METODICKÝ LIST
k výstavě

ˇ TO VE ŠKOLE
A NERÍKEJ
... je výstava, která mapuje období totality od pražského jara po sametovou revoluci pohledem „univerzální
československé“ rodiny na pozadí faktických dějinných událostí, které se v Československu mezi roky 1968
a 1989 odehrály.
V rámci tohoto projektu jsme připravili materiál obsahující jak obecné události, tak odkazy k vyhledávání
a modelové situace spolu s několika pracovními listy, které můžete volně použít při výuce.

1968
PRAŽSKÉ JARO, PŘÍSLIB RADOSTNÝCH ZÍTŘKŮ
Šedesátá léta jsou dobou, kdy se lidé pomalu přestávají bát vyjádřit svůj nesouhlas s politikou komunistické strany. Socialisticky vedené hospodářství se propadá a cenzura se uvolňuje, filmy i literatura kritizují
chyby a neměnnost stávajícího režimu. Kritika se objevuje také uvnitř KSČ. Jedním z kritiků je Alexandr
Dubček, nově zvolený první tajemník ústředního výboru KSČ. Pražské jaro se stává příslibem demokracie.
Svoboda tisku a zrušení cenzury, reforma hospodářství nebo otevření hranic jsou prvními kroky. Všechny
demokratické snahy jsou zastaveny v noci z 20. na 21. srpna 1968 vstupem vojsk Varšavské smlouvy na
území republiky.
Pražské jaro
2000 slov
Bratislavská deklarace
Brežňevova doktrína
Moskevské protokoly
Emigrace
Bydlíme u babičky s dědou, všichni se těší na mé narození. Mám o tři roky staršího bratra, jmenuje se
Honza. Narodím se v 19. dubna 1968. Můj tatínek je projektant a staví pro nás svépomocí byt. V republice
se podle dědečka dějí velké politické změny. Každý den si kupuje Rudé právo a nadšeně diskutuje o socialismu s lidskou tváří s mým tatínkem a strýcem Tomášem, maminčiným bratrem. Děda s babičkou odjíždí
za tetou Frídou na západ, do Spolkové republiky Německo. Vlak je plný šťastných cestovatelů, kteří se těší
na první cestu za železnou oponu. Tomáš, který zůstal doma, si užívá léto s kamarády. V září nastupuje na
vysokou školu do Prahy. A všem se zdá, že svět bude lepší. Prázdniny jsou super, jedeme na chatu. Tatínek
jede na motorce s Tomášem a vezou batoh plný věcí, my jedeme s maminkou vlakem, je 20. srpna 1968.
Ráno tatínek klepe se spící maminkou: „Vstávej už jsou tady, co potřebuješ koupit?“ maminka neví co se
stalo. Tatínek pouští rádio. Hlásí, že nás obsadili vojska pěti států Varšavské smlouvy. Na obloze jsou vidět
vrtulníky a letadla. Honza stojí s tatínkem frontu na potraviny a ptá se ho, jestli bude válka. Děda s babičkou
se vrací od tety Frídy. Na nádraží i ve vlaku skoro nikdo není a podzim pomalu plyne.
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1969
ZTRACENÁ NADĚJE
Na protest proti naší okupaci se upálili studenti Jan Palach a Jan Zajíc a reformní komunista Evžen Plocek.
Pohřeb Jana Palacha se stává veřejnou demonstrací odporu proti okupaci. Jako malá satisfakce je vnímáno
vítězství české reprezentace nad Sověty při Mistrovství světa v hokeji ve Švédsku. Fanoušci znovu demonstrují
v ulicích. Proreformního A. Dubčeka střídá ve vedení KSČ normalizační Gustav Husák. Z obavy, aby opět nedošlo
k protisovětským demonstracím, byla oslava Svátku práce v Praze zrušena. Vychází první číslo komiksového
časopisu Čtyřlístek. V říjnu 1969 dojde k opětovnému uzavření státních hranic. Stávkovat se nebude, je schválen
tzv. pendrekový zákon. 21. července 1969 vstoupil americký astronaut Neil Amstrong jako první člověk na povrch Měsíce
Živé pochodně
Normalizace
Pendrekový zákon
Proreformní komunista
Stojím v postýlce a žvatlám. Rodiče sledují v televizi pohřeb Jana Palacha, účastní se ho spousta lidí. Povídají si,
jak je to strašné, obětoval se, aby ostatní začali protestovat proti okupaci Československa. Dědeček rozstřihl
a vyhodil průkazku KSČ, už ve straně nechce být. Babička se bojí, aby kvůli jeho odchodu nevyhodili Tomáše
ze školy. Opět nastává jaro a ve Švédském Stokholmu se hraje Mistrovství světa v hokeji. U babičky s dědou se
schází sousedé, kteří nemají televizi. Fandí našim, hlavně když hrajeme se Sověty. Dvakrát se nám je podařilo
porazit, všichni jsme hrdí a v ulicích se opět demonstruje. Blíží se 1. máj a Tomáš si spolu s kamarády na koleji
připravuje transparenty do prvomájového průvodu. Ten je ale komunisty zrušen, obávají se, aby se nezměnil
v demonstraci proti invazi spřátelených armád. Tomáš je potrestán, vyhodili ho ze školy. Dne 17. 4. 1969 je Gustav Husák zvolen 1. tajemníkem UV KSČ – „socialismus s lidskou tváří se změnil v socialismus s husí kůží.“

1970
NÁSTUP NORMALIZACE
Dne 11. 12. 1970 přijal sjezd XIII KSČ dokument s názvem Poučení z krizového vývoje, nastupuje tvrdá normalizace.
Poučení z krizového vývoje
KSČ
Mrzne a my se stěhujeme do nového bytu, je tak prázdný, že je v něm slyšet ozvěna. Tatínkovi rodiče nám koupili
do obývacího pokoje nábytkovou stěnu spolu se sedací soupravou a jídelnou. Babička pracuje jako vedoucí
v obchodě s kožešinami a má známé, kteří mají známé a ti mají zase další známé v obchodě s nábytkem, proto ho
zvládla sehnat tak rychle. Maminka se zlobí, že babička koupila takový nábytek, jaký se líbí jí, ale ne mamince.
Tatínek se zlobí na maminku, ať je ráda, že nám nějaký nábytek vůbec sehnala. Maminka chodí do práce a já musím do jeslí. Honza chodí do školky, která s jeslemi sousedí. Každé ráno běžíme nejdřív do jeslí a pak do školky.
Moc spěcháme, já se vezu na kočárku a Honza na jeho podvozku. Pak maminka utíká do práce, kreslí domy.
V jeslích si hraji s kamarády. Většinou jsme v ohrádce, abychom sestřičkám nikam moc neutekli, někteří z nás
ještě neumí chodit. Když jdeme na vycházku, máme stejné oblečky, kluci modré a holčičky červené. Vozí nás po
čtyřech ve velkém kočárku. My, co už umíme chodit, se střídáme. Někdy se vezeme a někdy jdeme. Odpoledne
nás maminka vyzvedne a spěcháme na nákup, nejdřív stojíme frontu na košík a pak u jednotlivých pultů v obchodě. Honza je neposeda, leze na zábradlí před obchodem nebo olizuje výlohu. To se na něho maminka moc zlobí.
Tomáš přivezl rodičům z Prahy nahrávky zpěváka Karla Kryla, tatínek si je pouští večer na našem novém kotoučovém magnetofonu, ale potichu.
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1971
REŽIM PŘITVRZUJE
Republika oslavuje 50. výročí založení KSČ a v kanadském Torontu zakládají manželé Zdena Salivarová a Josef
Škvorecký exilové vydavatelství ´68 Publishers. V listopadu se uskutečnili první volby do zastupitelských orgánů
po pražském jaru. 11. října vydává John Lennon skladbu Imagine.
Volby 1971
´68 Publishers
Organizace Národní Fronty
John Lennon
Tatínek po večerech dělá melouchy, pomáhá tak kamarádům nebo jejich známým, a ti mu za to platí. Projektuje
jim topení a vydělané peníze šetří na naše první auto. Maminka si večer čte nebo žehlí a poslouchá televizi. Po
večerníčku v ní jsou zprávy, kde se mluví jen o politice. Letos se slaví 50. výročí založení KSČ, a tak všude mluví
a píší jen o tom, který podnik nebo JZD si dalo jaký závazek a kdo ho již překonal. I krávy přibírají 1,40 kg denně,
aby soudruhy potěšily. Televize nás často zlobí a nehraje. To se pak musí seřídit anténa. Tatínek vyleze na střechu a pomalu s anténou otáčí, maminka z okna křičí, jestli je už signál dobrý, je to náročná operace, aby televize
opět ukazovala správně. Někdy tatínek seřizuje obraz na televizi speciálním knoflíkem, který je vzadu. Točí s ním,
dokud se obraz znovu neobjeví, někdy do ní bouchá ze stran rukou, pak se taky mění elektronka, a když už ani
to nepomůže, volá se opravář. Naše maminka nechodí volit. Vždycky říká, že komunisty zvolí i bez ní, tak je to
škoda času. Tatínkovi se to nelíbí, ale maminka je neoblomná, tak jdeme s tatínkem sami. Před volební komisí
strčí lístek do obálky a tu pak můžeme hodit do velké schránky. Kandidáti národní fronty jako vždycky získávají ve
volbách přes 99 % hlasů.

