. Do
Východního Berlína ze Západního jezdili v autobusech jenom spojenci,
aby u nás nakoupili, nebo aby šli do divadla.
Proč jezdili zrovna do Východního Berlína, když tam byly
potraviny tak drahé?
Bernd: Základní potraviny tam byly pořád ještě významně výhodnější
než na Západě. Mimoto v Berlíně bylo v té době 40 divadel
s výbornými herci a zajímavými kusy.
Směla také sovětská posádka do Západního Berlína?
Bernd: Čistě teoreticky to měli dovolené. Rusové ale neměli nikdy tolik
svobody jako jejich kolegové ze Západu. Angličané, Francouzi a
Američané přicházeli a mohli se volně pohybovat S-bahnem nebo
autobusy, nebo jít do každého obchodu, který si vybrali. To bylo
sovětským občanům zakázáno. Západní mocnosti ale mohly dělat to, co
chtěly, jen uvnitř Berlína. Kolem Berlína však byla něco jako pomyslná
hranice, všude byly hraniční závory s policisty, kteří nepustili ven
nikoho, kdo měl zahraniční pas. Protože se ale cizinci mohli v Berlíně
volně pohybovat, bylo tam po celý rok VŠECHNO.
Nebyla tam žádná omezení. To, co bylo v Plavně, 3 banány pro 3 osoby,
to tam nebylo. Mohl sis tam koupit banány po krabicích nebo 5 kg
vepřové kýty. Pro mě za mne třeba i 10 kg. Bylo tam všechno. Ale
jakmile ses dostal 100 m ven z Berlína, např. do Schildowa, nebyla tam

Pracovní úkol:
Informuj se o životě
v Berlíně v letech
1945 - 1989.
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u koupaliště ve větším množství ani limonáda.
Znamená to tedy, že kdyby v Plavně byli spojenci, tak by tam také
bylo všeho dost?
Margit: Nezáleželo to jenom na spojencích, v Berlíně bylo také mnoho
turistů, a tedy také cizinců. Pokud by tam nebyl velký sortiment zboží,
pak by tam nejezdili a ztratili bychom další zdroj příjmů, v NDR totiž
nikdy moc peněz nebylo. Zvenku muselo NDR vypadat tak, jako by tu
bylo všechno jako na Západě. Jak to vypadalo jinde v NDR, to většina
lidí venku nevěděla.
Tak tedy v NDR existovaly dva světy, Berlín s velkou nabídkou
zboží a ostatní oblasti, v kterých kdeco chybělo?
Margit: Berlíňané vedli zcela jiný životní styl, než například my ve
Vogtlandu v Sasku.
Bernd: My jsme takříkajíc náš život jen „žili“. Když právě došly
peníze, půjčili jsme si od sousedky padesátku, abychom si koupili něco
k jídlu, a žilo se dál. Taky jsme neměli žádné konto, jak je to tady teď
obvyklé. V dalším měsíci jsme sousedce padesátku vrátili a všechno
bylo zase v pořádku. Neznali jsme, že by všichni pořád šetřili, jako se to
dělá teď. Taky proto se u nás nakupovalo častěji v Exquisitu.
Margit: U nás měly přednost jiné věci. Když jsme si chtěli dopřát
hezčí byt, museli jsme uspořit na jídle. Potom taky u nás byla rajčata
jenom jednou týdně. To ale neznamená, že bychom žili jako žebráci.
Bernd: Neměli jsme žádné balíky peněz. Lidé ve Vogtlandu si mohli
dovolit velká auta a vždycky měli účet ve spořitelně. My jsme ale
vydělávali (v Berlíně) jiné peníze. Když jsem se sem přistěhoval, bral
jsem méně o 500 marek.
Margit: Já jsem vydělávala hrubých 750 marek, to bylo na ruku 554
marek
Bernd: Dříve jsem v Berlíně vydělával 1500 marek. Do Berlína se ale
nedalo jen tak jednoduše nastěhovat. Potom tam přímo existoval zákaz
přistěhování.

Pracovní úkol:
Porovnej platy
v různých povoláních
v NDR/NSR/ČSSR.
Pracovní úkol:
Zdůvodni, proč se do
Berlína dalo
přistěhovat jenom se
státním povolením.

Posílaly se balíky ze Západu do Berlína tak často jako do ostatních
oblastí, když tam životní úroveň byla o tolik vyšší?
Margit: Ne. Samozřejmě velmi mnoho východních Berlíňanů mělo
příbuzné v Západním Berlíně, protože hranice byly zřízeny takřka přes
noc. Tak se rychle stalo, že babička bydlela v Západním Berlíně a děti a
vnuci ve Východním Berlíně. Přesto balíky ze Západu tam nebyly tak
časté. Ale my jsme měli štěstí, že jsme měli velkou rodinu, z níž všichni
žili na Západě.

Pracovní úkol:
Zjisti, kdy byla na
hranicích postavena
zeď.

Kdo tedy měl hodně příbuzných na Západě, mohl vždycky počítat
s balíky ze Západu?
Bernd: Pokud jste s nimi měli dobrý vztah, pak ano.
Margit: Moji prarodiče oba odešli v polovině čtyřicátých let do
Západního Německa, aby si tam vybudovali novou existenci. Můj
dědeček také opravdu pracoval dnem i nocí. Tak shromáždil určitý
kapitál. Proto jsme se mohli těšit z pravidelných balíků ze Západu.

Pracovní úkol:
Zdůvodni tuto
výpověď.
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Posílali jste také „balíky z Východu“?
Margit: Ano, ale to bylo poměrně vzácné. Ale na 4 týdny v roce k nám
mohli naši příbuzní ze Západu přijet. Většinou vždycky v létě byla celá
celá rodina pohromadě. Při té příležitosti přivezla moje babička vždycky
s sebou látky, z kterých moje maminka vždycky ušila šaty nebo zástěry.
To byl takříkajíc náš dík za balíky ze Západu.
Bernd: Byla to pro ně také dovolená, kterou jsme ale museli financovat.
Protože jsme nechtěli vypadat jako chudáci, bylo všechno jen to
nejlepší. Pili jsme pivo, tvrdý alkohol a pro celé příbuzenstvo jsme
Pracovní úkol:
museli také vařit. Tak nás to stálo malé jmění.
Vysvětli tuto
Margit: Já jsem ale také byla 6 týdnů u mých příbuzných na Západě.
výpověď.
Až do roku 1961 jsme mohli my z Východu jezdit na dovolenou na
Západ. Lépe řečeno mohli jsme všichni na šestitýdenní dovolenou mimo
NDR. Po roce 1961 mohli ven jenom důchodci.
Byly také problémy se Stasi?
Margit: Já jsem s tím nikdy neměla problémy, ale když jsem chtěla
nastoupit u Intershopu, nejdřív čtvrt roku prověřovala Stasi moji
minulost. Měla jsem také opravdu štěstí, protože ani já, ani můj tehdejší
manžel jsme nebyli ve straně, tedy v SED. Ale protože můj muž
pracoval jako hlavní účetní u Mitropy, měli jsme už trochu vážnosti. Ale
přijali mě, přestože jsem nepatřila do žádné strany.
Vzhledem ke své práci jsem mohla každý měsíc směnit 20 východních
marek za 20 západních. Proto jsem byla v naší vesnici více uznávaná.
Bernd: Protože tam taky bylo zboží ze Západu, žádné z Východu. Tedy
cigarety, čokoláda, prací prostředky. atd. atd. Také gramofonové desky,
všechny ze Západu. Mýdla, deodoranty.

Pracovní úkol:
Objasni, k jakému
okruhu osob patřila
Margit.

Na Východě byly tedy známosti to nejdůležitější?
Margit: Správně. Když jste stavěli dům, bez správných kontaktů jste na
dokončení mohli čekat léta. Vápno, cihly, malta a cement byly k dostání
jen v určitých obdobích. A taky jenom v omezeném množství. Když
tedy došel cement, ale zase byly cihly, musel jsi pracovat na stavbě, kde
zrovna bylo k mání dost materiálu.
Bernd: Stávalo se často, že jsi zašel do staviv, hodně časně a všechno
už bylo pryč, protože nejdřív přišli na řadu známí, a také často vykoupili
stavebniny, aby je vyměnili, nebo aby s nimi obchodovali, i když je
bezprostředně nepotřebovali. Tak se tedy rychle nakoupily 2 palety
obkládaček jenom proto, abyste je vyměnili za pneumatiky nebo okna,
která jste nutně potřebovali. Když na vás ale přišli, rychle vám hrozily
čtyři roky vězení.
Margit: Díky svému zaměstnání u Intershopu jsem měla vždycky hodně
známostí. Později jsem přešla k jednomu podniku se stavebními
materiály, BWK, abych se lépe dostala k materiálu pro stavbu domu.
Ale bohužel jsem tam neměla žádné jméno, a musela jsem se tam hodně
„vtírat“, abych se dostala ke svému cíli.
Bernd: To se tam tvoje babička musela producírovat v pěkné sukýnce
(směje se).
Margit: Tak to nebylo. Ale mělo svůj význam vypadat pěkně, přece jen
jsem potom dostala svůj cement.
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Bernd: Proto taky se mohly hodně často slavit úspěchy. A také bylo
zábavné pořád navazovat nové známosti a poznávat nové lidi.
Margit: Já si taky na svůj život v NDR nemůžu vůbec stěžovat. Jasně,
že bylo všeho málo. Ale proto se toho hodně dělalo společně s rodinou,
zatímco dnes se akorát sedí před telkou.
Kdybych mohla ještě jednou volit, zvolila bych znovu NDR. To je fakt.

