Ahoj, jmenuju se Honza a cht l bych vám te

aspo

trochu nastínit, jak se tu žilo mladýmu

studentovy za železnou oponou. Tak žádný dlouhý kecy, jdeme na to!
Moje první hezký vzpomínky z d tství mám z Jisk i ek. Ne, že bych tam chodil, protože by byli rodi e
v rní stran , máma spíš už nem la as se o m celý den starat, tak m poslala tam. A bylo to fajn,
m l jsem tam spoustu kamarád .

Jiskry
Jiskry byla jedna ze t í výchovných organizací pro mládež,
kterou si prošla v tšina dorostu. Do Jis i ek d ti nastupovaly v
prvním ro níku základní školy a odcházely z nich na za átku
t etího.

Zákony Jisker:
1) Jiskra

mluví pravdu.

2) Jiskra je zvídavá.
3) Jiskra ráda cvi í, zpívá, kreslí a hraje si.
NA TI QR KÓD!
lovek
loveku - slib
pionýr (Jiskri iek) 1975

4) Jiskra je pracovitá a pomáhá rodi m.
5) Jiskra chce být pionýrem.

Zna ný vliv na d ti m ly pohádky a d tská hudba. Pohádky m ly d ti svým zp sobem vychovávat (k morálce, skromnosti,
št drosti, rozvážnosti,...). V n kterých z nich se však objevovala i ponau ení ideologická (Pyšná princezna, O zlém brouku
Bramborouku,...)
NA TI QR KÓD!
Poj te jiskry, poj te ven (písni ka)

ZAJÍMAVOST:
Mate ská dovolená byla zavedena v roce 1950 a její délka byla 18 týdn , v roce 1968 byla prodloužena na
26 týdn . V porovnání k sou asné t íleté, je to pro nás až nep edstavitelné.

Volnej as jsme trávili všelijak. Já se rád jen tak poflakoval s klukama po m st , asto jsme
odpoledne chodili koukat na starší holky p ed um leckou st ední. Jako mladší jsem chodil na
kroužek modelá ství v naší ulici, taky jsem docela asto jezdil na výlety s pionýrem (nejhez í byla
výprava na Koko ín). Je hezký, že malý d ti maj stejný zámy, jako my kdysi.

PIONÝR

Pionýrská organizace eskoslovenského svazu mládeže vznikla v roce 1949, kdy komunistický režim po zakázání
organizací jako Junák, Orel nebo Sokol vytvo il vlastní mládežnické sdružení. Cílem bylo nejen umožnit d tem trávit
as se svými vrstevníky, ale Pioný i sloužili i samotné stran p i ší ení státní ideologie marxismu-leninismu.

Pionýrských tábor se ú astnilo každoro n na 300 tisíc
d tí (k roku 1951) a jejich náplní bylo p evážn osvojování
socialistické morálky, nejr zn jší sportovní hry, ale
nap íklad i plavání.

TELEVIZE
Televizní programy byly také pom rn astou formou trávení volného asu, p estože se v d lo, že sledování televize
je nezdravé kv li fyzické pasivit . Nejoblíben jšími po ady byly po ady zpravodajské, sportovní (jako hokej nebo
fotbal), ale i po ady zábavné, na které se asto dívaly spolu i celé rodiny i skupiny p átel. V šedesátých letech se
zv tšoval po et po ad pro d ti a mládež a také se objevily první vzd lávací relace. V roce 1970 za al druhý kanál
eskoslovenské televize vysílat pravideln a v pr b hu následujících p ti let vysílání ST pln podporovalo barevný
p enos obrazu.
Spokojená rodinka s televizorem. Nebylo
však výjimkou, že se u televizního vysílání
scházeli i sousedé.

MODELÁ STVÍ
Oblíbenou zájmovou inností bylo v eskoslovensku i modelá ství, ve kterém probíhaly nejr zn jší sout že a d ti
chodily do modelá ských kroužk . Tato aktivita byla nicmén pom rn drahá zábava a to hlavn kv li asté
nedostupnosti materiálu.
Letecké modelá ství pat ilo k nejoblíben jším, jelikož zakládalo na
tradici letectví v našich krajích. T emi základními druhy model byly
motorové modely, v tron a modely na gumový pohon.

SPORT

Sport obecn byl oblíbenou inností pro d ti a mládež, jak trávit as. N kdo cht l hrát tenis, druhý basketbal, jiní
zase hokej, fotbal, házenou nebo volejbal. Také individuální aktivity jako nap íklad atletika, cyklistika i plavání byly
rozší ené. Sportovc m SSR se da ilo ve v tšin sportovních disciplín na mezinárodních sout žích jako Olympijské
hry nebo r zná mistrovství Evropy pop ípad sv ta.

SPARTAKIÁDY

Za zmínku také stojí Spartakiády, které nahradily všesokolské slety a režim je používal jako nástroj propagandy.
Nap íklad v roce 1960 se jí zú astnilo p es t i tvrt milionu cvi enc .
Spartakiády se konaly zejména na nejv tším eském
fotbalovém stadionu na Strahov .

Abych ek pravdu, asto p emýšlím nad tím, jaký by to bylo žít v Americe. Všechno tam maj lepší.
Lepší filmy, lepší hudbu, hez í domy, jenom holky se mi víc líbí eský. Na ty ruský komedie, co
dávaj v kin se fakt nedá koukat. P ijde mi, že i zprávy jsou zmanipulovaný vládou. Už m to
za íná štvát.