1972
PRÁVO A ODPLATA
Před listopadovými volbami z roku 1971 vydávají někteří členové opozice letáky vyzývající občany k využití
svého demokratického práva nevolit. Již 31. ledna 1972 pozatýkala státní bezpečnost 140 z nich. Čtyřicet šest
organizátorů letákové akce bylo odsouzeno k úhrnnému trestu odnětí svobody na 126 let. Od května jsou ve
všech knihovnách prováděny prověrky knihovního fondu. Vyřazeny jsou všechny s nevhodným politicko-ideovým
obsahem.V prosinci byl přijat zákon o zvýšení přídavků na děti a zavedení novomanželských půjček. Spisovatel
Ludvík Vaculík zakládá samizdatovou edici PETLICE, ta do konce roku 1989 vydá okolo 400 titulů české
a slovenské literatury.
Letáková akce
Prověrky knihovního fondu 1972
Husákovy děti
Edice Petlice
Jsem velká holka a chodím do školky. Honza jde poprvé do školy a má krásnou tašku. Ve škole musí sedět
s rukama za zády a hlásit se. Učí ho paní Petříková od nás z ulice, ale musí jí říkat soudružko učitelko. Po škole
si chodí hrát s kamarády na staveniště, které máme naproti domu. Staví se tam v akci Z velkoprodejna. Hrají si
s kamarády hlavně na vojáky a indiány. Nebo hrají na ulici hokej s tenisákem. Já chodím na hřiště u domu.
Máme tam kolotoč a je dřina se na něm udržet, když se roztočí. Taky tam je průlezka, co vypadá jako zeměkoule,
už jsem z ní spadla a vyrazila si dva zuby. Na hřišti je hodně maminek s malými dětmi. Stát prý rodičům na
děti přidal peníze. Proto se jim říká Husákovy děti, ale jsou to přece děti tatínka a maminky. Babička, pracuje
v knihovně a nosí nám domů pořád nějaké knihy, schovává je pod nákupem. Asi nechce, aby je někdo viděl.
Maminka je tajně ukazuje tatínkovi a pak je ukládají v komoře na horní regál za nářadí. Proč je nedají k ostatním
do knihovny?
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1973
AMNESTIE JAKO HRA
Dne 1. ledna 1973 zavedla Česká pošta poštovní směrovací čísla pro strojovou identifikaci dodací pošty. V únoru
je otevřen nuselský most, který nese pojmenování most Klementa Gottwalda. 25.února vyhlašuje prezident Ludvík Svoboda amnestii pro emigranty z roku 1968, někteří z nich jsou ovšem po návratu uvězněni. Od května zahajuje československá televize pravidelné vysílání v barvě. V září je slavnostně otevřen televizní vysílač Ještěd od
architekta Karla Hubáčka spolu s restaurací a hotelem.
PSČ
Amnestie 1973
Ještěd
Nuselský most
Koupili jsme nové, krásně banánově žluté auto. Je to Škoda 110, tatínek musel vystát frontu na pořadník. Má ho rád
a dobře se o něj stará. Také ho nechce půjčovat mamince, aby ho neodřela, ještě neumí moc řídit. Auto potřebuje
garáž, a tak tatínek jednu staví. Autem nejezdíme každý den, jen o víkendu na chatu nebo na výlet. Přes týden stojí
auto v garáži, když jedem pryč, musí pro něj tatínek do garáže dojít. Cesta mu trvá asi půl hodiny. Tatínek s dědou
přestavují chatu. Nejdřív tatínek shání stavební materiál, to musí celé týdny telefonovat kamarádům, aby zjistil, který kamarád mu může sehnat cihly, cement nebo prkna. Když má všechno nakoupeno, můžeme jet na chatu. Tatínek
vyndá přední sedadlo z našeho nového auta, naloží tam pytle s cementem, cihly dá do kufru a na střechu přiváže
prkna. My tři se mačkáme vzadu na jednom sedadle, hurá jedeme na chatu. Byla vyhlášena amnestie, to znamená,
že se už může domů vrátit každý, kdo zůstal v roce 1968 v cizině. Děda se zlobí, že je to podvod, pan Horák od nich
z ulice se taky vrátil domů a hned ho zavřeli do vězení. Nechápu, proč zavřou někoho do vězení, když se vrátil z tak
dlouhého výletu konečně domů? Děda s babičkou mají nový barevný televizor. Museli na něj vystát frontu. Ráda se
u nich dívám na večerníček, je barevný, a ne černobílý, jako u nás doma. Jedeme na výlet k tetě do Liberce. Poprvé
jedu lanovkou a stojím na špičkách, abych viděla z okénka. To maminka se výšek bojí a má radši zavřené oči.
Jedeme na horu Ještěd. Stojí na ní nový dům, je to televizní vysílač a hotel s restaurací. Vypadá ale jako kosmická
raketa. Jsem jako kosmonaut, který si uvnitř rakety pochutnává na zmrzlinovém poháru.

1974
UNDERGROUND ŽIJE
Rok 1974 je vyhlášen OSN Rokem životního prostředí, proto je pod patronací ČSAV a časopisu Mladý svět realizovaná Akce Brontosaurus. Ta se koná pod heslem „Brontosaurus to nepřežil, protože přerostl své možnosti“
a zaměřuje se na ochranu životního prostředí. Dne 30. 3. 1974 příslušníci komunistických bezpečnostních složek
brutálně rozehnali účastníky koncertu undergroundové kapely The Plastic People of the Universe v Rudolfově
u Českých Budějovic. V květnu je uveden do provozu první úsek pražského metra. Maďar E. Rubik vynalezl hlavolam - Rubikovu kostku.
Underground
OSN
Akce Brontosaurus
Rubikova kostka
Babička s dědou přivezli mamince starý psací stroj. Maminka po večerech opisuje knížky a pak je dává Tomášovi. Ten je vozí do Prahy. Honza se maminky ptá, co je to za knížky. Říká mu, že to jsou knížky pro kamarády. On se
diví, proč si je maminčini kamarádi nekoupí. Jsou to prý knížky, které se tady koupit nedají. Napsali je spisovatelé, kteří od nás utekli na západ, proto jsou zakázané. Tatínek se na maminku zlobí, že z toho bude jednou průšvih,
s Honzou o tom nesmíme nikde mluvit. Chodím do školy. Ráno mě má vodit Honza, ale vždycky mi uteče. Ve škole
dostáváme svačinky. Jsou to mléčné výrobky, abychom měli zdravé kosti. Dvakrát týdně to je pytlík mléka
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a rohlík. Svačináři nosí mléko v bedýnce, ale některé sáčky už jsou protržené, a tak zbylé pytlíky plavou v mléce.
U pytlíku ukousneme růžek a dírkou prostrčíme brčko, ale často se nám pytlík vylije. Pak dostáváme dvakrát týdně tavený trojúhelníčkový sýr a rohlík. Sýr není moc k jídlu, ale dobře se do něho obtiskují zuby. Někdy ho kluci
lepí ve škole za topení, to pak pěkně smrdí. Na středu se všichni moc těšíme, to máme smetánek s rohlíkem,
mňam. Maminka musela do školy, paní učitelka se zlobí, že Honza namaloval křižník Auroru na modrozeleném
pozadí, když správně ho měl mít na červeném. Honza neví proč, vždyť je to loď a voda je modrozelená. Maminka
paní učitelce slibuje, že mu to doma vysvětlí. Tomáš byl na zakázaném koncertě a odvezli ho odsud k výslechu na
Státní bezpečnost. Nikomu o tom neřekl.

