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Abstrakt 

Cílem této práce, jež vychází zejména z lokálních normativních písemných pramenů a 

z rozhovorů s vybranými obyvateli Slušovic, je analyzovat, jaká témata týkající se 

života v obci Slušovice pamětníci zmiňovali a jak na ně vzpomínali. Z několika 

tematických okruhů, jež se v rozhovorech objevily, jsou pro analýzu vybrány 

mimořádné návštěvy a s nimi spojené kulturní akce, přičemž je zároveň ukázáno, jak 

byly tyto události prezentovány v dobovém tisku. V otázkách na obsah témat se práce 

drží roviny mikrohistorické, při studiu způsobu vzpomínání vychází předkládaný text 

z díla Maurice Halbwachse a jeho interpretace Wulfem Kansteinerem o vzájemném 

působení individuální a historické paměti na paměť kolektivní. Na této úrovni analýzy 

bude ukázáno, jaké faktory mohly zmíněné vzpomínky ovlivňovat. 

 

Klíčová slova: Slušovice, paměť, interview, life stories, antropologie venkova 

 

Abstract: 

This thesis is based on local normative written sources as well as interviews with 

selected people living in the town of Slušovice. The aim is to analyse the various topics 

these people mentioned in the interviews in connection with their lives in Slušovice and 

in what way they remembered them. The main focus of the analysis deals with special 

visits to Slušovice, the cultural events connected to them, as well as the way in which 

these events were depicted in the media at that time. A microhistorical approach has 

been used when focusing on the type of content of the interviews. When dealing with 

the ways of remembering this thesis draws material from the work of Maurice 

Halbwasche and his follower, Wulf Kansteiner; i.e. the impact of individual and 

historical memory on collective memory. This leads to an explanation of what factors 

may have influenced the specific memories. 
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1. Úvod 

V osmdesátých letech dvacátého století bylo v Československu zřejmě jen málo lidí, 

kterým slovo Slušovice nic neříkalo. Pojem Slušovice plnil stránky novin i počátkem let 

devadesátých, vždy se však jednalo o Slušovice ve významu tamějšího jednotného 

zemědělského družstva. Předkládaná diplomová práce má za cíl zaměřit se šířeji na 

obec, po níž neslo kdysi slavné JZD jméno, a do jejíchž dějin se významně zapsalo.  

Práce se tedy soustředí na to, jaké události se zachovaly v paměti obyvatel 

Slušovic a jakým způsobem tito ve svých vzpomínkách obraz obce koncipují. Jelikož 

takto pojatý obraz by byl v pokusu o podrobnější popis příliš široký, a přesto poměrně 

plochý, bude se práce ve své analytické části soustředit jen na proces návštěv, jenž na 

venkovské poměry dosahoval občas abnormálních rysů. Kromě těchto vzpomínek se 

bude práce soustředit také na to, jak jsou tato místa či události zachycena v tehdejších 

tiskovinách majících často spíše normativní než informativní charakter. Předkládané 

dílo při tom vychází z předpokladu francouzského sociologa Maurice Halbwachse o 

napětí mezi individuální, kolektivní a historickou pamětí. Tento předpoklad je na 

základě autorovy knihy Kolektivní paměť dále rozpracován Wulfem Kansteinerem 

v díle Finding meaning in memory jako vzájemné působení osobní výpovědi, normy a 

mentality doby. 1 

Jelikož práce vychází částečně ze vzpomínek, nabízí se pro bádání, uvážíme-li 

úskalí, jež časový odstup do vzpomínek přináší, spíše studium o fungování paměti než o 

minulé době. Ostatně ani písemný pramen zde není na základě tezí Petera Burkea 

chápán jako záznam objektivního historického dění, nýbrž jako popis tehdejší 

pisatelovy zkušenosti. O tyto zkušenosti jde pak v této práci především. Obsah těchto 

vzpomínek, byť bez nároku na referenci k objektivnímu dění, slouží jako podklad pro 

analýzu paměti a také jako obraz o minulé době vytvářený pohledem „zdola“. Kromě 

teorií pamětí je tedy druhou rovinou výzkumu mikrohistorický přístup k vesnici, 

inspirovaný Josefem Petráněm v knize Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic.2  

