
Jak na stezku?

JAK JSEM VyroStlA 
PŘED SAMEtoVoU rEVolUCí

>
Komunisté 

zestátnili soukromý 
majetek. Lidé 

pøišli o své domy, 
továrny, pole, lesy. 
Všechen majetek 

patøil státu. 

15. květen 1968

Brácha začal chodit do oddílu. Mají košile 
a šátky, ale nejsou to pionýři, ale skauti. 
V létě pojedou na tábor a prý budou 
jako Rychlé šípy.

Junák byl od roku 
1948 zakázán. Rok 

1968 je známý 
jako „Pražské 

jaro“, období, kdy 
došlo k uvolnění 

totalitní vlády 
komunistù. Byla 
zrušena cenzura, 

Èeskoslovensko se 
pomalu otevíralo 

západnímu světu a 
byla obnovena naše 
organizace Junák.

21. srpna 1968

V Praze jsou tanky a vojáci, bojím se, že 
bude válka. Děda s tátou byli na Václaváku 
a volali na vojáky, ať se vrátí zpátky do 
Sovětského svazu, že je tady nechceme. 

1.ledna 1969

Už jsem velká, jsou mi skoro čtyři, tak 
musím do školky, aby máma mohla do 
práce. Teď sice chodí uklízet, ale to prý 
nestačí, když táta dělá topiče v kotelně 
v nemocnici. Děda říkal, že je zločin, 
když má táta vysokou školu a musí 
makat s lopatou. Táta dřív dělal divadlo 
a psal do novin, to ale teď nemůže. 

Disidenti 
- aktivní odpùrci 

totalitního režimu, 
mohli vykonávat 
pouze podøadné 

práce, i když měli 
vysokoškolské 

vzdělání.

18. června 1970

Brácha přišel domu ubrečený, protože 
jim vedoucí ve skautu řekl, že už se 
nemůžou scházet. Skauti jsou teď zaká-
zaní a bylo by to moc nebezpečné.

organizace Junák.

Období po srpnu 1968 se 
nazývá období normalizace. Vrátil se 

tvrdý komunistický poøádek, pøitvrdil boj 
proti lidem, kteøí byli proti režimu. Byla 

zavedena tvrdá cenzura, opět byly zrušeny 
mnohé organizace jako Junák.

6. prosince 1973

Je mi osm a snědla jsem svůj první banán. Protože jsem byla hodná, 
dostala jsem od Mikuláše a Anděla i mandarinky a čokoládu. Nikde to ale 
nesmím říkat, protože Mikuláš a chození do kostela se komunistům nelíbí. 
Ve škole nás učí, že dárky nosí děda Mráz. Já ale vím, že by nestihl všem 
ty dárky donést, tak je někam nosí Ježíšek. 

Tak mě tady máte, narodila jsem se 2. března 1965 v Praze a říkají mi 
Marjánka. S mámou, tátou, starším bráchou, babičkou a dědou bydlíme 
v domě v Dejvicích. Děda vyprávěl, že ten dům byl celý náš, ale vzali 
nám ho komunisti a nastěhovali nám sem lidi, kteří se tu chovají, 
jako by jim ten dům patřil. Tak se musíme mačkat 
v přízemí a to je pěkně nanic. 

byla dřív svoboda  a skauting?

5SKAUT 12/20094 SKAUT 12/2009

20 let skautingu a svobody
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Tropické ovoce, pěkné hraèky, obleèení  a 
výrobky ze západu byly za komunismu 

nedostatkové zboží. Èekali se na ně dlouhé 
fronty a prodávali se jen ve speciálních obcho-
dech. Aby si lidé mohli koupit napøíklad auto 

nebo praèku, museli být zapsáni v poøadníku a 
èekat měsíce nebo i déle, až na ně pøijde øada.

8. listopadu 1974

Strejda Jirka je za mřížemi. Maminka brečela a táta 
nadával, že Jirkovi několikrát říkal, ať ty komunisty 
neprovokuje, že stačí, že on musí dělat topiče.