1975
MORÁLNÍ KRIZE VE SPOLEČNOSTI
Dne 29. 5. 1975 byl Gustav Husák, jako jediný kandidát, jednomyslně zvolen prezidentem. Režimu nepohodlný dramatik a disident, Václav Havel, adresoval Gustavu Husákovi dopis, ve kterém vystihuje morální krizi ve společnosti
a ponížení lidí v komunistickém státě. Na Helsinské konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsalo 1.
srpna všech 35 zemí, včetně socialistických, závěrečný akt. Potvrdili tím platnost úmluv o občanských a lidských
právech. Zástupci komunistických zemí se snažili význam těchto úmluv dezinterpretovat. Z pohledu mezinárodního
práva byl dokument bez jakékoliv závaznosti a vymahatelnosti. V červnu se koná na Strahově IV. spartakiáda. Česká
tenistka Martina Navrátilová požádala o politický azyl v USA. Od 30. 9 do 27. 10 1975 trval technicky unikátní přesun
gotického kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě z oblasti rozšiřovaného hnědouhelného lomu. V dubnu zakládají Bill Gates a Poul Allen Microsoft.
Václav Havel
Helsinská konference
Spartakiáda
Most
Honza je pionýr, ale mamince se to nelíbí. Tatínek říká, že jim dělá vedoucího pan Koliha, a to je přeci převlečený
skaut, tak ať se nebojí. Nevím, proč by se měla bát, já se pana Kolihy taky nebojím. Budou mít slib a Honza chce
pionýrský kroj, maminka mu ho nechce koupit: „Když ti ho koupím, nedostaneš už žádné jiné kalhoty a budeš je
muset nosit pořád“. Honza souhlasí, ale nakonec se mu nelíbí, že musí nosit pionýrské kalhoty i do divadla, doufá,
že z nich brzo vyroste. Jako pionýr stojí čestnou stráž u podstavce s tankem. Někdy jsou u nás na náměstích místo
soch tanky. Máme nového prezidenta, říkají, že chceme všichni, ale mě je to jedno. Tatínek strašně rád poslouchá
tranzistorové rádio, hlavně stanici Praha. Rádio poslouchá ve dne, a někdy i večer za zavřenými dveřmi v ložnici,
ale o tom nemáme mluvit. Teď se mu rozbilo, a tak mu jdeme s maminkou koupit nové. Paní prodavačka v modrém
plášti a s natupírovanými vlasy nám ukazuje model s červeným knoflíkem a anténou. Kupujeme ho a já mám moc
velkou radost. „ Mami, to bude moct tatínek zase poslouchat Svobodnou Evropu,“ maminka mě táhne za loket ven
z krámu a paní prodavačka s natupírovanými vlasy se jen smutně usmívá.Každý večer ukazují ve zprávách, jak stěhují v Mostě kostel. Tam, kde teď stojí, bude důl na uhlí. Kvůli uhlí už zbořili celé město, ale vedle ho postavili znovu.
Je to zázrak, každý den se kostel posune o čtyři metry a kousek. Tomáš přijel z Prahy na dědovy narozeniny. Má
po těle modřiny, jak dostal obuškem, když utíkal ze zakázaného koncertu. Ukazuje nám je. Taky má krásné dlouhé
vlasy, to se ale příslušníkům VB nelíbí a často ho legitimují. Říká, že mít vlasy je životní názor a nikdy si je neostříhá.
Babička se zlobí, ať takhle nemluví před námi a my že o tom nesmíme říct ve škole. Ale to my víme, že o tom, co se
říká doma, se ve škole nemluví.

1976
SVOBODNÁ EVROPA?
V lednu proběhla připravená tisková konference s „hrdinným rozvědčíkem“, kapitánem Minaříkem, důstojníkem
komunistické rozvědky, který pronikl do Rádia Svobodná Evropa, a po léta z něj vynášel informace. V únoru
5

dochází k zatčení dvaceti osob z okruhu undergroundu. Výsledný proces znamená trest pro čtyři z nich, Ivana
M. Jirouse, S. Karáska, V. Brabence a P. Zajíčka. Březnové předávání filmových Oscarů ovládl film českého
emigranta Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem. V červnu se stáváme v Bělehradě mistry Evropy ve
fotbale. Poslední aktivisté zatčeni při „letákové akci“ jsou 10. prosince propuštěni na svobodu. V irském Dublinu
je založena rocková skupina U2
Informátor
Rádio Svobodná Evropa
NDR
SRN
Trabant
The Plastics People of the Universe
Když si rodiče myslí, že spíme, potichu si pouští na magnetofonu zvláštní muziku. Honza říká, že to jsou Plastici,
jako lidi z plastů. Jako umělý lidi? Moc tomu nerozumím. Jedeme na dovolenou k moři do NDR a zastavíme se
i u tety Trudy. NDR je Německá demokratická republika a mají tady socialismus jako my, narozdíl od Spolkové
republiky Německo, kde je kapitalismus. Jede s námi i tatínkova sestřenice Eva s manželem Petrem a malým
Jiříkem. Mají Trabant kombi, auto z plastu, které je vyrobené právě v NDR. Než vyrazíme, musíme dostat do pasu
razítko, takzvanou výjezdní doložku. Tatínek s Petrem musí odevzdat na vojenské správě i své vojenské knížky.
Hurá, moře je nekonečné a, brr, studené, pláž je z písku, děti i dospělí na ní staví obří hrady. Bydlíme ve stanu
v kempu, rodiče omylem vybrali kemp u nudistické pláže. Musíme se jít každé ráno podívat, jestli naháčům není
zima a neoblékli si plavky, nám zima je a jezdíme se koupat jinam. Cestou zpátky se stavujeme v Berlíně a já
poprvé vidím berlínskou zeď. Nechápu, jak může být Berlín rozdělen zdí na socialistickou a kapitalistickou část.
Rodiče mi to ukazují na mapě, Západní Berlín je jako malý ostrov na východoněmeckém území. Jak tam asi žijí?
V Německu jsme si všichni koupili krásné nové boty. Trochu jsme si je zamazali, aby nebylo na celnici poznat,
že jsou nové. Rodiče je nenapsali do celního prohlášení, aby jsme za ně neplatili clo. Eva s Petrem vysvětlují
Jiříkovi, že nemůže pánům celníkům ukázat, jaké má krásné nové botičky. Fronta na celnici je tak dlouhá, že Jiřík
po několika hodinách čekání usnul a nám se podařilo všechny boty zdárně do Československa propašovat.
Tatínek vítězoslavně přivezl vánoční stromek, který ale má větvičky jen z jedné strany. Dědeček si s tím umí poradit, navrtává dírky a doplňuje větvičky, aby stromeček byl krásný a symetrický. Babička letos koupila novinku,
umělý sníh ve spreji. Postříkala jím stromek a my s Honzou jsme ho ozdobili. Nic na něm nechybělo, pověsili
jsme vše, co dostala maminka v práci od ROH, svíčky, prskavky, ozdoby i čokoládové bonbóny. U večeře Tomáš
vypráví, co říkali o těch plastických lidech na Svobodné Evropě a tatínek nás znovu upozorňuje, že o tom, co se
řekne doma, se jinde nemluví. Zazvoní Ježíšek, hurá ke stromečku, stromeček krásně svítí, prskavky hoří, a už
hoří i umělý sníh a pak i celý stromek. Maminka na něj vylila kbelík vody. Všechny dárky jsou mokré, hlavně nové
svetry od babičky.