Předkládaná práce, jejímž předmětem výzkumu jsou tedy orální i písemné 

prameny, je primárně založena na kvalitativní analýze biografických rozhovorů 

1  Halbwachs, Maurice (2009). Kolektivní paměť. Praha: SLON. Z francouzského originálu Mémoire 
collective přeložili Yasar Abu Ghosh [et al.]; Kansteiner, Wulf (2002). Finding meaning in memory: A 
methodological critique of colective memory studies History and Theory, Roč. 41, č. 2, s. 179-197. 
2 Petráň, Josef (2011). Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. Praha: NLN. 
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vedených s osmi anonymizovanými občany Slušovic. Jejich výpovědi jsou pak 

doplněny analýzou písemných pramenů, zejména Zpravodaje MNV Slušovice a 

týdeníku JZD Slušovice Naše cesta. 3  Písemné prameny byly čerpány ve Státním 

okresním archivu Zlín. V archivu je také fond MNV a následně MěÚ Slušovice 1945-

1980 (nezpracováno 1981 - 2005), jenž však vzhledem k charakteru výzkumu není příliš 

využit. V písemných pramenech jsou analyzovány spíše normativy v článcích o 

událostech, jež zmiňují místní občané, a pro tento případ se zdály časopisy jako 

vhodnější materiál. 

Motivem pro volbu tohoto tématu je pro pisatele této práce regionální blízkost 

obce Slušovice a skutečnost, že o Slušovicích je možno zaznamenat velké množství 

protichůdných názorů, čehož si všímala řada knih vycházejících o slušovickém družstvu 

již v době jeho existence. Pojmem slušovický zázrak v názvu práce jsou myšleny 

okolnímu normálu se vymykající aktivity související s ekonomickým vzestupem 

slušovického zemědělského družstva, o němž se všichni narátoři ve svých výpovědích 

zmiňovali. Slovo slušovický zázrak sice nikdo z nich nepoužil, můžeme jej však nalézt 

mimo jiné v podnikovém časopisu i knize Stanislava Váchy Jak řídí Slušovice.4  

Ačkoliv předmětem této diplomové práce není a priori studium místního 

zemědělského družstva, mimořádné návštěvy Slušovic se, jak bude ukázáno, 

uskutečňovaly zejména za účelem zhlédnutí „výdobytků“ místního družstva. Pro 

pochopení kontextu tedy budou místy vysvětlovány aktivity družstva a dostupné 

historické reálie. 

Diplomová práce, jak může být patrno z Obsahu, je dělena na teoretičtější a 

analytičtější část. Ta první nastiňuje teoretická východiska, následně se věnuje kritice 

pramenů a literatury, a je zakončena představením metody badání. Pojem teoretičtější, 

jenž ji má vystihovat, je volen proto, že i v této části jsou některá témata, například 

v úseku věnujícímu se teoriím paměti, analyticky uspořádávána a nejedná se jen o 

prostou kompilaci. 

3 Zpravodaj MNV Slušovice. Slušovice: MNV Slušovice, 1973-1990. 
Slušovické noviny. Slušovice: Městský úřad Slušovice, 1992-2013. 
Naše cesta: Týdeník JZD Agrokombinát Slušovice. Slušovice: Zemědělský družstevní agrokombinát, 
1979-1990. 
Mova: Týdeník MOVA, a.s., Bratislava. Slušovice: MOVA Bratislava, 1991-1994. 
4 Vácha, Stanislav (1988). Jak řídí Slušovice. Praha: Novinář, s. 7-11. 
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Druhá část rozebírá pamětníky zmiňovaná témata týkající se mimořádných 

návštěv Slušovic a poukazuje na jejich prezentaci v tisku. Zároveň se snaží poukázat na 

proměnu procesu návštěv ve vzpomínkách pamětníků. Na vybraných příkladech 

událostí jsou pak ukázány některé fenomény týkající se teorií paměti. 

 Vzhledem k situaci, že s každým pamětníkem byl natočen jen jeden rozhovor 

v délce od jedné do více než dvou hodin, je uváděn odkaz na datum rozhovoru jen při 

prvních zmínkách pamětníků. V následujících příkladech se považuje za dostatečné, 

uveřejnit u citace jen fiktivní jméno pamětníka, nikoliv již odkaz na den natáčení. 
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2. Teoretické přístupy 
Na následujících stránkách budou představeny hlavní teoretické koncepty pro tuto práci. 