Tajná policie sledovala, zatýkala, muèila a 
věznila lidi, kteøí byli proti režimu. Staèilo být 

vedoucím skautù nebo poslouchat západní 
rádia a èlověk byl nepøítel socialistického státu.

2. března 1977

Já už dál nemůžu. Dneska je mi 12 a ještě jsem 
nedoslala pusu od kluka. A k narozeninám určitě džíny 
nedostanu, takže mě ani žádnej kluk nebude chtít. 
Moc bych si džíny přála, už je mají dvě holky ze třídy 
a jsou bomba. Kdyby mi brácha půjčil ty Beatles nebo 
Rolling Stones, tak by to mohlo na Tomáše z vedlejší 
třídy zabrat. Je to zakázaná muzika, tak bych vypadala 
odvážně, kdybych mu je přinesla. 

Západní 
hudba a kultura 
byla zakázána, 
její šíøení také. 

Pøesto se k lidem 
dostala tajně.

12. května 1977
Za tátou dneska přišli kamarádi, že má prý podepsat 
nějakou Chartu. Nevím o co jde, ale tvářili se všichni 
moc vážně a zavřeli se v kuchyni.

1. srpna 1985

byla dřív svoboda  a skauting?

Charta 77 byla obèanská 
iniciativa, která kritizovala 
„politickou a státní moc“ 
za nedodržování lidských 
a obèanských práv, byla 

jednou z nejvýznamnějších 
akcí odporu vùèi 

komunistickému režimu.

Je to neuvěřitelné, je mi dvacet 
a budu chodit na vysokou školu. 
Nejsem z toho nadšená, že 
se za mě museli přimlouvat 
známí, ale když mám v 
rodině odpůrce režimu, tak 
to jinak nejde.

17. listopadu 1989
Doslala jsem pendrekem, mám obrovskou modřinu na 
stehně. Sešli jsme se na Albertově, přidávali se k nám 
tisíce další studentů. Došli jsme až na Václavák. Dopadlo to 
špatně, Bezpečnost na nás najížděla obrněnými transporté-
ry, až nás rozehnali. Co to je za lidi? My se nedáme, budeme 
stávkovat a demonstrovat, co nám síly budou stačit.

29. prosince 1989

Havel je prezident! 

Najdi si více 

informací a udělej 

si vlastní názor na 

dobu komunismu.

Kde najdu informace:

• rodiče, prarodiče,

• Starší vedoucí

• Učitelé, známí

• Internet
• televize

Vždy je lepší získat informace z více 

zdrojů. Většina lidí vnímá komunismus 

jako něco špatného, najdou se však 

lidé, kteří na dobu před rokem 1989 

rádi vzpomínají.
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Co pro tebe znamená svoboda? Dokážeš si 

představit, že by ti někdo zakázal 

jet do zahraničí, třeba 

k moři? Že bys nemohl 

poslouchat svou 

blíbenou hudbu? 

Nebo nosit džíny 

a dlouhé vlasy?
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Jak na stezku?

bod Příběhy našeho světa si může splnit se svou 
družinou. budeš potřeboval internet a někoho 
dospělého, kdo si s vámi o revoluci popovídá. 

1. Zahrajte si hru demonstrace. Rozdělte se na dvě 
poloviny – policii a demonstranty. Jedna polovina 
– policie – utvoří kruh, chytí se za ruce okolo druhé 
poloviny – demonstrantů. Demonstranti se snaží dostat 
z kruhu, který okolo nich tvoří police. Za časový limit 
se musí demonstranti dostat z kruhu. Používají k tomu 
přiměřené prostředky, aby se nikdo nezranil. 