1977
CHARTA
První lednový den je zveřejněna občanská iniciativa kritizující politickou a státní moc za nedodržování občanských a lidských práv, Charta 77. Odveta na sebe nedá dlouho čekat, 12. ledna uveřejňuje Rudé právo prohlášení
s názvem Ztroskotanci a samozvanci, 28. ledna proběhne v Národním divadle shromáždění osobností kulturního
života, kteří ve svém prohlášení odsoudí Chartu 77 a vyjádří loajalitu komunistickému režimu. Další shromáždění
se koná 4. února v Divadle hudby. Celá akce má vést k legitimizování pronásledování signatářů Charty 77. Po
výslechu na StB umírá 13. března filozof Jan Patočka, signatář Charty 77. Jeho pohřeb je tichou manifestací proti
režimu. V prosinci rozzáří televizní obrazovky seriál Žena za pultem a započne akce Asanace, operace StB, která
má za cíl donutit nepohodlné občany, zejména signatáře Charty, k odchodu z Československa.
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Charta 77
Anticharta
akce Asanace
Maminka a tatínek jsou velcí čtenáři. Skoro každý čtvrtek stojí frontu v knihkupectví na nové knihy. Střídají se
ve frontě už od 5 hodin ráno. Hezkých knížek dostávají knihkupci moc málo, třeba jen 10 kusů. Nechápu, proč je
pěkných knížek málo a těch, co nikdo nechce, jsou plné regály. Maminka říká, že se v zimě někteří lidé ve frontě
zahřívají dekou, jiní alkoholem, a to je pak fronta pěkně veselá. Knihkupci bývají v čtvrtek rozmrzelí nebo smutní.
Je jim líto, že nemají pro každého ve frontě tu správnou knížku. My s Honzou zase stáváme frontu na časopisy.
Já mám ráda Sedmičku, Honza ABC. Trafika je naproti našemu domu a my se koukáme z okna, jestli už přivezli
balíky s časopisy. To pak běžíme v bačkorách, aby se na nás dostalo. V rádiu a televizi pořád dokola mluví o tom,
jak je důležité bojovat za socialistické umění. Ukazují, jak umělci podepisují petice. Rodiče říkají, že je donutili
podepsat antichartu. To slovo neznám. Ptám se Honzy, ten mi řekne, že je to protest proti Chartě, ale to slovo
taky neznám. O té Chartě si rodiče šeptají, když si myslí, že je neslyším. Honza mí říká, ať si to najdu ve slovníku.
Našla jsem, že Charta je veřejná listina, která zaručuje souhrn základních lidských, politických a občanských
práv nebo svobod, ale nevím proč se o tom musí šeptat. Před Vánoci začali dávat nový seriál, je o paní, která
prodává v prodejně v lahůdkách. Když ho dávají, téměř v každém okně v domě svítí televize. Letošní Vánoce byly
krásné, mamince se podařilo sehnat elektrické svíčky, krásné červené mochomůrky s bílou nožkou, prskavky
nám tatínek zakázal, a tak u nás letos nic nehořelo. Tomáše si zase pozvali na VB, ale nesmíme o tom mluvit.

1978
DOBÝVÁME VESMÍR
Máme svého prvního kosmonauta,Vladimíra Remka. Do vesmíru letěl lodí Sojuz 28 s velitelem Alexejem Gubarevem 2. března, na Zem se vrátili po osmi dnech. Je to 87. kosmonaut ve světové historii a první, který nepocházel
ze SSSR ani USA. V dubnu je založen Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který si dal za úkol sledovaní
případů osob trestně stíhaných a vězněných za projevy jejich přesvědčení či oběti policejní a justiční svévole,
zajišťování právního zastoupení, zprostředkováním finanční i jiné pomoci a předávání zpráv do zahraničí. V květnu přilétá do Prahy na oficiální přátelskou návštěvu sovětská stranická a vládní delegace vedená generálním tajemníkem ÚV KSSS, Leonidem Iljičem Brežněvem. 26. června je na Pražském hradě slavnostně otevřena výstava
Doba Karla IV. v dějinách národů Československa.
Vladimír Remek
VONS
KSSS
Doba Karla IV. v dějinách národů Československa
Máme prvního kosmonauta, jmenuje se Vladimír Remek a ve škole si o něm hodně povídáme. V televizi dávají
záběry z kosmické stanice. Mamince někdy píše sestřenice Ella, která žije v západním Berlíně. Vždycky, když od
ní přijde dopis, má krásnou obálku s modro bílými proužky na okrajích. Je pro dopisy, které se doručují letadlem.
Jen mi je divné, že u nás máme obálky, které stačí olíznout a jsou zalepené, ale ty od Elly, ze západu, kde je prý
všechno lepší než u nás, musí teta přelepovat izolepou. Někdy, když dopis od tety přijde, pozvou maminku na VB,
aby jim vyprávěla, co v tom dopise bylo. To se mamince nelíbí a je pak smutná. Nevím, proč je to zajímá, vždyť
cizí dopisy jsou listovní tajemství, patří jen adresátovi a nikdo jiný je číst nesmí. Na prvního máje se neučíme,
chodíme se školou do průvodu. Ve škole si vyrábíme mávátka. Musíme počkat, až na nás přijde řada, pak
jdeme kolem tribuny. Tam stojí pánové v tmavých kabátech a kloboucích, neusmívají se, mávají nám a my jim.
Taky před tribunou na povel křičíme: „Ať žije první máj!“ Je to nuda, ale odpoledne jsou v Pionýrských sadech
houpačky, to je príma. Maminka nikdy do průvodu nechodí, i když to mají v práci přikázané. Radši doma uklízí. Tatínek jí naštvaně říká, že kvůli těm jejím blbinám nakonec bude muset do té strany vstoupit, aby nás děti vzali na
střední školu. Myslela jsem, že se na školu dostaneš, když se dobře učíš, ale prý to nestačí, ještě musíš mít dobrý
kádrový profil. To nevím, co je. Podle Honzy to znamená, že musíš poslouchat a dělat, co ti řeknou komunisti. Náš
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Tomáš je prý neposlouchá, a proto je každou chvíli pozvaný na výslech v Bartolomějské ulici. Na Pražském hradě
je velká výstava o Karlu IV. a děda s babičkou se tam jedou podívat na korunovační klenoty. Stáli několik hodin
frontu, než na ně přišla řada. Nám koupili krásné stříbrné pamětní mince za 100 Kč.

1979
MRÁZ PŘICHÁZÍ Z VÝCHODU
Z 31. prosince 1978 na 1. ledna 1979 došlo k prudkému ochlazení, na mnoha místech téměř o 30 °C. V důsledku
toho došlo k energetické krizi, systém vytápění se zhroutil, radikálně se zpomalila těžba, uhlí zamrzalo na vagónech i lodích, zamrzly řeky, došlo k výpadkům elektrické energie a od 8. 1. do 29. 1. byly na školách vyhlášeny uhelné prázdniny. Od 1. dubna je vyhlášen letní čas. Americký prezident Jimi Carter a L. I. Brežněv podepisují
v červnu ve Vídni smlouvu SALT II. o omezení zbrojení. V září umírá bývalý prezident Ludvík Svoboda. Poslední
velký politický proces v Československu proběhne v říjnu se členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
Proti procesu protestují zahraniční osobnosti jako Margaret Thatcherová nebo Edward Kennedy. Na Štědrý den
vstupuje Sovětská armáda na území Afganistánu.
SALT II.
Ludvík Svoboda
Sovětská invaze do Afganistánu
Tatínek s maminkou jdou slavit Silvestra do restaurace. Venku je teplo a maminka si na sebe bere krásné červené letní šaty a kabát, na nohou má krásné červené lodičky, moc jí to sluší. V noci ale začne mrznout a sněžit.
Na Nový rok se domů rodiče brodí závějemi, maminka je zmrzlá jako rampouch a drkotá zuby, tatínek jí položí do
postele a dá na ni spoustu peřin, aby nám rychle rozmrzla. Přestaly jezdit vlaky, lodě naložené uhlím zamrzly na
Labi. My nemusíme do školy, máme uhelné prázdniny, ale je zima a doma chodíme teple oblečeni. Tomáš si ostříhal vlasy a je takový smutný. Ptám se, proč to udělal a tatínek mi naštvaně říká, že moc soudruhy provokoval a že
každý musíme něco obětovat. Jsem z toho zmatená a Honza mi řekne, že tatínek vstoupil do KSČ. Nevím, proč to
udělal a jestli musel, ale nezeptám se ho na to. Sestřenice Hanka chodí na stavební průmyslovku. Se spolužáky
byla vybraná, aby jela do SSSR a pomohla v Moskvě stavět Olympijskou vesničku. Když se vrátí domů, vypráví,
jak ženy míchají maltu v neckách lopatou a pak s ní plní kýble, které nosí v rukách i několik pater. Jiné ženy zase
nosí cihly v putnách na zádech. Je Štědrý den a Sovětská armáda vstoupila do Afganistanu, aby ochránila socialismus. Bude válka?

