Svoboda projevu je právo vyjadřovat své názory a myšlenky
bez ohledu na to, zda se tak děje ve veřejném, nebo
soukromém prostoru, a na použité médium, nejde
jen o svobodu projevu, ale také o svobodu informace a
myšlenky přijímat, vyhledávat a rozšiřovat jakýmkoliv způsobem.
Svoboda veřejného projevu byla v době komunismu potlačována
centrálním řízením všech sdělovacích prostředků i publikačních a
kulturních zařízení. Žádný politický, ﬁlosoﬁcký či vědecký názor
nebo umělecký projev, vymykající se rámci oﬁciální ideologie či
estetiky nemohl být zveřejněn. Ze společenských jevů, byla
vyloučena i možnost veřejné obrany proti nepravdivým a
urážlivým nařčením oﬁciální propagandy, lživá obvinění
nelze vyvrátit a marný je každý pokus dosáhnout nápravy
nebo opravy soudní cestou.
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Voliči to měli s výběrem velice snadné, protože do každých
voleb byla jediná kandidátka. Tu voliči obdrželi ve volební
místnosti a hned ji vhodili do volební urny. Nešlo o to, aby si
voliči vybrali, ale aby se dostavili a manifestovali svůj souhlas s
komunistickým režimem. Cílem voleb bylo zajistění moci. Podíl
na moci předem určovala KSČ. Volby se tak staly aktem, jehož
jediným účelem bylo poskytnutí zdání určité míry demokracie
reálnému totalitnímu systému. Ve všech ústavách 1948-1989
bylo občanům zaručováno volební právo. Ve skutečnosti se však
jednalo o volební povinnost. I v těchto zvláštních volbách
existovala předvolební hesla, kde se objevovalo, že základním
mottem voleb byla pevná jednota Komunistické strany
Československa, Národní fronty a všeho lidu. Volební systém tak
po celou dobu nemohl plnit svou základní funkci, ale naopak sloužil
vládě jedné strany - KSČ k udržení moci.
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V komunismu bylo omezováno právo na svobodné vyjádření
názorů, právo se shromažďovat, právo veřejně sdělovat svá
stanoviska k politickému systému. V období totality byly všechny
hrozby režimu eliminovány. Lidé, kteří apelovali na dodržování
ústavních zákonu a lidských práv a kteří veřejně oznamovali a
informovali občany o nelegálních jednáních komunistické strany, byli
trestně stíhání. Nepřipadalo v úvahu, aby kdokoliv jakýmkoliv
způsobem tvrdil, že režim je protizákonný. Přišla vlna soudních
procesů, které trestaly odpůrce režimu. Soudní procesy byly z velké
části předem zosnované, a tak se jednalo spíše o divadelní představení, díky
kterému nebezpečné odpůrce režimu komunisti zneškodnili a zastrašovali
tak zbytek společnosti. Na první fotograﬁi je vyobrazena Milada
Horáková, tehdejší právnička a bojovnice za lidská práva, která byla
společně s dalšími 12 lidmi souzena za údajné spiknutí proti republice a
špionáž. Za tyto činy byly uděleny vysoké tresty odnětí svobody včetně
doživotí a také čtyři tresty smrti. Ten se uplatnil i v případě Milady
Horákové, která byla 27. června 1950 popravena.
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Po převzetí moci v únoru roku 1948, se komunističtí funkcionáři snažili
upevnit svou moc, a co možná nejúčinněji zabránit šíření nekontrolovaných
informací do společnosti. Restrikce postihly veškeré rádiové
stanice, televizní stanice a tisk. Novinářskou a informační činnost důsledně
hlídalo ministerstvo informací, po roce 1953 pak ministerstvo kultury.
Příspěvky, které se objevovaly v tisku, nesly společnou myšlenku s cílem
budovat silný komunistický stát s poslušnou společností šířící marxistickou
ideologii. Základním zdrojem informací bylo Rudé právo jako ústřední
noviny Komunistické strany Československa. Také docházelo k rušení
radiového signálu rozhlasových stanic ze zahraničí jako například
BBC, Svobodná Evropa, Radio Madrid nebo Hlas Ameriky. Po událostech
Pražského jara v roce 1968 se cenzura znatelně oslabila, docházelo ke kritice
KSČ, rozšíření umělecké literatury a podpoře reforem. Následná okupace
armádami Varšavské smlouvy však tuto chvilkovou svobodu okamžitě uvedla
do tzv. normalizačního proudu a informační služby hromadných sdělovacích
prostředků se opět staly hlídanými, kontrolovanými a prokomunistickými.