112

Pracovní úkol:
Uvaž, proč Margit
vidí NDR tak
pozitivně.

8.3.4 Prodej potravin za socialismu
Gymnázium, Stříbro
Vybrala jsem si prodej potravin, protože moje rodina má k tomuto oboru
blízko. Můj otec pracoval jako vedoucí prodejny, proto jsem měla
možnost získat co nejvíce informací.
Zajímalo mě, jak se žáci připravovali na povolání prodavače
v Potravinách. Žáci si mohli vybrat např. obor prodavač smíšeného či
potravinářského zboží. Délka studia na učilišti byla stejná jako dnes, 3
roky. V 1. ročníku žáci trávili 4 dny v týdnu ve škole a 1 den na odborné
praxi. Ve 2. a 3. ročníku se střídal týden školního vyučování s týdnem
praxe. Odborný výcvik byl velmi podobný tomu dnešnímu, ale žáci
nosili na výcvik bílé úbory, dívky- bílý plášť, bílá čelenka, zdravotnické
boty; hoši – bílý plášť, bílé kalhoty. Dnes je tomu jinak, pracovníci nosí
úbory určené příslušným podnikem – firmou. Třeba pro prodejnu Penny
Market je charakteristická červená barva. Nejdůležitějším odborným
předmětem zaměřeným na potraviny bylo zbožíznalství. Tento předmět
byl také součástí závěrečné zkoušky. Dalšími předměty mohly být
matematika nebo aranžování. Absolvent musel projít ale také praktickou
zkouškou.
Pracovní úkol::
Uvaž, jaké výhody
Absolventi dostávali tzv. „umístěnku“, tj. dokument, který umístil příp. nevýhody měl
absolventa školy do určitého podniku. Zde musel zaměstnanec zůstat tento způsob
nejméně 3 roky. Podnik byl povinen absolventa zaměstnat, zajistit mu zprostředkování
ubytování a poskytnout náhradu cestovních a stěhovacích nákladů. Pro práce.
zaměstnance byly pořádány zájezdy ROH (Revolučního odborového
hnutí), zaměstnanci mohli také požádat o poukaz na rekreaci. Vzornému
zaměstnanci mohl vedoucí prodejny udělit peněžní odměnu, mohl být
mu také za vzornou práci přidělen poukaz na rekreaci (např. do lázní, na Pracovní úkol::
hory). Vedení podniku udělovalo vzorným pracovníkům titul „Nejlepší Uveď příklady, jak
pracovník“ a popř. výborné prodejně „Nejlepší pracovní kolektiv“.
dnes podnik
odměňuje své
Prodejna, kde můj otec pracoval několik let jako vedoucí, byla v mém spolupracovníky.
městě za socialismu velmi populární a dosahovala největších zisků ve
městě. Otevírací doba zde byla ve všedních dnech od 7 do 18 hodin,
v sobotu od 7 do 11 hodin. Pracovalo zde 12 zaměstnanců včetně
vedoucího a jeho zástupce. Nejvíce lidí přicházelo do prodejny v pátek a
v sobotu, v provozu byly čtyři pokladny - dvě v prodejně, jedna
v oddělení zeleniny, jedna v oddělení řeznictví (dnešní prodejna Algo –
má dvě pokladny, sortiment zboží – potraviny, uzeniny, ovoce-zelenina,
pracovní doba i v neděli dopoledne). Nejvíce se prodávalo klasické
pečivo, především zdejší, na Vánoce banány, mandarinky, pomeranče,
lískové oříšky, mandle, kokos a želé v čokoládě. Je škoda, že se nám
nedochovaly výrobky ze socialismu, abychom si je mohli prohlédnout a
srovnat s dnešními výrobky. Jistě bychom viděli výrazný rozdíl již
v etiketách – ty dnešní jsou barevnější, poutavější.
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8.3.5 Rozhovor o obchodu v NDR
Julius Mosen-Gymnasium,Oelsnitz
Rozhovor Joshuy s bývalým obchodním vedoucím BHG (Bäuerliche Handelsgenossenschaft
– Rolnické obchodní družstvo) v Schönecku, dnes jednatelem a předsedou představenstva
RHG (Reiffeisen Handelsgenossenschaft – Obchodní družstvo Reifeisen) v Schönecku; v tuto
společnost se po převratu BHG změnila. RHG Schöneck v současnosti zaměstnává více než
200 zaměstnanců v 15 lokalitách.
Dobrý den, pane G. Moje první otázka: Jak to bylo v NDR s
obchodem? Existovalo něco jako volný trh?
V NDR existovala státem plánovaná ekonomika, která byla řízena
státní plánovací komisí. Krajské rady předkládaly bilanční čísla,
podle nichž se rozhodovalo o přídělech zboží. Tyto příděly však
v žádném případě nestačily pro pokrytí potřeb, jednalo se o
mimořádně nedostatkové hospodářství. Další zboží se shánělo díky
dobrým osobním vztahům s dodavateli a vlastnímu vysokému
nasazení (především písek, cement, obkladačky/dlaždice, dřevo nebo
cihly), v té době jsem velmi cestoval. Přibližně čtvrtinu zboží našeho
sortimentu jsme dostali prostřednictvím přídělů, většinu jsme si však
museli opatřit sami. Jen tak jsme mohli do jisté míry pokrýt potřebu
stavebních materiálů a jiných produktů. Abychom vyrovnali
nedostatky na trhu, vyráběli jsme sami některé výrobky jako např.
betonové tvarovky pro rodinné domy.
Jaké jste měli tenkrát problémy?
Největším problémem byl především nedostatek materiálu. Z toho
vyplývaly další problémy. Protože hodně zboží nebylo k dostání
hned, lidé často stáli ve frontách, aby se mohli nechat zapsat na
objednávkové seznamy. Kromě toho v těch bilancích nebyly
plánovány věci pro nás životně důležité, jako např. jeřáby nebo
nákladní auta. Museli jsme si tedy pomoci jinak. Kupovali jsme od
státních sběren železa staré vyřazené náklaďáky a rozmontovávali
jsme je. Staré díly jsme vyměňovali za nové a tak jsme sestavovali
nové náklaďáky. Dalším problémem bylo, že v plánech nebyly žádné
stavební kapacity nebo jich tam bylo jen velmi málo. To znamenalo,
že jsme si mohli od jiného podniku něco nechat postavit jenom za
určenou cenu. Tak jsme si museli stavět sami (např. haly, garáže,
dílny, sociální prostory, kanceláře) a využívat naše dělníky, kteří by
jinak vykládali vagony.
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Pracovní úkol:
Uvaž, jak tato praxe
působila na pracovní
tempo a na motivaci
spolupracovníků.

Měl jste ve své pozici pro sebe nějaké výhody?
Co to jsou výhody? Bylo tam víc nevýhod. Například většina dělníků
byla placena lépe než já. Ale přece jen tam byla jistá výhoda: Díky
dobrým vztahům k dodavatelům a k zákazníkům bylo možné občas
získat pro sebe zboží, které bylo jen vzácně nebo vůbec ne.

Pracovní úkol:
Informuj se o
mzdové politice
v NDR/ČSSR a
vysvětli důvody pro
tuto politiku.

Co se tenkrát v NDR prodávalo častěji než dnes a co ne?
Před převratem se lépe prodávala krmiva a hnojiva, protože chov
malých zvířat byl velmi rozšířen. Mimoto se více prodávalo zboží,
které bylo k dostání jenom u nás, např. hliníková fólie, která je dnes
k dostání všude. Jinak ale změna poptávky po určitých produktech
souvisí víc se změnou módy než s převratem. Vedlejší produkty se
kupují málo. A samozřejmě zákazníkům nemůžeme nabízet stejné
obkládačky, které byly moderní před 25 lety. Nadto dnes existuje
spousta nových technologií a modernějšího zboží, ale to však má se
změnou politického systému málo společného.
Jaké zboží se shánělo obzvlášť těžko, čeho byl nadbytek?
Všechno zboží se před převratem shánělo těžko, zejména stavební
materiály. Čeho bylo relativně dostatek, to byly drobné věci (např.
pracovní oblečení nebo hřebíky).

Pracovní úkol:
Srovnej situaci
v NDR s ČSSR.

Existovalo něco jako velkoodběratelé nebo nakupovali jenom
řemeslníci a soukromníci?
Většími odběrateli byly hlavně zemědělské podniky, které od nás
odebíraly vápno a hnojiva. Dalšími zákazníky byli hlavně
soukromníci nebo „menší“ řemeslníci.
Jaká byla v NDR pracovní morálka v protikladu k dnešku?
K pracovní morálce musím říci, že tenkrát nebyla nižší. Platili jsme
rozumné mzdy podle výkonu. Tak jsme mohli dosáhnout dobrého
pracovního klimatu a měli jsme vlastně dobře motivované týmy.