1980
MARNÉ PLÁNY
V březnu je vládou schválen Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství. Po pěti letech je 22. května Gustav Husák opět jednomyslně zvolen prezidentem. Západní státy bojkotují
LOH v Moskvě na protest proti invazi Sovětských vojsk do Afganistánu. V listopadu se uskuteční sčítání lidu. Dne
8. 12. je v New Yorku zastřelen John Lennon.
LOH Moskva
Studená válka
John Lennon
Ve škole nás učí, jak se připravit na možnost napadení mírumilovného socialistického východního bloku imperialistickým západem. Trénujeme to při braném dnu a ten je docela fajn, neučíme se a jdeme ven. S sebou musíme
mít pláštěnku, 4 igelitové pytlíky a 4 zavařovací gumičky, plynovou masku dostaneme ve škole. Většinou jdeme
do lesa, kde střílíme ze vzduchovky do terče a házíme plastovým granátem na cíl. Pak si oblékneme pláštěnku
a na nohy a ruce si upevníme gumičkou igelitové pytlíky. S nasazenou maskou někdy po lese i běháme, ale to
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nám moc nejde, protože občas někdo v masce omdlí, zakopne o pařez nebo vrazí do stromu. Také nacvičujeme,
jak se chovat při atomovém výbuchu. Musíme si vždy lehnout hlavou k zemi, tak, aby nohy směřovaly k výbuchu.
Super je, když si na závěr opečeme špekáčky. Pojedeme na dovolenou do Jugoslávie. Rodiče získali devizový
příslib. To znamená, že nám v bance vymění daný počet našich korun za jugoslávské dináry. Ještě že teta Lída
pracuje v bance. Pak ještě musí rodiče získat výjezdní doložku, to je povolení, bez kterého nemůžeme odjet.
Abychom ho získali, tak nám ho musí potvrdit kde kdo, jako výbor KSČ na pracovišti, ředitel podniku, vojenská
správa nebo uliční výbor. Proto se tatínek zlobil na maminku, ať se nehádá s paní Bartáčkovou, že neuklízí
společnou chodbu, nebo nikam nepojedeme. Paní Bartáčková sice neuklízí, ale je předsedkyní našeho uličního
výboru. Musíme mít všichni nový pas, je šedý a jezdí se na něho jen do Jugoslávie. Zabalili jsme se na cestu.
Máme všechno, stan, spacáky, plynový vařič, kanystr vody i benzínu a jídlo na čtrnáct dnů. V bance nám moc
peněz nedali, a tak tatínek sehnal od kamaráda německé marky. Ty se vozit nesmí, tak maminka některé zašila
do podšívky u bundy, další dal tatínek do krabičky s filmem do fotoaparátu a zbylé zabalil do ponožek. Ještě
vezeme pytlíky s kávou a dámské punčochy, ty vyměníme nebo prodáme na trhu. Konečně, v autě naplněném po
střechu, jedeme objevovat socialistickou „Ameriku“. U hranic stojíme frontu, celníci každé auto i zavazadla pečlivě kontrolují. Dovolená byla krásná a moře teplé. Z dovolené si vezu tričko s potiskem, to ve třídě ještě nikdo
nemá, Honza digitálky a maminka zlatý prstýnek. Tatínek si veze nás. S dědou se někdy díváme na Olympiádu
v Moskvě, skoro všechno vyhrávají sportovci ze SSSR nebo NDR, a tak socialismus vítězí nad kapitalismem.
„Bodejť ne,“ zlobí se děda, „když jim to západní sportovci kvůli invazi do Afganistánu sabotují a nepřijeli.“ Honza
dostal od Tomáše k Vánocům plakát Lennona.

1981
ATENTÁT
Z kraje roku má premiéru nový film Jiřího Menzla, na motivy knihy Bohumila Hrabala, Postřižiny. V sobotu 21.
února dojde k atentátu na Rádio Svobodná Evropa. Nálož vybuchne v blízkosti české redakce a vyžádá si tři
těžce raněné. Po otevření archivu východoněmecké státní bezpečnosti v devadesátých letech se zjistí, že útok si
objednaly státní bezpečnosti několika zemí komunistického bloku. Účast Československa nebyla nikdy zjištěna.
Slavnostní otevření Paláce kultury v Praze proběhne 2. dubna. V červnových volbách získávají kandidáti Národní
fronty 99,5% hlasů. Princ Charles s princeznou Dianou uzavírají sňatek 29. července v Londýně.
Stasi
Volby v ČSSR
Tuzex
VB
V kině dávají film Postřižiny, rodiče se na něj moc těší. Je podle knížky Bohumila Hrabala, a toho mají naši rádi.
Na lístky jsou dlouhé fronty. Na ruské filmy žádná fronta nikdy není. Ta je jen na filmy ze západu. Na sovětské
filmy chodíme se školou. Sice se neučíme, ale zábava to není, jsou o válce. Na komedii jsme se školou nikdy
nebyli. Honza je středoškolák a maminka mu chce koupit rifle. Ty mají v Tuzexu. Je to speciální obchod, kde se
kupuje zboží ze západu. Neplatí se tam českými korunami, ale speciálními poukázkami, které se jmenují bony.
Mamince je přivezl Tomáš z Prahy, který je tam koupil od Veklsáků. Ti stojí v Praze před Tuzexem a nabízí je
každému, kdo jde okolo. Nesmí se to, je to nelegální prodej cizí měny, ale příslušníci VB je honí jen občas. Jeden
bon stojí 5 Kčs. Fronta na nové zboží se stojí i před Tuzexem. Uvnitř to hezky voní parfémem, kávou a čokoládou.
Prodavačky jsou krásně oblečené, nalíčené a načesané, ale na zákazníky se mile neusmívají. Dá se tam koupit
i mýdlo Fa, čokolády a kinder vajíčko, drahý alkohol nebo elektronika. Vystály jsme s maminkou frontu na Honzovy nové rifle. Jsou krásné, ale trochu dlouhé a široké. Ještě, že babička umí šít, musí mu je zúžit a zkrátit. Ve
škole zdobíme třídu k volbám. Maminka opět doma uklízí a k volbám se nechystá. Tatínek se na ní zase zlobí, že
nemyslí na naši budoucnost. Maminka mu odpoví: „ A to jim nestačí, že jsi u nich ty.“ Tatínek se zlobí ještě víc.
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1982
SOUDRUH
V lednu probíhá na našem území cvičení vojsk Varšavské smlouvy Družba 82. Zmocněnec československé vlády
převezme 20. února ve Švýcarsku od zástupců vlád USA, Velké Británie a Francie 18,4 tun československého
měnového zlata, které bylo za druhé světové války uloupeno nacisty. V Moskvě umírá 7. listopadu 1982 Vl. I.
Brežněv a v Brně se narodí první dítě ze zkumavky u nás.
Varšavská smlouva
Měnové zlato
Vladimír Iljič Brežněv
Když nejsou rodiče doma, pouští si Honza nahlas gramofon a paní Melichárková na něho zezdola tluče koštětem.
Má muziku rád a ve čtvrtek si chodí kupovat nové desky do prodejny Supraphon. Stojí tam již brzo ráno, ale
málo kdy se na něho deska, kterou by chtěl, dostane. Tomáš mu poradil, že jsou v Praze tajné burzy, kde se dají
vyměnit nebo koupit desky zahraničních kapel. A slíbil mu, že ho na takovou burzu vezme, ale ať si oblékne sportovní boty, dost často se tam utíká. Honza začal na burzy jezdit pravidelně. Když se jednou dostal do policejního
zátahu, odvezli ho spolu s ostatními na VB a drželi ho tam skoro celý den. Chtěli vědět, jak se o burze dozvěděl.
Řekl, že potkal v tramvaji nějaké kluky, kteří si nesli desky, a tak šel ze zvědavosti za nimi. Když ho pustili a vrátil
se domů, tatínek byl zoufalý. Bál se, že z toho bude mít Honza průšvih a školu nebude moci dostudovat. Nakonec
se nic nestalo, ale Honza už nikdy na burzu nejel. Tomáš se oženil s Mílou. Měli malou svatbu jen s nejbližší rodinou. Míla má babičku, která žije v Kanadě a ta pozvala Tomáše s Mílou na návštěvu. Oba se moc těší. Z letiště
je vrátila policie, někdo je udal, že chtějí do Kanady emigrovat. Oběma vzali pasy a Tomáše si několikrát pozvali
k výslechu. Tatínek s maminkou si šeptají, že už ani nás asi za hranice nepustí. V rozhlase i televizi mluví o úmrtí
soudruha Vl. I. Brežněva, naši doma vtipkují, že je to ten nejlepší dárek k Vánocům a s kým se teď budou naši
nejvyšší soudruzi líbat. Soudruh Brežněv se s každým líbal moc rád. Babička přinesla z obchodu velkou krabici.
Je v ní umělý vánoční stromek, musíme ho složit a vůbec nevoní jehličím.