Oba přístupy jsou blízké konstruktivistickému paradigmatu tak, jak jej popisuje Miloš 

Havelka v článku Co může znamenat „filozofie“ v tzv. „filozofii dějin“.5 Tedy že vnější 

svět je dán ve strukturách našeho myšlení.6 Na následujících stránkách se tak nesetkáme 

s předpokladem, že by to, co „nese dějiny“, bylo obsaženo v podstatě historických dějů. 

 

2.1. Paměť 
Jak bylo naznačeno úvodem, práce má za cíl analyzovat, jak spolu komunikují tři 

elementy utvářející kolektivní paměť tak, jak to formuluje Wulf Kansteiner v knize 

Finding meaning in memory: A methodological critique of colective memory studies. 

Těmito elementy Kansteiner myslí intelektuální a kulturní tradici, která formuluje naše 

reprezentace minulosti, dále výpovědi těch, kteří paměť tvoří tak, že manipulují touto 

tradicí a vybírají z ní historické reprezentace, a konečně jsou to výpovědi těch, kteří 

paměť konzumují a přetváří podle vlastního zájmu.7  

Kansteinerova kniha, stejně jako díla řady jiných teoretiků zabývajících se 

pamětí, vychází z Halbwachsova pojetí paměti jako sociálního fenoménu, jenž byl ve 

spisech tohoto autora formulován už ve třicátých letech dvacátého století, Halbwachsovi 

však nebylo umožněno toto dílo dokončit.8 Kansteiner se tak ve svém článku pokouší o 

syntézu a interpretaci témat, jež tento francouzský sociolog nabízí. Každá individuální 

paměť představuje podle Halbwachse způsob vidění kolektivní paměti, který se mění 

v závislosti na místě, které zaujímáme.9 Individuální paměť je tak determinována již 

ustaveným „vědomím“ skupin, které historické interpretace individuí produkují. 

5 Byť z Havelkovy práce nevyplývá, že by každá práce mohlo být přiřazena k nějakému z jím zmíněných 
paradigmat a jeho paradigmata je možno považovat za poměrně úzké. Předkládaná práce navíc reflektuje 
lingvistický obrat, ovšem ne v té podobě, jak je u Havelky podán v jeho „komunikativním“ paradigmatu. 
6 Havelka, Miloš (2004). „Co může znamenat filozofie v tzv. filozofii dějin“. In: Dějiny-teorie-kritika. 
Roč. 1, č. 2. 
7 Kansteiner, Wulf (2002). Finding meaning in memory: A methodological critique of colective memory 
studies History and Theory, Roč. 41, č. 2, s. 197. 
8 Halbwachs kolektivní paměť vytvářel v letech 1925-1944, do doby, než byl odvezen do koncentračního 
tábora Buchenwald. In: Halbwachs, Maurice (2009). Kolektivní paměť. Praha: SLON, s. 228. 
9 Halbwachs kolektivní paměť vytvářel v letech 1925-1944, do doby, než byl odvezen do koncentračního 
tábora Buchenwald. In: Halbwachs, Maurice (2009). Kolektivní paměť. Praha: SLON, s. 91. 
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Kolektivní paměť pak prezentuje jako souvislý proud myšlení, který z minulosti 

uchovává pouze to, co je právě ve vědomí skupiny schopné žít.10  

Na základě výše uvedeného je již snad zřejmější, že výpovědi pamětníků, stejně 

jako písemné dokumenty, zde nejsou chápány jako objektivní zprávy o minulosti. Jako 

neadekvátní pro studium minulosti považuje paměť také Allan Megill. Ten sice ve svém 

článku History, memory, identity na rozdíl od Burkea apeluje na nutnost objektivity 

historiografie, k paměti však dodává, že nereferuje k minulosti. „My si nepamatujeme 

minulost“, píše Megill, „to co si pamatujeme je spíš přítomnost, pamatujeme si 

z minulosti to, co s námi zůstává žít v našich situacích.“11  

Zde jako příklad slouží fakt, jenž uvádí ve své studii Alesandro Portelli. Ten 

ukazuje ve své knize The death of Luigi Trastulli, and other stories význam kolektivní 

paměti, jež se odlišuje od faktických dokumentů. V paměti zaměstnanců ocelárny v 

Terni byl Trastulli, v době výzkumu již zesnulý dělník z tamější ocelárny, hrdina, jenž 

se postavil proti propouštění více než dvou tisíc svých spolupracovníků v říjnu 1953. 