Pracovní úkol:
Srovnej tuto
výpověď se
skutečností, jak se
musela stát fronta na
nedostatkové zboží.

Kolik jste tenkrát měli zaměstnanců ve srovnání s dneškem?
Před převratem jsme měli přibližně 100 zaměstnanců. Potřebovali
jsme především hodně dělníků, kteří vykládali zboží dodávané po
železnici (např. písek, uhlí). Po převratu doprava po železnici
odpadla, soustředila se více na nákladní autodopravu. Proto jsme
museli mnoho zaměstnanců propustit, měli jsme jenom kolem 30
spolupracovníků. Dnes je u nás zaměstnáno kolem 200 lidí. Mimoto
u nás pracuje 15 učňů a čtyři studenti profesní akademie.
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Slýchá se často o problémech, které souvisejí se změnou
politického systému. Byly takové problémy i ve vašem podniku?
Jak jste si s nimi poradili?
Problémy jsou velmi různorodé. Mnohé se týkají podniku. Většina
potíží, s nimiž jsme museli bojovat, byla personálního charakteru.
Tak například se poprvé konaly svobodné volby představenstva a
dozorčí rady. Musely být zavedeny zcela nové pozice, které v NDR
neexistovaly. Tak jsem byl najednou zvolen za předsedu dozorčí rady
i za jednatele. Vznikly nové úkoly, které jsme nejdříve museli
zvládnout. Najednou jsem byl odpovědný za podnik, ačkoli jsem
úplně přesně neznal zákony Spolkové republiky Německo.
Mimoto jsme měli rovněž bankovní oddělení. Podle zákona jsem teď
odpovídal také za bankovní operace, i když jsem pro to neměl
sebemenší vzdělání. S našimi zaměstnanci vznikly přirozeně také
problémy. Jak už jsem se zmínil, nemohli jsme po převratu zaměstnat
všechny dělníky, protože odpadlo zásobování po železnici a tím
pádem jsme pro vykládku nepotřebovali tolik lidí. Najednou tu stálo
60 chlapů bez práce. Pro ně jsem se pokusil nalézt nová místa, pokud
to jen šlo.
Co se po převratu v podniku změnilo? Jak se vyvíjel dál?
Po převratu jsme zmodernizovali závody a částečně jsme vybudovali
nové. Koncem devadesátých let byla stavební krize. „Stavební boom“
v nových spolkových zemích opadl a mnohé podniky, které vsadily na
další rozvoj a vzaly si vysoké půjčky, musely vyhlásit úpadek. Tak jsme
počátkem nového tisíciletí převzali některé z těchto podniků v úpadku.
Od převratu se obchodní obrat zvýšil více než desetkrát. To je pro
východoněmecké podniky velmi neobvyklé.
Kolik poboček jste měli za časů NDR ve srovnání s dneškem?
Před převratem jsme měli čtyři pobočky: Schöneck, Markneukirchen,
Klingenthal a Hammerbrücke. V 90. letech k nim přibyla pátá,
jmenovitě ve Falkensteinu. Po roce 2000 jsme převzali ještě dalších
11 lokalit. Některé kvůli úpadku, některé jsme nově vybudovali.
Podnik v Hammerbrücke jsme museli bohužel uzavřít.
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8.3.6 Nakupování v NDR
Gymnasium Marienberg
Mario M. a Grit M. vzpomínají:
Mario: Vzpomínám si, jakoby to bylo včera: V Großrückerswalde bylo
víc obchodů: Jeden tam naproti, kde dneska stojí základní škola, potom
ještě o jeden dům dál, kde pekař Fiedler dneska prodává rohlíky, tak
tam byl ještě jeden obchod vedle dnešního kachního rybníku a ještě
jeden obchod se zbožím v mém starém domě pod mým pokojem. Ten
obchod ostatně vedl můj otec. Prodával spoustu zboží, mimo jiné také
nápoje. Za mých časů se nekupovalo po bednách, ale po jednotlivých
láhvích. Ty nebyly tak velké, jako dneska. Hodně dlouho byly jenom
pro třetinu litru. Později byly taky půllitrové láhve. Změna velikosti se
mi napoprvé moc nelíbila. Po vypití jsem měl pořádné bolesti břicha.
Ale to je jedno. Přirozeně byly také jiné nápoje. Byla například velmi
slaná voda, Vita Cola, čaj, a jednou za týden v hnědých nebo v zelených
láhvích: pivo. Ale když nic z toho doma nebylo, pili jsme vodu se
sirupem. Například s citronovým sirupem, ale to bylo potom tak kyselé
jako normální citron.
Grit: Citróny a obecně citrusové a exotické plody byly jenom velice
vzácně. O banány a višně jsme se například pravidelně hádali. Byla ale
vlastně spousta malých dobrot a jiné ovoce. Já a Mario jsme si často
kupovali kyselé zelí jako svačinku za 10 feniků. To bylo vlastně docela
normální, když jsme běželi domů s kapajícím kornoutem s kyselým
zelím. Byly také sladkosti. Na příklad hodně bonbonů. Jeden druh se
jmenoval „vytahovač plomb“ a byl z karamelu. Jmenovaly se tak proto,
že po skousnutí se ta karamelová náplň nalepila na zuby a museli jste to
odcucat. Když jste se pokusili zuby zase dát od sebe, stávalo se často, že
to vytáhlo plomby. Co bychom ještě mohli vyprávět…
Mario: Ještě by stálo za zmínku, že každý měl svou nákupní tašku nebo
síťku. Na nich často bývaly nápisy jako například: „Tenhle pytlík patří
Malte Schniedertönnsové“ nebo „Tady nakupuju rád!“ Ostatně někdy
bylo také zle při nákupech. Příčinou bylo, že učitelé vždycky bydleli
v místě, kde učili, a samozřejmě tam taky nakupovali. To znamenalo, že
se často na učitele narazilo a ti potom rodičům vyprávěli o školních
legráckách. Tak tedy nákup někdy mohl končit velmi, velmi zle.
Grit: Mě ještě napadlo, že tenkrát byla jízdní kola jenom v jedné
velikosti. To znamená, že teprve od určitého věku se mohl začít učit
jezdit na kole. Ta kola byla sice většinou dost velká a člověk se musel
hodně snažit, aby nepadl na čumák. Kola se taky skoro pořád kradla,
jako hodně jiných věcí. Co se taky často šlohlo, bylo nářadí ze staveb a
na to mám jeden pěkný vtip: Jeden mužský jezdí každý den s bedýnkou
písku na stavbu a večer zase zpátky. Každý den ho kontrolují, ale
úředníci nenajdou nic. Po devátém dnu řekne policajt: „Já to vzdávám!
Já vím, že něco pašuješ, ale v bedýnce nemohu nic najít. Přesto tě teď
zatknu.“ A zatkne toho chlapa. Nato on: „Tak když jsem teď zašitej, tak
to taky můžu říct. Nekradu nářadí, ale kola!“ A tak končí ten vtip.

Pracovní úkol:
Vyhledej toto místo
na mapě a zjisti, jak
daleko je od
nejbližšího velkého
místa a jak daleko je
od hranice
ČSSR/NDR.

Pracovní úkol:
Uvaž, jaké přednosti
příp. nevýhody má
vlastní nákupní taška.