1983
ALTERNATIVA NEEXISTUJE
Začátkem ledna se v Praze koná jednání Poradního výboru Varšavské smlouvy za účasti všech nejvyšších
představitelů jednotlivých států. Hudební skupina Pražský výběr má po lednovém koncertu v Hradci Králové
zakázanou činnost až do roku 1986. V březnovém čísle časopisu Tribuna vychází článek Nová vlna se starým
obsahem, který u nás odstartoval pokusy o likvidaci alternativní rockové scény. Na žádost Charty 77 je těžce
nemocný Václav Havel 4. března propuštěn z vězení. Dne 12. března zajala angolská protivládní skupina Unita 66
československých občanů, kteří zde byli zaměstnáni v rámci mezinárodní pomoci rozvojovým zemím. Mezinárodní shromáždění za mír a život, proti jaderné válce, se uskuteční v červnu v Praze. Po rekonstrukci je 18. listopadu
slavnostně opět otevřeno Národní divadlo. V listopadu jsou, jako reakce na aktivity USA, na české území umístěny ruské rakety středního doletu.
Straka v hrsti
Národní divadlo
Rakety středního doletu
Honza jde na koncert kapely Pražský výběr. Cestou na vystoupení ho s kamarády několikrát legitimují příslušníci
VB. Koncert je super, ale kapelu po něm soudruzi zakáží až do roku 1986. Pavel přinese Honzovi kazetu s jejich
albem, jmenuje se Straka v hrsti a společně ji přehrávají na další kazety pro své kamarády. Už původní nahrávka
dost šumí, ale klukům to nevadí. Je mi patnáct a budu mít svůj první občanský průkaz. Na průkaz potřebuji fotku
a chci na ní vypadat dospěle. Uprosím maminku, aby mi nechala udělat moji první trvalou. Jsem kudrnatá jak
pudl a vypadám stejně jako všechny mé spolužačky, které už trvalou mají. Vůbec se mi to nelíbí a nechám se
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ostříhat úplně na krátko. Tatínek jen kroutí očima, holka na kluka a kluk s dlouhými vlasy. Maminka se zlobí, že to
byla za tu trvalou škoda peněz a já si připadám jako rebel. Občanské průkazy dostáváme ve slavnostně vyzdobené tělocvičně. Všude visí červené girlandy a za tribunou je na oponě připevněn státní znak a srp s kladivem.
Nejdříve jedna soudružka z městského úřadu dlouze hovoří o socialismu a jeho budování. Pak si po jednom
chodíme pro občanské průkazy. Holky ještě dostanou červený karafiát a kluci propisku. Jsem v prvním ročníku
na gymnázium. Spolužák Dan mi vypráví o zakázaných knihách, které mají doma. Když jsem přišla domů, vylezla
jsem v komoře na regál, kam kdysi rodiče schovali knihy od babičky. Vybrala jsem si knížku Žert od Milana
Kundery, přečetla jsem ji jedním dechem, ale do smíchu mi nebylo. V Rudém právu píší, jak na nás míří americké
rakety, proto u nás radši rozmístíme sovětské. Nevím jestli je to pravda, ale možná mám strach.

1984
ORWELLOVSKÝ ROK 1984
V lednu proběhla v pražském IKEMU první transplantace srdce. Při svém květnovém zasedání rozhodne Český
olympijský výbor, že nevyšle své sportovce na Olympiádu do LA. Nobelova cena za literaturu pro rok 1984 byla ve
Stockholmu udělena 11. října národnímu umělci, básníku Jaroslavu Seifertovi. Vzhledem k jeho špatnému zdravotnímu stavu ho zastoupila při převzetí jeho dcera. Režisér Michael Radford natočil filmovou adaptaci románu
George Orwella, 1984.
Nobelova cena
Jaroslav Seifert
George Orwell, 1984
Maminka mě přihlásila do tanečních, a protože se u nás nedají koupit hezké dívčí šaty, ušetřila si na nový kufříkový šicí stroj Veritas vyrobený v NDR. Má kamarádku Lindu, ta jí půjčila časopisy Burda, naučila ji vyrábět
střihy, šít a ještě jí sehnala zbytky košilových látek z Trioly za pár korun. S pomocí Lindy mi maminka ušila krásné
sukně, šaty i halenky a na disco hodinu nařasené tříčtvrteční kalhoty. Tancování mi moc nejde, ale šaty mám
zaručeně nejhezčí. Začala jsem si šít taky a baví mě to. Můžu si vymýšlet a šít oblečení, které se v krámě koupit
nedá. Od té doby, co Tomáše s Mílou nepustili do Kanady, je Tomáš strašně zoufalý. Maminka říká, že je jako
v kleci a STB na něj tlačí, aby jim podepsal spolupráci. Tatínkův kamarád Jindra je doktorem na psychiatrii
a rodiče ho poprosili, zda by nemohl Tomáše k sobě na oddělení na nějakou dobu schovat. Třeba mu dá STB
pokoj a nebude ho nutit ke spolupráci. Češi nejedou na Olympiádu do USA. Podle Práva a televize je to v LA pro
sportovce ze socialistických zemí nebezpečné a údajně se tam připravují i jejich únosy. Petr ze třídy říkal, že to
není pravda. V Americe byl s rodiči co tam pracovali na našem velvyslanectví a je to tam super. Pijí coca colu,
což je normální limonáda, to jen naši soudruzi o ní říkají, že je to něco mezi alkoholem a lehkou drogou, jedí obří
hamburgery a hranolky, nosí rifle a nestojí na nic fronty. Bydlíme kousek od vojenského letiště, tak jsme na hluk
zvyklí, dnes nám ale okolo oken prolétávají velké bojové vrtulníky. Jsem vystrašená a nevím, co se děje. Tatínek
říká, že je to jen vojenské cvičení. Na Vánoce pustili Tomáše z nemocnice. Přišli nám říct, že čekají s Mílou miminko. Oba vypadají šťastně.

1985
DUCHOVNÍ OBNOVA
Výpravný film Amadeus, režírovaný českým režisérem Milošem Formanem, získává osm Oscarů. Praha od 17.
dubna do 3. května hostí mistrovství světa v ledním hokeji a československá hokejová reprezentace získává mistrovský titul. V květnu je spuštěna jaderná elektrárna Dukovany a Gustav Husák je potřetí zvolen prezidentem.
U příležitost 1100. výročí úmrtí věrozvěsta Metoděje se 7. července na Velehradě za účasti kardinála Františka
Tomáška a vatikánského státního tajemníka Agostina Casaroli koná shromáždění více než sto tisíc věřících.
Setkání mládeže u Lennonovy zdi na Kampě 8. prosince se proměnilo ve spontánní demonstraci. První zářijový
den byl na dně Atlantského oceánu nalezen luxusní zaoceánský parník Titanic.
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Velehrad
Lennonova zeď
Titanic
Honza studuje v Praze vysokou školu. Celé léto chodil na brigádu a ušetřil si na walkmen. Je to malý přehrávač
kazet na baterky, který můžeš všude nosit sebou. Má jedno poutko na ruku nebo pásek na zavěšení přes rameno.
Do Honzova walkmena se dají zapojit i dvoje sluchátka a když jde s kamarádem, můžou poslouchat stejnou
muziku. Kolo, co s na něm jezdil tatínek do práce, se definitivně rozbilo, a proto mu chce maminka koupit nové.
Vyhlédla si české kolo Favorit s berany. Ale sehnat takové kolo u nás je jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce.
Maminka nejdřív namalovala známému známého projekt, ten dalšímu známému sehnal nedostatkové gumičky
na stěrače a lístky na koncert Waldemara Matušky, ten za to dalšímu známému sehnal bony a ten už byl vedoucí
v prodejně, kde se taková kola prodávají. Schoval mamince jedno ze tří kol, které na prodejnu ze skladu dostali.
V kině Centrál promítají film Amadeus od Miloše Formana. Forman je český režisér, který emigroval do USA. Ale
Amadea mu povolili natáčet v Praze. Americká produkce za to zaplatila ČSSR nemalé peníze. Film dostal 8 Oscarů a v komaparsu hrají i čeští herci. Už jenom stát ve frontě na lístky na Formanův film je malá rebelie. Tomáš
s Mílou mají malou Emu a jsou moc šťastní. Když potřebují, tak jim ji někdy pohlídám. Jedu do Prahy za Honzou
a nakupovat vánoční dárky do Kotvy a Máje. Večer mě Honza vezme na Kampu podívat se na Lennonovu zeď.
Jdou za námi příslušníci VB, a tak se moc neohlížíme, potichu mi vypraví, jak ji vždycky přetřou, ale do rána je
tam namalováno zase něco nového. Příslušníci nás legitimují.