Jak však ukázala analýza dokumentů, Trastulli zemřel již v březnu 1949 během 

lokálních demonstrací spojených se vstupem Itálie do NATO, a pamětníci nejspíš spojili 

dvě nejvýznamnější události novodobé historie města v jeden příběh.12 

Výše zmíněná ukázka však nic nemění na tom, že, byť si některé kolektivní 

paměti mohu protiřečit, jednotliví pamětníci se svou verzí řídí a tato pak ovlivňuje 

jejich motivy a jednání. Právě studium těchto motivů je podle historika Jiřího Peška 

jednou z úloh historie. Proto také má studium paměti své místo v historických vědách, a 

podle Kansteinera jeho význam stále roste. Již v roce 1994 psal John R. Gillis v knize 

Commemoration: The Politics of the National Identity, že paměť je jedním 

z nejpoužívanějších pojmů v současnosti, přesto mohl Kansteiner o téměř deset let 

později dodat, že je to téma metodicky málo podepřeno.13  

Studium paměti tedy nabízí stále otázky, jež jsou pro bádání atraktivní. Paul 

Connerton například zmiňuje hypotézu, že naše sociální, Halbwachsovými slovy 

10 Halbwachs kolektivní paměť vytvářel v letech 1925-1944 In: Halbwachs, Maurice (2009). Kolektivní 
paměť. Praha: SLON, s. 125. 
11 Megill Allan (1998). „History, memory, identity“. In: History of the Human Sciences, Roč. 11, č. 3, s. 
51. 
12 Portelli, Alessandro (1991). „The Death of Luigi Trastulli: Memory and the Event“. In: The death of 
Luigi Trastulli, and other stories. New York: SUNNY Press, s. 20. 
13 Gillis, John R. (1994). Commemoration: The Politics of the National Identity. New Jersey: Princeston 
University Press, s. 3; Kansteiner, Wulf (2002). Finding meaning in memory: A methodological critique 
of colective memory studies History and Theory, Roč. 41, č. 2, s. 180. 
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kolektivní, paměť slouží k legitimizaci sociálního řádu, a na tuto hypotézu je možno se 

v pramenech zaměřit. 14 Manipulace s kolektivní pamětí si všímá také Nancy Wood, 

která vycházejíc z poststrukturalismu říká, že kolektivní paměť je tvořena cíleně 

určitými sociálními skupinami, a stejně jako Connerton si tak všímá snah totalitních 

režimů o organizované zapomínání.15  

 Odpověď na Gillisův postřeh o zvýšené intenzitě studia kolektivní paměti by 

mohl dát Pierre Nora, jenž v článku Between Memory and History z roku 1989 na 

konkrétních příkladech ukazuje, že lidé se o svou minulost zajímají více, než kdy 

předtím. To se podle něj projevuje mimo jiné tím, že se ji snaží dematerializovat tak, 

aby nebyla vázána jen na instituce, ale aby se stala součástí každodenního života.16 

Filosof Jan Sokol například k podobnému tématu říká, že muzeum má smysl jen tehdy, 

když tam lidé chodí a doplňuje tím tak Norovu úvahu, že instituce význam mají, ale jen 

ve společnosti toužící se vzdělávat, nikoliv samy o sobě. 17  Ona větší konfrontace 

s pamětí, již se tato práce snaží prezentovat, by tak podle Gillise měla vést 

k odpovědnosti občanů nedopustit, aby se minulost opakovala, a k potřebě respektovat 

odlišné verze minulosti, jež nám umožňují lépe porozumět odlišnostem i tomu, co 

máme společné.18 

 

2.2. Antropologie venkova 
Na pozadí zkoumání toho, co se uchytilo v kolektivní paměti obyvatel Slušovic, by 

měla být práce příspěvkem také pro studium sociálních a kulturních procesů 

nahlížených pokud možno pohledem „zdola“. Jak bylo řečeno výše, veškeré významy, 

jež pamětníci přikládají ke svým vzpomínkám, sice odkazují spíš k současné době než 

k minulé, samotný fakt, že si jsou schopni událost, na rozdíl od jiných faktů, v nějaké 

podobě vybavit, a považují ji za publikovatelnou, svědčí o tom, že pro ně měla význam. 