ARCHITEKTURA
V totalitních státech hrála architektura d ležitou roli jako symbol n eho, co p etrvá v ky a odráží moc daného
režimu. Celá ada totalitních staveb byla inspirována práv antickými památkami. K architektonickému p evratu
dochází v eskoslovensku ve 20. letech 20. století, kdy ornamentální, barevnou a zdobenou secesi nahradí moderní,
strohý, prakticky orientovaný funkcionalismus, a pokra uje v letech 40., kdy se moci ujímají komunisté, kte í, po
vzoru Sov tského svazu, v duchu tzv. socialistického realismu za ínají budovat první cihlová sídlišt .
Orloj v Olomouci, náznak antiky

Sídlišt Stalingrad (Ostrava)

DIVADLO A FILM
Režisér Ji í Menzel (vpravo)
a

herec

Danny

Kay

–

p edávání Oscar , 1968

Velkým úsp chem

eskoslovenské kinematografie je snímek nato ený podle Hrabalovy stejnojmenné knihy a

režírovaný Ji ím Menzelem - Ost e sledované vlaky. Získal Cenu Americké akademie filmových um ní a v d – Oscara
za nejlepší cizojazy ný film.

V 70. a 80. letech, kdy režim mírn povolil, bylo možn v kinech narazit na západní filmy a v menších (ne tak p ísn
kontrolovaných) divadlech narazit na hry s „problémovým“ obsahem. Zejména v období 80. let byla návšt vnost kin
p i promítání sov tských film

mizivá. Aby sály nebyly poloprázdné, navšt vovala n kdy povinn

dopolední

promítání školní mládež ve er vojáci základní služby. Oproti tomu západní filmy slavily v SSR velký úsp ch, což se
odráželo jak na návšt vnosti, tak výd lcích.

Asterix a Obelix

Mé a a Bé a, 1964

LITERATURA
Vliv m, omezením a cenzu e nového režimu se nevyhnula ani oblast kultury, která byla d ležitým nástrojem ke
kontrole spole nosti. Stejn

jako architektura, i literatura v

eskoslovensku sm ovala k tzv. socialistickému

realismu. První, ale ne poslední seznam zakázaných autor vyšel ješt v roce 1948, kdy se k moci komunisté dostali.
Na t chto seznamech m žeme narazit na jména jako jsou Václav Havel, Josef Škvorecký a v n kterých i Bohumil
Hrabal.
Ukázka zcenzurovaných novinových lánk

Bohumil Hrabal
Hrabal získal v roce 1968 Státní cenu Klementa Gottwalda (cena ud lována prezidentem republiky za výjime ný
tv r í p ínos) I tak mu bylo v letech 1970-1975 zakázáno publikovat. Po roce 1975 sm l op t publikovat, ale pouze
áste n a pod p ísným dohledem cenzury.

Jak už to tak bejvá, každej totalitní režim stvo í magory. Dokonce i tomu našemu slavnému
komunismu se to poda ilo. Chvilku tu existovala jedna sice levicová, ale dost radikální parti ka,
kterou nakonec samotná vláda zni ila. Asi jim do toho cht li moc kecat.

Hnutí vzniklo v prosinci roku 1968 jako reakce na d ní v

eskoslovensku. Tvo ili ho radikáln levicoví studenti

vysokých škol, kte í považovali dosavadní protestní akce za p íliš klidné. Usilovali o rozbití byrokratického systému,
zavedení samosprávného socialismu a vystupovali proti normaliza nímu režimu – asto formou protest

i stávek.

Moc obyvatel neoslovilo a po n jaké dob se stalo ilegálním. Na p elomu roku 1969 a 1970, se režimu poda ilo díky
nastr enému agentovi StB zatknout n které z v dc této skupiny. Celkem bylo odsouzeno 16 mladých lidí. Nejvyšší
trest, ty i roky nepodmín n , dostal Petr Uhl.

Ivan Martin Jirous a Petr Uhl

Se staršíma kámošema jsme se ob as scházeli u n koho, kdo m l zrovna doma volno a prost si
ud lali pohodovej ve er. Práv na t hle akcích jsem toho hodn poprvý vyzkoušel. Poprvý jsem
slyšel Beatles, poprvý ochutnal alkohol a cigára, poprvý se líbal s holkou. Na poslední takový
akci, když už byli všichni veselý, jsem vid l mojí dobrou kamarádku Hanku , jak se líbá v rohu s
Agátou od nás ze t ídy. Asi si všimly, jak na n civím a nechaly toho. Hrozn horliv m prosily,
abych hlavn nikomu ne íkal, co jsem práv vid l. Stejn to zanedlouho všichni v d li. Lidem to z
n jakýho d vodu vadilo a chovali se k holkám dost hnusn . To jsem nepochopil, a si p ece
každej d lá, co chce.

Úto išt m
pro
pražskou
komunitu byly dva gay kluby

LGBTQ+

Jedním z tzv. buzinc byl T-Club, ze kterého se dochovaly
fotografie Libuše Jarcovjákové

Je d ležité si uv domit, že homosexualita byla za socialismu zcela tabu. Dokonce až do roku 1961 byla protizákonná
a za stejnopohlavní styk hrozilo trestní stíhání. I po upravení zákona však m li strážníci pom rn volnou ruku. V
eskoslovensku prob hl experiment, tzv. averzní terapie*, kterou museli n kte í gayové na na ízení soudu
podstoupit.
* averzní terapie = lé ebné využívání záporných podn t k odvrácení i redukci škodlivých návyk

Nejv tším strašákem pro leny LGBTQ+ komunity nebyl ani
tak postih policie, jako strach z prozrazení - rodin , p átel m
nebo t eba koleg m v práci.
Soud došel k záv ru, že homosexualita je nemoc, avšak
nevylé itelná - nem lo by proto d vod takové lidi trestat.
Nejv tším zlomem byla sametová revoluce, o tématu se
za alo více mluvit a být gayem
takovou ostudou.

i lesbou p estávalo být