1986
ČERNOBYL
V lednu umírá Jaroslav Seifert, jediný český držitel Nobelovy ceny za literaturu. Březnový XVII. sjezd KSČ,
poslední před sametovou revolucí, projednal strategické rozvojové směry dlouhodobého vývoje do roku 2000.
Myšlenky Přestavby, započaté v SSSR Michailem Gorbačovem, byly přijímány spíš opatrně. Dne 26. dubna došlo
k havárii v jaderné elektrárně v Černobylu. První zprávy o havárii se v tisku objevily až 30. dubna, až 5. května
bylo přiznáno mírné zvýšení radioaktivity, chyběly zásadní informace o rozsahu nehody i základní zdravotní
a hygienické pokyny k ochraně občanů před rizikem ozáření. V září došlo k likvidaci Jazzové sekce a sedm jejich
hlavních představitelů bylo uvězněno. Waldemar Matuška požádal v USA o politický azyl. Dne 13. listopadu obdržel Václav Havel prestižní cenu Erasma Rotterdamského za mimořádný přínos pro evropskou kulturu. V blízkosti
Země prolétla Halleyova kometa, příště se objeví v roce 2061.
Perestrojka, Glasnosť Černobyl
Jazzová sekce
Cena Erasma Rotterdamského
Na gymnáziu studuji výpočetní techniku, technické zaměření je na naší škole novinka. Učíme se programovat
v jazyku Basic, ale skoro nikdo z nás tomu nerozumí. Náš učitel je zapálený programátor, nejdříve schématy
popíše celou tabuli, pak zádumčivě bloumá po třídě a okusuje si brýle, když zazvoní zvonek, vybíhá ven ze třídy
bez rozloučení. Moc nás to nebaví a pomalu začínáme chodit za školu. Každý týden se nás v parku na lavičce
schází víc a víc. Čekáme, kdy si někdo všimne, že je učebna prázdná. Na praxi chodíme do výpočetních středisek. Počítače tam zaberou celou velkou místnost. V Černobylu vybuchl reaktor jaderné elektrárny a noviny,
televize i rozhlas o tom mlčí. Západní zakázané stanice posluchače informují jak o havárii, tak o tom, jak se mají
obyvatelé chránit. Tyto informace jsou ale podle našich medií pouze štvavé kampaně namířené proti socialismu. U nás se píše o první etapě cyklistického Závodu míru, který odstartoval v Kyjevě. Podle mapy je Kyjev od
Černobylu vzdálen pouhých 130 km. Máme mít strach? Zatkli představitele Jazzové sekce. Tatínek vzal všechny
časopisy a knihy, které si od nich Honza objednal a zastrčil je opět v komoře do horní police za nářadí. Při cestě
na chatu narazíme na kolonu ruských vojenských aut. Na křižovatce nás zastavil regulovčík, musíme počkat,
než přejedou. Rodiče vypráví, jak se v roce 1968 otáčely na křižovatkách ukazatele a sovětské kolony bloudily
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po republice. Teta Eva s rodinou emigrovala. Než odjeli na dovolenou, dala mamince klíče od bytu a poprosila jí,
aby jim doma zalila kytky. Když jsme k nim za pár dnů přišli, byl byt prázdný a jen na parapetu ležel dopis na rozloučenou. Plakali jsme. Pak jsme zamkli a odešli. Když se Eva ani Petr po dovolené nevrátili do práce, prasklo to.
Tatínek musel na VB k výslechu, vrátil se skleslý se slovy, že teď už nám ani ta jeho blbá komunistická legitimace
nepomůže.

1987
OČEKÁVÁNÍ
Začátkem února byla zahájena výstavba jaderné elektrárny Temelín. Zkušební provoz letecké záchranné služby
započal 1. dubna. Na třídenní návštěvu zavítal do Prahy 1. tajemník UV KSSS Michail Sergejevič Gorbačov. Jeho
návštěva byla s napjetím očekávána, ale k žádným politickým otřesům nedošlo a Gorbačov podpořil vládnoucí
garnituru KSČ. Herec Miloš Kopecký vystupuje 4. května na sjezdu československých dramatických umělců
s ostrým projevem k tématu Přestavby. Členové Charty 77 uspořádají 13. září na zámku v Lánech pietní akt k 50.
výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka. Prosincové vzpomínkové setkání u Zdi Johna Lennona je rozehnáno
policií. Na Den lidských práv, 10. prosince, se uskutečnila na Staroměstském náměstí demonstrace dvou tisíc
občanů na podporu Charty 77, mnozí z účastníků byli následně vyslýcháni.
Michail Gorbačov
Tomáš Garigue Masaryk
Lidská práva
Rodiče koupili nové auto, jmenuje se Favorit a vyrábí ho v Mladé Boleslavi, ale získat na jeho koupi místo v pořadníku nebylo jednoduché. Je to pořád stejné, musíš mít známého, ten má známého, který má známého a ten
má taky známého a tomu dáš úplatek nebo pro něho něco seženeš nebo zařídíš u svého známého a tak pořád
než se dostaneš k někomu, kdo tě může připsat do pořádník na tvé vysněné auto a ty si ho pak koupíš. Naše auto
nesmí do myčky. V těsnění dveří chybí ucpávky, které jsou nedostatkovým zbožím. Proto je tam v továrně nedali
a nám do auta zatéká. Tatínek obvolal opět všechny své známé, ti zalarmovali jejich známé a po nějaké době
se tatínkovi podařilo chybějící část těsnění koupit. Se spolužáky jsme založili amatérské divadlo. Naše první
představení je o stvoření člověka a jmenuje se Prométheus, je beze slov. Na jevišti se klubeme v batikovaných
trikotech z papírových pytlů a připadáme si důležitě. Diváci ani festivalové poroty nám nerozumí, ale my se
cítíme skvěle. Našli jsme si malý divadelní sál, kde můžeme zkoušet a hrát, ale pouze pokud naše divadlo bude
pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže. Na zkouškách mluvíme o divadle a tajně si vyměňujeme zakázané
knížky nebo samizdaty. Vzpomenu si vždycky na maminku, jak všechny tyhle knihy po večerech doma opisovala.
Mluvíme o politice a já se poprvé nebojím říct, co si myslím. K maturitě jsem dostala od babičky pro štěstí řetízek
s křížkem. Má ho po své mamince. Soudružka třídní mě vzala stranou a řekla mi, ať si ho radši sundám z krku,
abych na sebe zbytečně neupozorňovala. Jsem tak nervózní, že ho celou dobu pevně držím v pěsti levé ruky, až ji
mám úplně bílou a celá maturitní komise se dívá na mou zaťatou levou ruku. Když jí otevřu, mám v dlani obtištěný
malý křížek.

1988
CHVĚNÍ
Z kraje roku otiskl deník Italské komunistické strany L´Unita rozhovor s Alexandrem Dubčekem, ve kterém přirovnává Přestavbu k obrodnému procesu u nás v roce 1968. První číslo samizdatových Lidových novin vychází 11.
ledna. Britská skupina Depeche Mode vystupuje 11. března v Praze. Politický vězeň Pavel Wonka umírá 26. dubna ve věznici v Hradci Králové. U příležitosti 20. výročí okupace ČSSR se 21. srpna uskutečnila na Václavském
náměstí demonstrace několika tisíc lidí svolaná opozičními iniciativami České děti a Nezávislé mírové sdružení.
Je rozehnána příslušníky bezpečnosti a více než 100 účastníků je zadrženo. Francouzský prezident Francois
Mitterand přilétá začátkem prosince na oficiální návštěvu Československa. Po setkání s představiteli státu přijí13