Pracovní úkol:
Uvaž, jaký význam
má pro mladé, aby
měli svoje vlastní
kolo.
Pracovní úkol:
Zjisti nějaké
politické vtipy z té
doby a srovnej je s
dnešními.
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8.4 Jak lidé trávili svůj volný čas?
8.4.1 Volný čas a dovolená
Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Mittelschule Falkenstein
Volný čas trávili lidé v NDR v soukromí v kruhu rodiny. Činnosti se od podobných činností
soukromého života v západních zemích odlišovaly nepodstatně. Živé oblibě se těšily
sportovní organizace. V oblastech filmu, literatury a hudby byla velká poptávka po
produktech ze Západu, které však byly dostupné jen omezeně. Zájem obyvatelstva však byl
zaměřen i na díla z domácí produkce. Velmi oblíbené byly indiánské filmy s Gojko Miticem
jako protiklad k filmům podle Karla Maye, právě vzniklé rockové kapely a společenskokritické romány.
Pro mnohé občany NDR hrálo významnou roli uspořádání volného času v pracovních
kolektivech podle koncepce vyžadované státem. Účast na prvomájových demonstracích
s návratem přes hospodu, zájezdy do divadel nebo podnikové dovolené pro vyznamenané
s jídlem a tancem byly na každoročním programu.
Pro děti a mládež existovala pro tvorbu volného času bohatá nabídka, ta však byla často
ovlivňována státními organizacemi jako byli Mladí pionýři (Junge Pioniere), Svobodná
německá mládež (FDJ – Freie Deutsche Jugend) nebo Společnost pro sport a techniku (GST Gesellschaft für Sport und Technik – v ČSSR Svazarm). Žáci ve školách se mohli po
skončení vyučování účastnit mnoha kroužků. Ve městech byly zakládány kluby mládeže,
v nichž se mohla setkávat mládež, a kde mohly být z jejich vlastní iniciativy pod dozorem
organizovány mnohé akce (např. diskotéky). O víkendech se na mnoha místech konaly
taneční zábavy mládeže s reprodukovanou hudbou nebo s živými kapelami.
Pro cesty na dovolenou bylo výhodné, když rodiče byli členy odborové organizace FDGB.
Tato organizace regulovala přidělování poukazů na tuzemskou dovolenou. Odborová
dovolená byla cenově výhodná, ale míst nebyl dostatek. Obzvlášť žádaný byl pobyt na
pobřeží Baltského moře. Ve všech podnicích tak existovaly pořadníky a systémy přidělování
bodů. Děti zaměstnanců měly určitou možnost jet do prázdninového tábora za relativně malý
poplatek. Tam se během letních prázdnin mohly děti věnovat turistice, koupání, sportovním
soutěžím, a rovněž tak mohly navštěvovat diskotéky. Soukromé cesty na dovolenou byly
spíše vzácné. Většinou bylo nutné smířit se s nedostatečným ubytováním a podmínkami, nebo
si vypomoci západními markami. Cesty do socialistického zahraničí byly možné jen velmi
omezeně. S výjimkou Polska a Československa potřebovali občané NDR do dalších
socialistických zemí výjezdní povolení. Výměna peněz pro každého turistu byla velmi
omezená.
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8.4.2 Činnosti ve volném čase a zážitky, pamětník B.
Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Mittelschule Falkenstein
Doma se hodně pomáhalo, bylo třeba také se postarat o mnohá zvířata.
Jinak se hodně chodilo „poflakovat“, nebyla žádná televize, která by
byla opravdu zajímavá, a nevysílalo se po celý den. Něco se vysílalo jen
od 20 hodin do půlnoci nebo do jedné hodiny. Přijímali jsme (částečně
ilegálně) tenkrát dva východní a tři západní vysílače. Program se skládal
většinou ze zpráv, snad trochy sportu, a jinak to byla nezajímavá
vysílání, na která se tak jako tak nikdo nekoukal. Na televizi se dívalo,
když byla o prázdninách dlouhá chvíle, ale jinak ne. Mimoto byl jednou
v týdnu fotbalový trénink, a i mimo něj se fotbal hrál hodně.

Pracovní úkol:
Uvaž, proč NDR
občanům zakazovala
dívat se na západní
televizi.

V 11 letech jsme si zřídili s kamarády malou jeskyni s matracemi a
starými dekami v malém přístavku jedné stodoly, vysokém přibližně 1,5
metru. Tam jsme se zašívali a hráli mariáš. U potoka vedle stodoly jsme
si v zimě hráli se sněhovými koulemi, jinak se vším, co plavalo na
hladině, třeba jsme potápěli lodičky. Pokoušeli jsme se zasáhnout něco
plovoucího železem přivázaným na provázku. V zimě byla tato zábava
sice trochu nepříjemná, protože potok byl skoro zamrzlý, voda studená a
člověk hodně promrzl, ale to nikoho neodradilo. Když bylo tepleji, hrál
se ve vsi často až do noci badminton.
Když nám bylo 12 let, vyjeli jsme ve čtyřech o letních prázdninách na
kolech do lesa za vsí a tam jsme stanovali. Jeden z našich otců se
pokoušel v lese najít stan svého syna, ale nenašel ho. Postavili jsme si
stany hluboko v lese a daleko od cest. Tím jsme si vydobyli uznání.
Vydrželi jsme tam 3 – 4 dny a ráno jsme se myli v potoce s ledovou
vodou. Zásoby jsme si nakoupili předem ve vesnickém konzumu a
skladovali jsme je v zásobovacím stanu. Ten bohužel nebyl moc
bezpečný vůči obyvatelům lesa, kteří se o obsah indiánského stanu
zajímali.

Pracovní úkol:
Porovnej tehdejší
činnosti ve volném
čase s dnešními,
např. také ve městě.

Než jsem mohl oficiálně jezdit na mopedu, směl jsem s kamarády běhat
do vedlejší vesnice nebo tam jezdit na kole. Přesto už v 11 letech většina
z nás jezdila na mopedu po lesních a polních cestách. Do vedlejší
vesnice jsme chodili tancovat, a na zpáteční cestě, která vedla hlavně
z kopce, se stávalo, že řetěz na kole spadl. Když k tomu přibyla ještě
smůla, že selhala brzda na kole, nebylo divu, že někdo skončil
v následující zatáčce v kytičkách na kraji cesty. Později jsme jezdili na
taneční zábavy na mopedu. Po nějakou dobu bylo také móda na zpáteční
cestě vysazovat vrátka od zahrádek a schovávat je.
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První dovolená, kterou jsem podnikl se svými rodiči, vedla do Drážďan
na přehradu u Malter. Dovolenou v Braniborsku organizoval podnik,
kde pracoval můj otec, byly tam chatky a místa pro stanování.
Jinou dovolenou jsme si udělali u Baltského moře v Bad Doberanu.
Jednou jsme také jeli do Polska na Sněžku. Jindy jsme jeli se známými
do Polska do 4hvězdičkového hotelu s několika velkými bazény,
skokanskou věží, vodní skluzavkou atd. Jeli jsme jedním Trabantem a
jedním Wartburgem. Na parkovišti u hotelu nestálo žádné
východoněmecké auto a dokonce ani polské. Další den jsme šli na
snídani do velké jídelny. Byly tam stoly s červenými a modrými ubrusy.
Stoly s červenými ubrusy, kterých bylo málo, byly už obsazeny, a tak
jsme si sedli ke stolu s modrým ubrusem. Přišla obsluha a zeptala se:
„Dobrý den, Hummel?“ „Nene, my se jmenujeme Kölbelovi.“, „Vy ne
od cestovky Hummel?“, „Pak si prosím sedněte k jiným stolům.“
Museli jsme čekat, až se uvolní červený stůl, a pak jsme si sedli a byli
jsme docela normálně a zdvořile obslouženi. Na parkovišti mezitím
dorazilo více autobusů od cestovky Hummel, velké cestovní kanceláře
ze Spolkové republiky Německo. Obsadili skoro celý hotel.
Díky kamarádovi jsem se mohl účastnit mládežnické turistické cesty.
Letěli jsme na 14denní okružní cestu po Bulharsku. Po jednom týdnu u
Černého moře jsme strávili pár dní ve sportovním hotelu, potom jsme
pokračovali do Sofie. Při zpátečním letu malým letadlem, v kterém byla
jenom naše skupina, po startu letadlo udělalo zatáčku; tím se dostalo do
hodně šikmé polohy. Při letu byla pro každého sklenka sektu, ale
protože se děvčatům při té poloze letadla udělalo špatně, nemohla pít
sekt. Tak jsme se nabídli a hned jsme jejich sekt vypili. To se projevilo
po přistání, kdy jsme byli „trochu veselí“.
Když mi bylo 17, jel jsem se třemi kamarády do Česka. Jeli jsme ve
čtyřech Trabantem, který patřil jedinému osmnáctiletému mezi námi.
Vyrazili jsme se zavazadly hned po práci nebo po škole a dojeli jsme na
místo další den. V 11 hodin jsme měli za sebou cestu dlouhou 1000 km.
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Pracovní úkol:
Najdi Sněžku na
mapě.

Pracovní úkol:
Máš pro tuto
výpověď nějaké
vysvětlení?

Pracovní úkol:
Vysvětli tuto situaci.