2. Koukněte se na záznam na YouTube: Sametová 
revoluce - předchozí demonstrace 1988-1989, 
záběry jednotlivců, http://www.youtube.com/
watch?v=DsKd_Y0cnF0

3. Vymyslete si ve dvojicích tři transparenty, kdy nejméně 
jeden z nich musí být špatný, to znamená, že by neměl 
mít nic společného se sametovou revolucí. Příklad 
dobrého transparentu: „Rudé právo na záchod!“, 
„Svobodu!“, špatného transparentu: „Když ji miluješ, 
není co řešit!“ Ostatní budou hádat, který transparent je 
špatný. Nakonec se celá družina s dobrými transparenty 
vyfoťte, abyste měli vzpomínku na svou demonstraci.

SAMEtoVá rEVolUCE – ZAčátEK   DEMoKrACIE?
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Zlepšováky: 
• Pozvěte na schůzku někoho, kdo se 

zúčastnil demonstrace v listopadu 
1989, aby vám o tom povyprávěl.

• bod Příběhy našeho světa si můžeš 
splnit i sám, jen si nezahraješ s 
družinou hru demonstrace a ostatní 
úkoly splníš sám.

• Vymyslete scénku na téma sametová 
revoluce, zahrajte ji ostatním 
družinám a splňte si i bod Vyjadřování.
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SAMEtoVá rEVolUCE – ZAčátEK   DEMoKrACIE?
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Èerné historky jsou 
tajuplné, pochmurné 
a zapeklité detektivní 
pøíbìhy. Zároveò je to 
originální spoleèenská 
hra. Vyøešte hádanku! 
Jen jeden hráè zná celý 
pøíbìh. Ostatní znají jen 

èást a pomocí dobøe míøených otázek se snaží odhalit, 
jak se pøíbìh doopravdy stal. Vyzkoušejte Èerné historky 
1, 2 i 3.

Hra pro 2 a více hráèù od 12 let 
s témìø neomezenou dobou zábavy.

CARCASSONNE

Žádejte tyto a mnoho dalších 
spoleèenských her 

za výhodné ceny pro váš oddíl.
Kontakt: Tel.: 272656610, 
e-mail: tabory@mindok.cz

www.mindok.cz

KDE LEŽÍ
 KOT H LKY

Asi každý ví, že Ostrava 
leží na východ od Prahy. 
Ale víte, které z tìchto 
mìst leží severnìji? A kde 
vlastnì leží ty Kotìhùlky? 
Staèí si zahrát tuto hru 
a dozvíte se to! Poznejte 

Èeskou republiku v této 
zemìpisné høe. Vyzkoušejte také hry Kde leží Uppsala, 
Kde leží Kulíkov a Kde leží Øáholec.

Hra pro 2 - 6 hráèù od 10 let 
s dobou hraní 20 - 30 minut.

ERNÉ
 HISTORKY

Jedna z celosvìtovì 
nejoblíbenìjších 
spoleèenských her pro 
celou rodinu. Univerzální 
hra pro úplnì všechny 
bez ohledu na vìk nebo 
schopnosti. Úspìch ve høe 
mùže pøinést soupeøení i 
spolupráce. Hra je zvláštní 

také tím, že herní plán se tvoøí v prùbìhu hry a pokaždé 
jinak. Vyzkoušejte také nìkteré ze sedmi rozšíøení.

Hra pro 2 - 5 hráèù od 8 let 
s dobou hraní 30 - 45 minut.

Další program k době před listopadem 1989 najdeš na teepkovi.

Foto: YouTube

4. Zjistěte, co se ve vaší obci nebo v blízkém městě dělo v listopadu 
1989. Zeptejte se rodičů, prarodičů nebo učitelů. Zkuste sehnat 
noviny z té doby, koukněte se na internet nebo do knihovny. 
Udělejte plakát o tom, co jste zjistili.

5. Nakonec každý z vás ví, proč lidé v roce 1989 demonstrovali, a 
vy máte bod ve stezce splněný. Každý z družiny řekne ostatním 
alespoň jeden 

 důvod.