má na francouzském velvyslanectví také zástupce opozice v čele s Václavem Havlem. Na pražském Škroupově
náměstí dne 10. prosince proběhne první povolená opoziční demonstrace konaná v rámci Dne lidských práv.
Hymnu zazpívá Marta Kubišová. Dne 16. prosince v 16 hodin po 36 letech utichnou rušičky zahraničního vysílání.
Sovětské rakety na základě sovětsko-amerických dohod opouštějí Československo.
Pavel Wonka
České děti
Nezávislé mírové sdružení
Francois Mitterand
Nedostala jsem se na výtvarnou školu, ale chci se přihlásit za rok znovu. Zatím jsem začala v Praze dálkově
studovat speciální pedagogiku. Trpělivě se chystám na zkoušky a pracuji v mateřské školce, kde uklízím. Bydlím
stále u rodičů, ale moc tam nejsem. Často jsem někde v divadle nebo s kamarády. Karel mě seznámil se svým
bratrem Markem, je fajn a začal s námi hrát divadlo. Na léto jsme si připravili takový náš projekt obrody venkova.
Nazkoušeli jsme loutkové divadlo a jezdíme s ním jako kočovníci na kolech týden po Čechách. Představení je
takovou taškařicí o národní hrdosti a jmenuje se O Bruncvíkovi aneb kterak lva českého národ český do erbu
sobě dostal. Obzvlášť velký úspěch má u diváků pasáž, jak lev s rudou hvězdou pod paží jde k Bruncvíkovi a chce
vrátit korunu se slovy, že ta hvězda byla zálohovaná. Marek hraje Kašpárka excelentně a představení má velký
úspěch. Nakonec ho hrajeme i na divadelních přehlídkách, kde Marek vysbírá ostatním všechny ceny. 6. listopadu se rozcházíme po zkoušce domů, všude už visí vlajky, naše a sovětská se srpem a kladivem. Zítra je výročí
VŘSR. Kluky napadne, že všechny sovětské vlajky, které cestou uvidíme stáhneme na půl žerdi. Podaří se nám to
jen u první. Když stojíme před druhým stožárem, chichotáme a vypadáme podezřele. Kousek od nás zastaví auto
VB a my radši na nic nečekáme a rozprchneme se na všechny strany. Nikdo nás ale nehoní. Paní Bartáčková
k nám domů přinesla papírové vlaječky. Je domovní důvěrnice a chce, aby je naši dali na okna. Maminka se
zlobí, že má okna umytá a rozhodně si na čistá okna nic lepit nebude. Tatínek si jen odfrkl, že už mu je to jedno
a když paní Bartáčková odejde, vyhodí je do odpadkového koše.

1989
VELKÝ TŘESK
Od 15. ledna probíhají v Praze demonstrace k uctění památky 20.výročí upálení Jana Palacha, takzvaný Palachův týden. Demonstrace byly brutálně rozháněny za pomoci obušků, vodních děl i psů. Na represích se podíleli
nejen příslušníci bezpečnosti, ale i povolané Lidové milice. Jako rekce na tyto události vzniká sdružení Iniciativa
kulturních pracovníků, které zasílá předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi prohlášení namířené proti zatčení
Václava Havla a vybízí k zahájení vzájemného dialogu. Dne 21. února je disident Václav Havel odsouzen k odnětí
svobody na devět měsíců, 17. května dochází k jeho podmínečnému propuštění. Na Rádiu Svobodná Evropa
je 29. června zveřejněna petice Několik vět sepsaná představiteli disentu v čele s V. Havlem, A. Vondrou, S.
Devátým a J. Křižanem. V listopadu je pod ní podepsáno téměř 40 tisíc občanů Československa. Okolo 1500 osob
se v podvečer 21. srpna zúčastní neoficiální demonstrace na Václavském náměstí pořádané k 21. výročí invaze
vojsk Varšavské smlouvy na naše území. Demonstrace je opět rozehnána. Během měsíce září vrcholí krizová
situace na západoněmecké ambasádě v Praze. Nachází se zde okolo11 tisíc obyvatel NDR, kteří se rozhodli
emigrovat do SRN. Po dohodě mezi NDR a SRN je jim umožněno připravenými vlaky přes území NDR do SRN vycestovat. V Římě proběhne 12. listopadu za účasti 120 000 poutníků z Československa svatořečení Anežky České.
Oslavy Dne studentstva, spolu s uctěním památky Jana Opletala, proběhnou 17. listopadu v Praze a změní se
v demonstraci občanů nespokojených s režimem, průvod se vydává směrem do centra města. Na Národní
třídě je zastaven kordonem ozbrojenců a dojde k bití demonstrantů a zatýkání. 18. listopadu na sekání studentů
DAMU, divadelníků a umělců v Realistickém divadle vzniká stávkový výbor a je zahájena protestní stávka studentů VŠ a divadelníků. 19. listopadu vzniká sloučením všech opozičních iniciativ Občanské Fórum, které mimo
jiné požaduje odstoupení funkcionářů KSČ odpovědných za sovětskou okupaci, ustavení komise pro vyšetření
událostí 17. 11. a propuštění všech politických vězňů. Ve dnech od 20. do 22. listopadu probíhají v Praze demonstrace, které se postupně začínají šířit do celé republiky. 24. listopadu při mimořádném zasedání ústředního vý14

boru KSČ je z funkce generálního tajemníka odvolán Milouš Jakeš. Sobotní demonstrace dne 25. listopadu se na
Letenské pláni zúčastní 750 000 demonstrantů. 26. listopadu se v Obecním domě setkávají představitelé opozice
v čele s Václavem Havlem s předsedou vlády Ladislavem Adamcem. 27. listopadu probíhá po celém Československu dvouhodinová Výstražná generální stávka. 29. listopadu federálním shromáždění odhlasuje změnu ústavy
ČSSR, je z ní vypuštěn článek o vedoucí úloze KSČ ve společnosti, marxismus-leninismus přestává být oficiální
státní ideologií. 10. prosince jmenuje stávající prezident Gustav Husák novou vládu Národního porozumění
v čele s Mariánem Čalfou a následně rezignuje na funkci prezidenta. 23. prosince ministři zahraničních věcí Jiří
Dienstbier a Hans-Dietrich Genscher přestřihjí ostnaté dráty na československo-německé hranici. 29. prosince
federální shromáždění zvolí Václava Havla prezidentem ČSSR.
Několik vět
Sametová revouce
Disent
Václav Havel
Lidové milice
Jsem v Praze na přednáškách a bydlím u Tomáše, Marek večer volá, jestli jsme vpořádku, na Svobodné Evropě
hlásili, že byla v Praze brutálně rozehnaná vzpomínková demonstrace na Jana Palacha. Teprve teď mi dochází,
proč jsem se nemohla přes policejní zátarasy dostat do centra a musela jsem obcházet celý blok, i proč za
zátarasem stál obrněný transportér. Rozhodně nešlo o natáčení válečného filmu, jak lidé okolo říkali. V dubnu se
s Markem bereme. Jsme manželé a díky tomu Marek dostane od podniku malý podkrovní byt. Je tak vysoko
a tak malý, že o něho nikdo jiný nemá zájem. Jsme v něm šťastní. Obřad máme jen s rodinu. Úřednice pokyvuje
hlavou, když Marek zcela vážně vytahuje prstýnky z krabičky od sirek. Vyslechneme si proslov o socialistické
rodině a vše zpečetíme polibkem a podpisem. Další oslava je s kamarády na chatě a je to velká párty. Honza
z Prahy přivezl petici Několik vět. Oba jsme ji s Markem podepsali. Ale nikde o tom nemluvíme. Vnučka tety Trúdy
Nannet je s celou svou rodinou v Praze na západoněmeckém velvyslanectví, rozhodli se emigrovat z NDR do
SRN. Jedu tam s tatínkem a babičkou, Nannet je 28 a neviděli jsme se 13 let. Přes kovový plot nám ukazuje dvouletého syna a šestiletou dceru, pak si s babičkou povídají německy, drží se skrz plot za ruce. Nannet prostrčí
plotem dopis pro tetu Trúdu a prosí nás, ať jí ho pošleme, loučíme se a brečíme. Asi se vidíme naposledy. Všude,
kam se okolo velvyslanectví podíváš, stojí opuštěná německá auta. Je listopad a v Praze se demonstruje.
I u nás je první demonstrace u divadla. Jdeme tam s Markem a babičkou. Jakmile projede okolo auto, všichni
se nedůvěřivě otáčíme za zvukem. Všichni po sobě vystrašeně pokukují. Jen babička je šťastná a usmívá se.
Říká, že se bojí, ale stejně je šťastná. Tomáš řekl na schůzi ROH, že nesouhlasí s politikou strany a od té doby
s ním radši nikdo nemluví, jen někteří kolegové ho poplácávají po ramenou, když mají jistotu, že je nikdo nevidí.
Tatínek svoji stranickou legitimaci uložil na dno papírové krabice pod další nepotřebné věci a zalepenou krabici
uložil do kůlny na chatě. Hned příští jaro ji spolu s ostatními nepotřebnými věci odnesla velká voda.
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