8.4.3 Volný čas v NDR
Julius Mosen-Gymnasium-Oelsnitz
Následující text shrnuje naše poznatky získané z dotazníků.
Volný čas je nenahraditelnou potřebou každého člověka. To, jak kdo prožije volný čas,
zvýrazňuje individuální rysy jeho osobnosti a široce ji definuje. V současnosti považujeme
mimořádně širokou nabídku činností za normální a často ji nedokážeme dostatečně ocenit.
Vydejme se o pár let zpátky, abychom si osvěžili, že není samozřejmé mít k dispozici tolik
možností, jak smysluplně prožít náš čas.
V posledních týdnech jsme měli příležitost zabývat se důkladně tématem „Volný čas v NDR“
a dostali jsme se k řadě poučných výsledků. Abychom získali obecněji platný širší přehled,
rozhodli jsme se přesněji dotázat osob mezi 25 a 60 lety, a snažili jsme se vyvodit z odpovědí
průřez různými sociálními úrovněmi. Tak jako dnes bylo i tenkrát různé množství času, který
měli lidé obecně k dispozici. Většina osob udávala, že pro své individuální volnočasové
aktivity měli k dispozici 1 až 3 hodiny. Mladší lidé měli v zásadě více času pro své volné
aktivity a osoby s časově náročnými povoláními udávaly, že často neměly pro sebe více než
jednu hodinu a v extrémních případech ani tu ne.
Když jsme se dotazovali vybraných osob na jejich koníčky, dostali jsme se k neočekávané
pestrosti odpovědí. Kromě paličkování, což je podle našeho názoru dnes poněkud nezvyklé
hobby, jízdě na kolečkových bruslích, šachů a rybaření, se zvlášť hojně vyskytovaly čtení,
plavání, jízda na kole a navštěvování přátel. Když jsme se přesněji dotazovali na sport, zjistili
jsme s překvapením, že proti našim očekáváním se srovnatelně méně lidí zabývalo pravidelně
sportem. Pouze asi 44% dotázaných se pravidelně věnovalo sportovním činnostem.
K nejpopulárnějším sportovním disciplinám v NDR patřily fotbal a lehká atletika, ale velmi
oblíbené byly také tenis, házená, jezdectví a lyžování. Většina těchto činností mohla být
uskutečněna prostřednictvím spolků nebo organizací jako GST (Gesellschaft für Sport und
Technik37). Další aktivity mohly být provozovány doma nebo u přátel, např. ze sousedství.
Poté, co jsme se zabývali všednodenní organizací volného času, zajímali jsme se nyní
především o podobu dovolených a prázdnin. Žáci měli v roce volno 12 až 14 týdnů, zatímco
zaměstnaným příslušelo jenom 14 až 21 dní dovolené. V protikladu k tomu mají dnes žáci
k dispozici 12 týdnů prázdnin; pracující obyvatelstvo má v průměru nejvýše 30 dní dovolené.
Všem našim dotázaným se nabízela možnost cestovat. Jak jsme očekávali, cestovalo se do
Československa, Polska nebo Maďarska, ale cestování do vnitrozemí bylo znatelně častější.
Preferovaným cílem cest bylo Baltské moře. Zbývající volné dny se týkaly svátků, které se
týkaly všech. Přitom dotazovaní udávali kromě svátků, které jsou analogické našim, také další
dny, jako např. Den republiky (7. 10.) nebo Den osvobození (8. 5.). O takových svátcích
předepsaných státem se z oken tradičně vyvěšovaly vlajky NDR. Lidé dodržovali tradice i o
dnech, které nebyly zákonně stanoveny jako svátky; tyto tradice se od našich současných více
či méně liší. Jako dnes měla každá rodina své tradice slavení Vánoc, ty se předávají
z generace na generaci až do dneška. Jinými slavnostními dny byly jednou do roka zabíjačky
nebo posvícení. Naštěstí měli takřka všichni možnost prožít slavnostní dny v kruhu rodiny, i
když zároveň menšině tato možnost zůstávala odepřena, protože rodina se před válkou usídlila
na Západě nebo v zahraničí.
37

U nás Svazarm
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Tancovat se chodilo koncem týdne do nepříliš vzdálených míst. Běžné vycházky za tím
účelem trvaly od 19:00 do 24:00 hod. Ve vzácných případech se to protáhlo až do 01:00
hodiny. Na rozdíl od dneška mohli taneční zábavy navštěvovat už mladiství od 14 roků.
Taneční kurzy byly kupodivu navštěvovány méně. To bylo obvyklejší až pro později narozené
ročníky našich respondentů. Převážně vyzýval k tanci muž partnerku, avšak byly výjimky
s dámskou volenkou, i když teoreticky obě pohlaví měla možnost vzájemně se žádat o tanec.
Když už jsme připomněli popularitu tanečních zábav, nejpopulárnější byly diskotéky. Jinými
oblíbenými žánry byly (východní) rock, pop nebo blues, i když šlágry byly přijímány s
nepřekonatelným nadšením.
Možnost trávit čas u televize měli všichni naši dotazovaní. Nejčastěji sledovanými byly
východoněmecké stanice DDR1 a DDR2, západoněmecké ARD, ZDF a MDR.
Západoněmecké vysílače zpravidla nemohly být přijímány, proto se pro jejich příjem stavěly
vlastní přijímače, aby se daly tyto zakázané programy sledovat. Návštěvy kina byly vždycky
možné, i když výběr filmů byl omezený. Dotazovaní navštěvovali blízké kino v průměru 1 –
2krát do měsíce.
V politické organizaci mládeže FDJ (Freie Deutsche Jugend – Svobodná německá mládež;
obdoba ČSM nebo později SSM u nás) byli i všichni naši dotazovaní stejně jako skoro každý
ve věku mezi 14 a 25 lety. Většina mládeže tam navštěvovala pouze povinné akce. Někteří se
však angažovali o pracovních brigádách, jako třeba při sběru brambor, nebo navštěvovali
kroužky, jako třeba pěvecký soubor. V protikladu k politickým organizacím byly církevní
akce navštěvovány zcela výjimečně. Většina lidí je nenavštěvovala nebo je navštěvovala
jenom nepravidelně, jako např. o Vánocích, kdy chodili do kostela. Akce pro mládež
v církevních sborech byly navštěvovány podobně jako bohoslužby.
V závěru bylo pro nás důležité získat hodnocení záležitostí, které byly později vnímány jako
pozitivní. Mnozí dotazovaní si nemohli vzpomenout na žádné výhody NDR ve srovnání se
současnou Spolkovou republikou Německo, menšina však chválila finančně výhodnější
situaci a silnou soudržnost. Některým se zdál jejich volný čas za časů NDR podstatně delší
než dnes. Individualita ve vztahu ke tvorbě volného času se dá rozpoznat v každém
jednotlivém dotazníku. V některých aspektech se naše očekávané ohodnocení potvrdilo, jinde
muselo být korigováno. Závěrem lze shrnout, že je možné nalézt paralely i rozdíly týkající se
organizace volného času tenkrát a dnes, protože čas nikdy nezůstává stát, i když jsou situace,
v nichž by si to člověk právě přál.
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Dotazník – Organizace volného času v NDR
muž

žena

Stáří:
25-35

36-45

46-60

60-a starší

Povolání: __________________________________
1. Kolik volného času (pro sport, přátele, hudbo atd.) jste měl/a denně v průměru
k dispozici?
méně než 1h

1h-3h

3h-5h

více než 5h

2. Věnovali jste se ve svém volném čase pravidelně sportu?
ano

ne

Když ano, jaký?
_____________________________________________________
3. Kolik dovolené/prázdnin jste měl/a v roce k dispozici?
________________________________________________________
4. měli jste možnost cestovat?
Když ano, kam?

______________________________________

Když ne, proč?

______________________________________

5. Byly ve vaší rodině zvláštní tradice?
_________________________________________________
_________________________________________________
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6. Bylo pro vás možné strávit svátky v kruhu vaší rodiny (strýc, teta…)?
ano

ne

Když ne, proč? ______________________________________
7. Byly v NDR typické svátky, které už dnes neexistují?
_______________________________________________________________________

8. Které hudební směry jste tenkrát poslouchal/a?
___________________________________________
9. Navštěvoval/a jste tenkrát taneční kurzy?
ano

ne in

10. Kdo tenkrát vyzýval k tanci?
muži

ženy

obojí

11. Kdy taneční akce začínaly a kdy končily?
___________________________________________________________
12. Od jakého věku se na takové akce mohlo chodit?
______________________________________________
13. Jaké činnosti provozujete ve svém volném čase?
____________________________________________________
14. Jak je můžete realizovat (např. spolky, ...)?
_______________________________________________

15. Měli jste přístup k televizoru?
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ano

ne

Když ano, na jaké vysílače jste se dívali?
______________________________________
16. Jak často se vám nabízela možnost chodit do kina?
__________________________________________________
17. Byl/a jste člen FDJ?
ano

ne

18. Jak jste tam trávil/a svůj čas?
_______________________________________

19. Navštěvoval/a jste kostel?
ano

ne

nepravidelně

20. Existují věci, které dnes postrádáte, jež v NDR existovaly ve vztahu k organizaci
vašeho volného času?
________________________________________________________
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8.4.4 Cestování v socialistickém Československu - rozhovor s panem M.
Gymnázium Blovice:
Do jakých zemí jste mohl cestovat?
Byl jsem zásadně proti režimu a bylo se mnou nakládáno jako
s politicky nezpůsobilým. Nemohl jsem tedy skoro nikam. Čtyřikrát
jsme se ženou žádali o povolení vycestovat do západního Německa a
dvakrát do Itálie. Pokaždé nám to zamítli. V NDR jsem byl celkem
pětkrát, a to s dlouhými přestávkami kvůli mým politickým názorům.
Mohl jsem pouze do NDR, vše ostatní pro mě bylo „tabu“. Jinak lidé
mohli i do Ruska. Tam měli přesně stanovené trasy, kam mohou jet a
pokud zajeli někam jinam, tak je mohli i zavřít. K moři se mohlo
maximálně k Baltskému moři nebo do Bulharska, ale to bylo drahé. Na
západ jsme prostě z politických důvodů nemohli.

Pracovní úkol:
Uvaž, proč panu M.
nebylo cestování
povolováno.

Mohl se občan ČSSR dostat do západních zemí?
Mohl, ale musel to být velký komunista a musel být dobře prověřený.
Dostal se tam málokdo. Při návratu se hned STB vyptávali, s kým a o
čem tam mluvil.

Pracovní úkol:
Co chtěla STB těmito
výslechy dosáhnout?

Jaké doklady jste potřeboval, když jste chtěl vycestovat do
zahraničí?
Mimo pasu jsme museli mít i celní a devizové prohlášení. Museli jsme v
něm mít zapsáno, kolik máme rozměněných marek, co si vezeme
s sebou a na jak dlouho tam budeme. Dokonce i pytlík bonbónů, který
jsem měl v ruce, tam musel být zapsán. Kontroly byly opravdu přísné.
V případě, že někdo chtěl jet na západ, potřeboval i výjezdní doložku.
Pamatuji, jak chtěl kamarád vycestovat do Jugoslávie. Ukazoval mi štos
papírů, kde bylo asi 10 podpisů opravňujících ho k vycestování, ale
přesto ho nepustili, protože se nějakému člověku zdál politicky
nezpůsobilý.