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Československo v době totality trpělo materiálovým i potravinovým
nedostatkem zboží. Hospodářství bylo řízeno centrálně. Co se bude
vyrábět a v jakém množství se plánovalo roky dopředu. To vyvolávalo
nedostatek jednoho výrobku a naopak přebytek jiného.
Československo navíc nemělo dost deviz, aby mohlo zboží dovézt
v dostatečném množství z ciziny. Běžní lidé tak víc viděli dlouhé
fronty, prázdné obchody a nekvalitní služby než rekordy v těžbě uhlí
nebo výrobě cementu. Výhodu měli ti, kteří měli v obchodech
příbuzné a známé a nedostatkové zboží jim za úplatek schovali
pod pult, aby ho ostatní lidé neviděli. Nejčastějším nedostatkovým
zbožím byl např. toaletní papír, dámské hygienické vložky, kečup,
rajský protlak, banány či mandarinky. Ovoce se dávalo lidem tzv. na
příděl a do obchodů se naváželo v době pořádání akcí, na nichž
komunistickému režimu záleželo. Některé zboží jako džínsy nebo
kazetový přehrávač mohli lidé koupit jen v Tuzexu, speciálním
obchodě, kde se neplatilo československými korunami, ale
tuzexovými poukázkami, kterým se říkalo bony.
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Dokážeme si dnes představit léto bez dovolené? Někteří lidé
žijící v době komunismu si to opravdu mohli pouze představovat.
Se západním Německem a Rakouskem byla hranice oddělena
tzv. železnou oponou. Hranici tvořily ostnaté dráty a speciální
hlídací věže, pokud zde někdo vstoupil, alarm ihned přivolal vojáky
se samopaly a psy. Od počátku padesátých let do poloviny šedesátých
let byly dráty dokonce nabité elektřinou a prostor byl zaminován.
Za komunismu se bylo možné vycestovat do „bezproblémových
soudružských států.” Navštívit západní země? To byla téměř nemožná
věc. Bylo třeba vlastnit cestovní pas, devizový příslib a výjezdní
doložku. Výjezdní doložka bylo zvláštní povolení, pro jehož získání
bylo nutno schválení celé řady úředních osob. Devizový příslib bylo
písemné prohlášení banky k čerpání zahraniční měny. Směnit se
dalo jen omezené množství peněz. Při cestování rodiny většinou jedno
dítě zůstávalo jako rukojmí, aby byla záruka, že se zbytek příbuzných
vrátí. Pokud se lidé rozhodli na Západě zůstat, byli odsouzeni za
tzv. opuštění republiky do vězení.
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V období totality byla přísně omezovaná církev, věřit v boha bylo
považováno za nepřípustné. Bezpečnostní složky hlídaly, kdo
chodí do kostela nebo jiným způsobem veřejně prokazuje svou
víru a tvořili evidence těchto osob. Biskupové, kněží a řeholníci
byli trestně stíhaní za naplňování bohoslužeb a šíření víry.
Tresty spočívaly v odnětí svobody, práci v pracovních táborech
nebo uhrazení peněžitého trestu. Kvůli záznamům pak byly
rodiny věřících indisponovány v práci, dětem bylo odepřeno
studium na vysokých školách, možnost vycestovat do zahraničí se
snižovala stejně jako nárok na lepší postavení v zaměstnání.
Na černobíle fotograﬁi jsou vyobrazeni řeholníci římskokatolické
církve u zinscesovaného soudu Machalka a spol., kteří byli v roce 1950
odsouzeni trestům odnětí svobody v řádech desítek let za údajně
trestný čin vlastizrady ve prospěch Vatikánu.
