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Pamětník se narodil v roce 1940 ve vesnici v okrese Přerov, pocházel z dělnické rodiny a 

vyučil se zedníkem. Dále uvedl, že byl a stále je členem komunistické strany. Požádala o 

anonymizaci rozhovoru. 

  

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

Nevím, už jsi to nepamatuji. 

Už je to dávno. 

 

Jak žila naše rodina? 

Od výplaty k výplatě. 

 

A na co ses tehdy těšil? 

Nic nebylo.. 

Na dovolenou? Ne? 

 

Co pro tebe bylo v životě důležité? 

Peníze. Bez peněz do hospody nelez. 

 

Čím jsi trávil nejvíce času? Co jsi dělal? 

Práce, furt se pracovalo. Pracoval jsem v Praze, 25let. Jako zedník. 

 

Vnímal jsi daný problém, situaci v té době? 

Jaký problém?  

Já nevím, třeba že nebyly pravdivé informace v médiích a tak… 

Mně se žádný problém neměl. Akorát se nesmělo poslouchat rádio jako Svobodná Evropa. 



Velké a malé příběhy moderních dějin 

Jestli jsem jí poslouchal to už nevím. 

 

Jaké byly tvé zájmy a jak jsi trávil svůj volný čas?  

Pracoval jsem, furt jsem pracoval.  

 

Líbila se ti spartakiáda? 

Tož jo, ta byla dobrá. 

 

Byl jsi někde na dovolené? Kde?  

Byl jsem v Jugoslávii. 

 

Četl jsi Rudé právo? Dalo se to číst? Byly tam přece nepravdy. 

Tož aby ne. Ale dalo se to číst. Četlo se to normálně. Pradivý nepravdivý..tož jak teď píšou, 

pravdu a nepravdu, pravdu nikdy nenapíšou…Nebyla v tom sice pravda, ale to je furt stejné. 

 

Chodil jsi do kina? 

Do kina jsem chodil málo. 

 

Vnímal jsi výbuch jaderné elektrárny Černobyl? 

Nevnímal, protože nešlo nám o nic. 

 

Co ta Sametové revoluce? 

To udělali studenti no, tu Sametovou revoluci. 

 

Kdosi se prý i dřív v 69 v Praze upálil? 

Palach se upálil. Zbytečně se upálil. 
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Viděl jsi v televizi, jak v 89 mlátili policajti v Praze ty studenty? 

Policajti. Tož co. Havel dělal špatného politika nic víc. 

 

 

Reflexe práce na projektu 

Co považuješ v pamětníkově hodnocení doby a života normalizace za zajímavé, co tě 

překvapilo? 

Dědův postoj, že myšlenkám komunismu pořád věří. To, že je kritický k současné době jsem 

věděl a čekal. Překvapilo mne, že i když jsme byli domluvení, nakonec toho k té době moc 

neřekl. Své odpovědi nechtěl rozvést. Je naštvaný na současnou politiku, proto asi tak 

reagoval. 

O čem mluvili pamětníci rádi, o čem naopak mluvit nechtěli? 

Děda rád kritizuje. Naopak babička je typ, který byl proti režimu a dávala to dost najevo., 

hlavně ve slovních půtkách.  

V čem nesouhlasíš s názory pamětníka?  

Nebo se s jeho názory ztotožňuješ? 

Myslím si, že doba měla své pro i proti, určitě vše nebylo jen dobrý. Děda je hodně zaujatý. 

Třeba nechápu, proč tak špatně hodnotí Václava Havla.  

Pokus se zformulovat rodinné krédo normalizační doby.  

Bez peněz do hospody nelez.  

Kdybys měl formulovat rodinné krédo současnosti, v čem by se lišilo? 

Děda říká to samé, takže to asi platí pořád.  Já toto nemůžu srovnat.  

 

 

 