Pracovní úkol:
Uvaž, kdo platil za
politicky
nespolehlivého.

Jaké byly kontroly na hranicích a jak probíhaly?
Na hranicích byla pohraniční stráž a celníci. Když jsme se blížili ke
kontrole, tak jsem byl vždy nervózní. Celý autobus ztichl. Kontroly byly
dvojí. Na české hranici a na německé hranici. Ty německé se mi zdály
přísnější. Byl to zdlouhavý a někdy stresující proces. Jednou na
hranicích přišli celníci na to, že jeden muž z našeho města pašuje
fritovací hrnec. Čekali jsme minimálně hodinu, než to vyřešili. Platil
pokutu a clo. Celníci mohli zboží i zabavit bez možnosti náhrady a bylo
jedno, co to bylo a kolik to stálo.
Za jakým účelem jste chtěl vycestovat?
Chtěl jsem se svými kamarády navštívit jiné kamarády za hranicemi.
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Co jste si mohli z NDR přivézt a jak jste to dováželi?
Skoro nic. Hlavně jsme chtěli to, co u nás nebylo nebo bylo, ale velmi
drahé. Většinou to byly záclony, boty, dětské oblečení a alkohol.
Dovážet jsme to nemohli, tak jsme to pašovali. S botami jsme to dělali
jednoduše. Do Německa jsme jeli ve starých botách, které jsme tam
zahodili a vraceli jsme se s novými na nohou. Záclony lidé dávali pod
povlaky na sedadlech v autobuse. S alkoholem to bylo někdy i lepší. V
NDR se levně prodával velmi dobrý koňak, jmenoval se Urahn. Převést
přes hranice jsme ho mohli, ale pouze dva litry. Jenomže když měl
někdo v ruce otevřenou flašku, tak ta už se do těch dvou litrů nemohla
počítat. Někdy jel autobus plný lidí s koňakem v ruce.
Vozili jste něco do NDR?
Jediné na co si vzpomínám, jsou španělské sardinky. Ty tu byly, ne
moc, ale byly a Němci je neměli. S kamarády v NDR jsme je
vyměňovali za jiné věci.
Měli jste v zahraničí nějaké známé nebo příbuzné?
V západoněmeckém Zwieselu jsme měli známého Hanse F., který za
námi jezdil, a v Itálii jsem měl kamaráda Erica. Ještě za mnou jezdil
Holanďan, kterému jsem předával fotografie z roku 1968.

Pracovní úkol:
Proč byly fotky
z toho roku
zajímavé?

Měl váš známý ze západního Německa problémy na území ČSSR?
Pokaždé když přijel, byli jsme kontrolování STB. Jednou na bále vyhrál
bažanta, a když si ho bral domů, měl s ním na hranicích obrovské
problémy. Vyptávali se ho, kde ho vzal apod. Říkal, že myslel, že se
snad domů nedostane.
Bylo možné opustit hranice na západ i jiným způsobem než přes
hraniční přejezd?
Ne. Hranice, hlavně ty se západním Německem, byly ostře hlídány.
Všude byly ploty z ostnatého drátu, někdy i pod napětím. Místy byla
vyznačená dokonce i minová pole a zvláštní uhlazené plochy, aby bylo
vidět, jestli tam tudy náhodou někdo neprošel. Jakmile se člověk ocitl v
pohraničním pásmu bez patřičného povolení, pohraniční stráž i bez
varování střílela. Čeští pohraničníci dokonce stříleli i na německou
stranu. Slyšel jsem, že dokonce zastřelili německého rybáře, lovícího na
Šumavě, na německém území.