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Před rokem 1989 si umělci jen těžko dokázali představit vydávat volně svá
díla. Základem pro tvorbu se stala ideologie a konkrétní směr - socialistický
realismus. Kultura musela být tvořena pro uspokojení potřeb pracujícího
lidu a měla sloužit režimu. Bylo nutno dodržovat téma ve všech
oblastech – hudbě, výtvarnictví, ﬁlmu, divadle i literatuře. Aby se tvůrci
neodchylovali od formy, byli pod dozorem svazů umělců. Kdo
nepůsobil pod státní organizací, nemohl oﬁciálně tvořit. Takový systém
tvůrce svazoval a přišli o svobodu. Mnoho kvalitních osobností proto
zvolilo emigraci do zahraničí, někdy i vynuceně. To je příklad také Karla
Kryla, písničkáře zobrazeného na fotograﬁi, který kvůli svým politickým
postojům nemohl vystupovat. Kultura podléhala cenzuře. Například
hudební koncerty se musely ohlásit několik týdnů předem a muzikanti
svou způsobilost dokládali osvědčením z odborných škol. Amatérští
hudebníci byli posuzováni komunistickým výborem. Podobné to bylo v
literatuře. Vedle oﬁciální komunistické prózy tak vznikala i próza
samizdatová a exilová. Co se týče ﬁlmové tvorby, v kinech se promítaly
zejména sovětské a české ﬁlmy, které byly natáčeny podle přísných
ideologických pravidel. V 70. letech bylo zničeno více snímků, než jsme
mohli vidět. Stačilo pouze, pokud někdo z komparzu emigroval.
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Ko m u n i s t i c k ý re ž i m v Če s ko s l ove n s k u z n a m e n a l
likvidaci veškerého soukromého zemědělství.
Komunisté chtěli učinit ze svobodných rolníků
ovl a d a te l n é z a m ě s t n a n ce , t z n . o d e b ra t j i m p ů d u
a stroje, což se jim ve třech fázích násilně prosazované
kolektivizace postupně podařilo. Zemědělec se tak
stal námezdním a nejlevnějším dělníkem ve státě, který
přišel o veškerá práva na vloženém pozemku. Od
počátku 50. let byli rolníci nuceni vstupovat do jednotných
zemědělských družstev (JZD), hospodařících pod přímou
kontrolou státu. Lidé byli v yháněni ze sv ých
statků, vystěhováváni z vesnic, okresů a krajů a přesidlováni
na druhý konec republiky, hlavně do pohraničí a v
n e j h o r š í m p ř í p a d ě u v ě z n ě n i . Po d l e d o s t u p n ý c h
pramenů do konce 1953 bylo v Čechách vysídleno 1 629
rodin. V osmdesátých letech pak bylo JZD téměř v každé
obci a jeho pracovníci obdělávali zhruba 90 procent z celkové
výměry zemědělské půdy. Po roce 1989 se JZD rozpadla.
O půdu mohli v restitucích žádat její původní majitelé.
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9. NEVLASTNÍŠ

10. NEVYBUDUJEŠ
Po d l e m a r x i s t i c k é t e o r i e m ě l y b ý t v š e c h n y v ý r o b n í p r o s t ř e d k y
soustředěny v rukou státu. Tím se mělo zabránit ekonomické krizi
spočívající ve vykořisťování pracujících, plýtvání a také „kapitalistické anarchii“.
Před rokem 1989 tak bylo v Československu téměř nemožné oﬁciálně podnikat.
V roce 1948 došlo ke znárodnění všech podniků nad 50 zaměstnanců.
Zbývající živnostníci pak čelili řadě omezení zejména v přidělování surovin.
Živnostníci tak museli veškeré zboží jako textil, obuv a potraviny obstarávat
na volném trhu za vysoké ceny. Řemeslníci a obchodníci tak byli nuceni
odhlašovat své živnosti. V roce 1945 bylo soukromých podniků 89 %, kdežto
v roce 1951 jen necelá 2%. Likvidace soukromé malovýroby byla dovršena
v letech 1949-1954 prostřednictvím nuceně tvořených výrobních družstev.
Ta pak byla systematicky zbavována podnikatelské iniciativy a účelově
zneužívána. Na počátku 50. let převzal stát od družstev všechny lukrativní
provozovny ve městech a odsunul je do nevýnosných prodejen na venkov.
Zánikem soukromého podnikání v živnostech a obchodě byla dovršena likvidace
vícesektorové ekonomiky.
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