Pracovní úkol:
Zjisti, kolik lidí bylo
během studené války
zastřeleno na
různých hranicích.
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8.4.5 Televizní seriály v socialistickém Československu
Základní škola Ostrov
Žena za pultem
Jedná se o příběh o životě a starostech obyčejné prodavačky Anny Holubové a jejích kolegyň
z prodejny potravin. V době, kdy byl uveden, byl jako všechny Dietlovy seriály velmi
oblíbený. Děj seriálu vyzdvihuje lidskost, přátelství, vztahy mezi lidmi a socialistickou
uvědomělost. Seriál propagoval reálný socialismus. Objevovaly se v něm také scény s plnými
pulty potravin a ochotnými prodavačkami, což neodpovídalo tehdejší realitě. V době vzniku
však byl kritizován pro neuspořádaný osobní život hlavní hrdinky.
Muž na radnici
11dílný seriál o osudech Františka Bavora, aktivního obětavého poslance a funkcionáře
národního výboru ve Starém Kunštátu, o jeho radostech a starostech s budováním města, ale i
o jeho osobním životě.
Arabela
Někdy stačí zazvonit zvonečkem a pohádky je konec. Jenže někdy je to právě naopak... V říši
lidí se setkáváme s rodinou Majerových, kde se pan Majer živí jako vypravěč pohádek na
dobrou noc. Jednoho dne najde pan Majer kouzelný zvoneček, který jeho rodinu spojí s Říší
pohádek, kde vládne hodný král Hyacint se dvěma dcerami - Arabelou a Xénií. Je zde i zlý
kouzelník II. kategorie Rumburak, který chce celou Říši pohádek získat jen a jen pro sebe, a
hodlá pro to udělat vše.
Malý pitaval z velkého města
Pražská parta kriminalistů řeší trestné činy. Některé příběhy jsou natočeny podle skutečných
událostí. Seriál vznikl na začátku 80. let minulého století, byl tudíž poplatný době. Ideologie
však byla podávána ,,snesitelně“, takže ačkoliv v jednom dílu vedoucí partiové prodejny
Ladislav Frej zjišťuje, zda pohřešovaný neemigroval a na nástěnce v čekárně policejní
stanice visí výstavka s Leninem, nic většího autoři do seriálu nezakomponovali.
Nemocnice na kraji města
Jedná se o seriál plný zvratů, napětí a místy i vtipných hlášek. Obsahuje také záběry z operací,
převážně ortopedických. Z počátku byl natočen s Karlem Högrem v roli primáře ortopedie,
ale ten během natáčení zemřel. Proto byl seriál doplněn o slovenského herce Ladislava
Chudíka.
Ortopedie je nemocniční oddělení, kde pracuje řada výborných chirurgů - lékaři Sova starší
(primář), Blažej, Štrosmajer, a ne příliš zdatný dr. Cvach. Mezi ně se na počátku příběhu
zařadí nově příchozí MUDr. Čeňková, která se i přes prvotní podcenění MUDr. Sovou
nenechá odradit a na oddělení ortopedie zůstává a posléze se stává jednou z nejlepších
nemocničních lékařek. Na oddělení později posléze přichází i mladý doktor Peterka.
Děj nepopisuje pouze příběhy a události odehrávající se v nemocničním prostředí, ale věnuje
se i příhodám v soukromém životě jejích pracovníků jako je například svatba MUDr. Karla
Sovy mladšího, syna tehdejšího primáře ortopedického oddělení, s MUDr. Čeňkovou apod.
Vedlejší dějovou osou tvoří různé lidské příběhy, například případ manželského trojúhelníku
mezi doktorem Blažejem, sestrou Inou Galuškovou (později Jáchymovou) a řidičem sanitky
Romanem Jáchymem (později manželem Iny), poměr MUDr. Čeňkové s pacientem a slavným
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hokejistou Přemyslem Rezkem, dále vztah MUDr. Dany Králové s doktorem Vladimírem
Řehořem, či láska mezi sestrou Martou Huňkovou a pacientem Václavem Pěnkavou.
30 případů majora Zemana
Je televizní seriál natočený v letech 1974–1979 Ústřední redakcí armády, bezpečnosti a
brannosti Československé televize. Režisérem byl Jiří Sequens, děj se odehrává mezi léty
1945 a 1973. Hlavní postavou je příslušník SNB Jan Zeman, kterého hraje Vladimír Brabec.
Ten se vyskytuje v každém díle a postupně se v seriálu vypracuje z civilisty až na náčelníka
pražské kriminálky. Autorem knižní předlohy některých dílů a hlavním dramaturgem byl Jiří
Procházka, který byl i autorem některých scénářů. Seriál vznikal v době hluboké normalizace
k 30. výročí vzniku SNB. Jeho cílem bylo propagovat a obhajovat činnost bezpečnostního
aparátu socialistického Československa a očernit odpůrce komunistického režimu. Na
natáčení seriálu se také podílelo pomocí Tiskového odboru i Federální ministerstvo vnitra.
Jako v mnohých jiných dílech z této doby v něm byla řada skutečností uváděna do
smyšlených souvislostí, nebo některá fakta zcela měněna. Většina dílů seriálu je sice natočena
na základě skutečných událostí s řadou nepozměněných faktů, ale jejich celkové, ideové
vyznění je poplatné době a účelu vzniku seriálu. To je důvod, proč je seriál označován jako
propagandistický
Druhý dech
Třináctidílný normalizační seriál z prostředí zemědělství, kde hlavní hrdina Ing. Jiří Vydra
řeší problémy nejen v živočišné výrobě, ale i v osobním životě, když se snaží chytnout druhý
dech. Po nevěře své ženy přijíždí zklamaný Jiří Vydra (Josef Abrhám) z Prahy do vesnice, kde
se má stát díky svému šéfovi Karlu Víchovi vedoucím nového teletníku. Poznává svoje nové
spolupracovníky a obyvatele vesnice jako třeba mladou Slovensku Verunku (Veronika
Žilková), jejího muže údržbáře Stehna (Marek Vašut) a především sestru Karla Víchy,
veterinářku Kateřinu (Ivana Chýlková), která mu pomůže nejvíc v chytání druhého dechu. Jiří
Vydra postupně zvládá problémy s teletníkem, s nedostatkem krmiva, s úhyny zvířat, jako i na
druhý pokus svatbu s veterinářkou Kateřinou. Dokáže odolat lákavé nabídce své bývalé ženy,
aby se vrátil zpět do výzkumného ústavu. Šťastně se s novu ženou dočkají, opět na druhý
pokus, i vytouženého dítěte. Za režie Hynka Bočana i tento seriál obsahuje mnoho ideových
myšlenek, je zde viditelná propagace komunistické strany, JZD a dalších institucí poplatných
režimu.
Zdroje:
www.wikipedie.cz
www.csfd.cz
www.serialy.cz
www.obrazky.cz
www.novinky.cz
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8.5 Jakou hudbu lidé poslouchali?
8.5.1 Hudba 20. století - od 50. let do 90. let
Základní škola Ostrov
50. léta
 50. léta byla obdobím velké hudební aktivity a mnohých zásadních změn
 rozsáhlé politické, sociální a ekonomické změny, které se udály, zasáhly i do hudby
 ve vážné hudbě se začalo upozorňovat na heslo „Umění pro lid“
 po válce byl zájem především o populární hudbu, vývoj v zemi měnil i přístup k této
hudbě
 velký vliv na hudbu mělo nové postavení kulturněpolitických organizací, které řídily a
schvalovaly, co nového v hudbě vznikne, samozřejmě s podporou komunistické strany
 populární hudba ztrácela někdejší neomezený rozvoj a spontánnost. Některé žánry byly
dokonce komunisty tvrdě potlačovány nebo musely o svou existenci tvrdě usilovat.
 Všestranné podpory se dostávalo hlavně masové písni a estrádní hudbě.
Jistou liberalizaci přinesl až konec padesátých let
 swing byl brzy po komunistickém únoru 1948 pod nálepkou „hudba duševní bídy“ načas
dokonce i vyřazován z kulturního dění
 Masové písně - Tento pojem označuje stylově žánrový druh písní, které jsou spjaty
s ideologií komunistické strany a propagandisticky využívané k hromadnému, kolektivně
stmelujícímu zpěvu nebo k agitačně uplatňovanému poslechu. Snažily se navazovat na
některé tradice předválečného hromadného zpěvu – dělnického, trampského, ale i některé
písně Osvobozeného divadla. Nové masové písně zaznívaly ve stovkách souborů mládeže
a dětských pionýrů. Tato píseň měla největší význam v letech 1948-1955. Po smrti Stalina
některé písně ztrácely svou přitažlivost a aktuálnost. Posléze byly uplatňovány hlavně při
různých stranických a státních oslavách
60. léta
 60. léta byla obdobím největšího rozvoje hudby
 význam pro rozvoj hudby měly nová sdělovací technika, elektroakustika a elektrofonické i
elektronické hudební nástroje. Od konce 50. let otevřela televize spolu s lehkou,
trvanlivou mikrodeskou (LP), magnetofony a tranzistory zcela nové cesty k šíření hudby.
 hudba začala překonávat izolaci a začala se zařazovat do světového anglo-amerického
proudu.
 v roce 1969 se konal jeden z prvních nejslavnějších hudebních festivalů: Woodstock.
v této době také vznikl styl h ippies
 nová dorůstající generace si žádala změnu směru populární hudby a snažila se překonat
omezení ze stran komunistické strany a přiblížit se světovému proudu
 Písničky se stávaly kontrastem a zároveň i skrytým protestem vůči stálé režimní
propagandě a jejím masovým písním. Zázemím zůstával Orchestr Karla Vlacha, ale
vznikaly i další.
 Znovu se začal rozvíjet jazz. Pro mladé posluchače jazz znamenal pokus uhájit si alespoň
prostřednictvím hudby prostor k vlastnímu svobodnému vyjadřování. Mnohokrát i skrytý
protest proti ideologickému a kulturnímu dogmatismu. Jazzoví hudebníci se také nemalou
měrou podíleli na náladách a atmosféře „roku 1968“
 do povědomí společnosti se začala vracet swingová hudba
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 Rock se k nám dostal hlavně díky zahraničnímu rozhlasu. Hudba s tvrdě útočným rytmem
a odvázaným mužským hlasem. Mládež si hudbu oblíbila. S hudbou přišly i nové tancejive, rock‘n‘roll, twist a madison. Inspirace se brala ze zahraničí – Elvis Presley, Beatles.
Vrcholem a vyzráním českého rocku se stal vznik skupin Olympic a Mefisto.
 Vznikaly i nové hudební styly folk a country. Počátky českého folku jsou představovány
hlavně kapelou Spirituál kvintet. Oblíbeným country interprety byli Pavel Bobek, Miki
Volek nebo Josef Laufer
 Divadla malých forem využila nabízené liberalizace a otevřela možnost novým
myšlenkovým a stylovým posunům. Mluvila vlastní řečí, písně byly zpěvné a lehce se
dostaly do podvědomí diváků. Na Voskovce+Wericha navázala nová dvojice – Jiří Suchý
a Jiří Šlitr. Působení této dvojice se významně podílelo i na formování postojů celé tehdy
nastupující generace. Inspirovala se novými stylovými podněty – rockem, šansonem.
Začala snaha o domácí muzikál.
 Česká populární hudba reagovala na vpád vojsk Varšavské smlouvy. Nejpohotovějším a
klíčovým písničkářem byl Karel Kryl a jeho nejvýstižnější píseň Bratříčku, zavírej vrátka.
Rozhlasové stanice, které ještě nebyly obsazeny, odvysílaly i dvě písničkové parodie
Jaromíra Vomáčky – Vojna veselá a Dobře míněná rada.
Běž domů, Ivane,
čeká tě Nataša,
běž, domů Ivane,
a už se nevracej – nikdy!


Na československém festivalu populární písně Bratislavská lyra, který se konal v červnu
1969, kdy ještě zaznívaly písně plné vzdoru. Festival byl natolik oblíbený, že si ho strana
nedovolila zrušit. Atmosféra byla napjatá a některé písně musely být upraveny.
S nejožehavější písní Tajga blues 1969 vystoupila Marta Kubišová. Na závěr své písně
zvedla tehdy Kubišová své ruce jakoby svázané ocelovými pouty – zanedlouho poté už si
nesměla zazpívat. Totalita se začala opět utužovat a tím i více zasahovat do nově
vznikající hudební kultury.

70. léta
 Režim ve snaze zagitovat mladou generaci plně kontroloval a využíval populární hudbu.
Všechny texty písní musely projít schválením cenzora. Závadný text nebo jeho části
musely být upraveny. Každý interpret musel složit patřičné zkoušky. Mimo odborných
znalostí musel prokázat i politické znalosti. Bylo stanoveno povinné procento sovětských
písní, které muselo být v rozhlase odvysíláno. Některé hudební skupiny (Pražský výběr)
nesměly v některých obdobích vystupovat. Často zákaz platil pouze v rámci některého z
krajů. Také někteří zpěváci nesměli díky svým politickým postojům vystupovat. Mezi
takto postižené interprety patřila např. Marta Kubišová. Jiní volili raději emigraci (např.
Waldemar Matuška, Karel Kryl). Zákaz vždy platil i na písně nepovolených autorů.
 Ostatní zpěváci museli čas od času svou loajalitu k režimu veřejně projevovat, např. se
vyjadřovali k politickým událostem (vyhlášení Anticharty 77), účastnili se festivalu
politické písně (např. Sokolovský). Za tuto daň pak mohli vystupovat doma i v zahraničí –
K. Gott, H. Vondráčková a další.
 Režim pořádal kolosální hudební festivaly jako "Zlatý palcát" (vojenská tematika),
"Děčínskou kotvu" nebo "Bratislavskou lyru". Na druhou stranu byl v pozdějších letech
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nucen trpět některé neoficiální setkání interpretů zvláště country hudby. K největším pařil
festival Porta, který se vymykal ideologickým schématům KSČ.
 Menšinové (režimem nepodporované) žánry - jazz, swing, rock, folk či country - byly
odsunuty do malých klubových sálků. Také situace v této oblasti pomohla vzniku
alternativní kultury. Velké množství skladeb a interpretů bylo šířeno neoficielně pomocí
magnetofonových nahrávek nebo zahraničním rozhlasem,..
80. léta
 80. léta jednoznačně patřila na jedné straně jemnějšímu kytarovému rocku, na straně
druhé populární hudbě
 Texty byly zpěvné, týkaly se většinou témat lásky a neprovokovaly komunistický režim
 Velmi populárním se stal zpěvák Michal David mezi mládeží, jeho písně se hrály na
diskotékách a podnikal i zahraniční turné
 Novinkami byly kazetové magnetofony a walkmany
 Hodně slavnými zpěváky/zpěvačkami této doby jsou například: Michal David, Hana
Zagorová, Věra Špinarová, V. Neckář, J. Korn, M. Rottrová…
 Skupiny: Bacily, Kroky

Zdroje
M. Navrátil:Nástin vývoje evropské hudby. Hudba ve 20. století. Ostrava 1993.
 M. Navrátil. Dějiny hudby. Ostrava 1996.
 www.seminarky.cz/Vyvoj-a-zakladni-cleneni-popularni-hudby-13080
 www.wikipedie.cz
 www.obrazky.cz
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8.5.2 Hudba 70. let v socialistickém Československu
Gymnázium Blovice
Hudba v bývalé ČSSR, stejně jako jinde, nebyla jednolitá. Okolnosti ji ale roztřídily poněkud
drsněji. Oficiálně bylo nazýváno hudbou jen to, co bylo „kontrarevolucí nezatížené“. Ostatní
tvorba byla nepovolená a při každé příležitosti veřejně „pranýřována“ v masmédiích.
Sedmdesátá léta byla k jiné kultuře netolerantní ze všeho nejvíce. „Buržoazní rock’n‘roll“
socialistická vláda zřejmě již (po nutných úpravách) překousla, ale nově nastupující generaci
„mániček“ už ne. Jaké je tedy srovnání povolené a nepovolené hudby tohoto období?
1. Povolená hudba
V sedmdesátých letech začali do ČSSR prosakovat nové směry. Navzdory tomu ovšem
většina populárních interpretů produkovala pop (Karel Gott, Helena Vondráčková, Waldemar
Matuška, Kamil Hála, Jiří Schelinger, Václav Neckář…). Byla zde ovšem i uskupení hrajících
rock (Katapult, Citron, Žlutý Pes, Elán, Brontosauři, Olympic a Vitacit). Byly tu také odnože
jazzu (Radim Hladík a Blue Effect, Jazzový orchestr Českého Rozhlasu, Jiří Stivín, Jazz Q,
Energit) Poloficiálně byly Jazzovou sekcí (vznikla roku 1971) pořádány Pražské jazzové dny
(1974-79) V polovině sedmdesátých let prosáklo přes přísně střeženou hranici ze západu
disco (Discobolos) a začalo velmi konkurovat dechovým uskupením a jejich tanečním
zábavám. Objevilo se také značně zmutované reggae s latinskoamerickou hudbou ve formě
Yo Yo bandu. Na pomezí mezi těmito dvěma skupinami jsou žánry jako country (Wabi
Daněk), folk (Vlastimil Třešňák, Spirituál kvintet, Jaroslav Hutka a z exilu v SRN Karel Kryl)
a bluegrass. Každý rok se konaly tzv. Porty – festivaly trampské hudby. Existuje i spousta
zábavových kapel. Skupiny byly vždy evidovány ve státních organizacích a jejich repertoár
musel být schválen (např. agentura Akord – Pražské kulturní středisko).
2. Nepovolená hudba
Po vzoru Velvet Underground, The Fugs a Franka Zappy se zde vyvíjela experimentální až
psychedelická odnož big beatu (Plastic People Of The Universe, DG 307, Ale a Jazz, The Old
Teenagers, Goldberg Grass Band, Doktor Prostěradlo Band a Umělá Hmota). Většina (kromě
DG 307, Plastic People Of The Universe a Umělá Hmota) těchto uskupení existovala jen pro
jednu nebo dvě akce a působili v nich pořád stejní umělci. Nejangažovanější byli Milan
„Mejla“ Hlavsa, Svatopluk Karásek, Jan Brabec a Karel Soukup (Hudebníci), Ivan Jirous
(organizátor, manažer, teoretik undergroundu, básník), Egon Bondy (básník, spisovatel,
textař), Václav Havel (spoluorganizátor, spisovatel, obhájce undergroundu). Koncerty byly
pořádány tajně a většinou rozháněny Veřejnou bezpečností. K nejznámějším akcím
undergroundu patří Pocta Andymu Warholovi, Plastici na parníku Vyšehrad, Hannibalova
svatba a Svatba Mejly Hlavsy. V druhé polovině sedmdesátých let přišla i od undergroundu
oddělaná alternativní-experimentální scéna (Elektrobus, Extempore), která ale do širšího
povědomí nepronikla. Byly zde také skupiny Aktual a Adept, hrající hardrock. Často
vystupovaly s The Plastic People Of The Universe. Na konci sedmdesátých let se objevil
punk, reggae a new wave (např. Psí Vojáci).
3. Jak se do ČSSR dostávala zahraniční hudba?
Vybrané zahraniční nahrávky byly vydávány Supraphonem v počtu cca 5 titulů ročně. Šlo
většinou o nějaká výběrová LP (Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones). Každý ze
socialistických států to dělal, takže pokud jste projeli dostatek států, mohli jste získat docela
slušnou hudební sbírku. Další možností byla improvizovaná „tržiště“ s deskami, kde různí
prodavači prodávali zahraniční desky získané a dovezené rozličnými způsoby - buď ze
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západu, nebo ze socialistických zemí s volnějším trhem. Nejdříve byla provozována v parcích
a často rozháněna Veřejnou bezpečností. Později byla ale povolena a desky se začaly prodávat
i v domech kultury. Přísun zahraniční hudby zajišťovala i rádia vysílající pro východní blok
z demokratických zemí (Luxemburg od roku 1957, Svobodná Evropa od roku 1951, Hlas
Ameriky už od roku 1942). Vysílání těchto stanic bylo (často neúspěšně) rušeno
socialistickou vládou. O zahraniční i tuzemské hudbě vyšla spousta publikací v nakladatelství
Jazzové sekce. Tyto publikace byly od českých i zahraničních autorů (celé edice: Jazz petit,
Dokumenty a bulletin Jazz).
4. Co se nejvíce poslouchalo v sedmdesátých letech?

A nketa: „ C o jste poslouchal(a) v
sedm desá tých letech?” (21 úča stníků)
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Pop ulárn í hu db a
(z ahraničn í tvo rba)

U n derg rou nd

Jin á hu db a

9 Autoři
Dr. Ralph Erbar, historik a pedagog, narozen 1960 v Koblenci. Vedoucí oboru Dějepis ve
studijním semináři v Bad Kreuznach a docent v oboru didaktika dějepisu při Univerzitě
Johannese Gutenberga v Mohuči. Předseda zemského svazu učitelů dějepisu ve spolkové
zemi Rheinland-Pfalz a člen spolkového předsednictva. Autor školních učebnic.
Spoluzakladatel a spoluvydavatel časopisu „Geschichte für heute“.
PhDr. Dagmar Hudecová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
obor dějepis – indonéština v roce 1969, dále obor občanská nauka tamtéž v roce 1973.
Pracovala jako středoškolská učitelka v Plzni (1971 – 1982) a jako vysokoškolská pedagožka
na katedře dějepisu Univerzity Karlovy v Praze (1999 – 2004) a Pedagogické fakulty v Plzni
(1991). Působila rovněž jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu pedagogickém
v Praze (2000 – 2004), jako odborná pracovnice v několika institucích zabývajících se dalším
vzděláváním učitelů (Krajský pedagogický ústav 1982 – 1991, Pedagogické centrum 1996 –
2000, Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 2004 - dosud) a jako
inspektorka České školní inspekce (1991 – 1996). Je členkou Česko-německé komise pro
učebnice. Zabývá se regionálními dějinami a didaktikou dějepisu.
Dr. Robert Maier, nar. 1953 ve Wallersteinu (Bavorsko), studoval obory politika, dějiny a
rusistika na Philippsově univerzitě v Marburgu.
2. učitelská atestace v Bernsheimu, vedoucí pracovní skupiny „Evropský (školní) dům“ při
Institutu Georga Eckerta v Braunschweigu. Zabývá se dějinami východní a střední Evropy
(zejména problematikou stalinismu a sovětského ženského hnutí), výzkumem učebnic,
didaktikou dějepisu a akustickou pamětí. Je dlouholetým spolupracovníkem Rady Evropy pro
expertízu školních učebnic, vydavatelem a autorem učebních materiálů a příruček, poradcem
vydavatelství školních učebnic.
Dr. Phil. Dipl. sc. pol. Eugenie Trützschler von Falkenstein se narodila v roce 1950
v Praze. Po emigraci do Mnichova (1967) studovala po absolvování zdravotní školy
pedagogiku, politické vědy a historii. Po ukončení studií s diplomem v politických vědách
(1976), promoci z dějin (1980) a druhé učitelské zkoušce pracovala jako učitelka v Bavorsku.
Od roku 1992 je durynskou státní zaměstnankyní. Od roku 2010 pracuje u Nadace Ettersberg.
Hlavním předmětem jejích výzkumných prací jsou především česko-německé vztahy.
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