14 Connerton, Paul (1989). How societies remember. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 

s. 3. 
15 Kansteiner, Wulf (2002). Finding meaning in memory: A methodological critique of colective memory 
studies History and Theory, Roč. 41, č. 2, s. 188; Connerton, Paul (1989). How societies remember. 
Cambridge [England]: Cambridge University Press, s. 14. 
16 Nora Pierre (1989). „Between Memory and History“. In: Representations. Roč. 26, s. 13-14. 
17 Sokol, Jan (2011). Osudy - Jak jsem se měl na světě. Praha: Radioservis. 
18 Gillis, John R. (1994). Commemoration: The Politics of the National Identity. New Jersey: Princeston 
University Press, s. 20. 
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Zaznamenáváním existence či neexistence takových událostí v paměti lze zachytit 

proměnu fiktivních i pramenně doložených aktivit v dané oblasti.19 

 Jak poznamenává Bohuslav Šalanda ve své knize Česká vesnice Široký Důl, 

nejdříve vydané kritické studium způsobu života obyvatel českého venkova nalezneme 

zřejmě v díle sociologa Inocence Arnošta Bláhy Sociologie sedláka a dělníka z roku 

1925.20 Dochovaly se sice také starší materiály věnující se rysům venkovského života 

v českých zemích, jedná se však spíše o popis krojů, soupis lidových písní či 

„jen“ katalog národopisných výstav.21 Studiem konkrétní vesnice se tak, jak uvádí i 

Bohuslav Šalanda, zabýval až Karel Galla na příkladu Dolní Rovně na Pardubicku, 

rodišti československého předsedy vlády Františka Udržala, a Sánech na Poděbradsku.22 

Tyto monografie jsou však, ostatně jako většina společenskovědních prací do 60. let 20. 

století, spíše takovou sociologií „bez lidí“,23 neboť se nevěnují dojmům obyvatel, bez 

jejichž motivací by ves jen stěží fungovala. 

 Zatímco v západní Evropě po druhé světové válce vznikají takzvané komunitární 

projekty, jejichž dokladem je například dílo Conrada Arensberga o irských 

venkovanech, v českém prostředí, jak uvádí Bohuslav Šalanda, byly nadále zkoumány 

folklorní slavnosti stínání berana, čí proces výběru partnera. 24  Nemluvě o tom, že 

vzhledem k oficiální státní ideologii byly práce tuzemských badatelů nutně politicky 

19 V této práci je bráno na vědomí, že také písemné prameny se mýlí, pro naše zachycení proměny 
společenského procesu je však irelevantní, zda se událost někde v reálném světě skutečně odehrála. 
20 Šalanda, Bohuslav (2008). Česká vesnice Široký Důl. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, s. 
39. 
Bláha, Arnošt Inocenc (1925). Sociologie sedláka a dělníka: příspěvek k sociologii společenských vrstev: 
s předmluvou o knihovně Masarykovy sociologické společnosti. Praha: Orbis. 
21 Stránská-Absolonová, Olga (1919). Národní kroje: 1. Chodský, 2. Uhersko-Hradištský, 3. Píšťanský. I. 
Praha: B. Kočí. 
Sokol Jan (1873). Nejnovější společenský zpěvník: výborná sbírka nejkrásnějších národních písní. 
Jindřichův Hradec: G.A. Bibus. 
Bubela, Karel - Josef Válek (1892). Průvodce po umělecké valašské národopisné výstavě na Vsetíně. 
Vsetín: Výbor České umělecké výstavy venkovské. 
22 Galla, Karel (1939). Dolní Roveň: sociologický obraz české vesnice. Praha: Spolek péče o blaho 
venkova. 
Galla, Karel (1937). Sány: příspěvek k sociologii družstevnictví v československé vsi. Praha: Spolek péče 
o blaho venkova. 
23  Jedná se o pojem uváděný například Richardem Dülmenem, jímž kulturní historikové kritizovali 
strukturalisticky a neosobně pojaté sociální dějiny.  
24 Arensberg, Conrad M. (1968). Family and community in Ireland. 2. vyd. Cambridge, MA: Harvard 
University Press; 
Šalanda, Bohuslav (2008). Česká vesnice Široký Důl. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, s. 
34. 
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podmíněné. Nasvědčuje tomu zmínka například Bohuslava Šalandy o tom, že 

„v některých případech šlo o potvrzení hypotézy, že jen vítězný proletariát se může 

chopit iniciativy a vytvořit správné podmínky pro družstevní velkovýrobu, přičemž 

zemědělská malovýroba byla pokládána za překážku k přechodu vesnice 

k socialismu.“25  

 Kontextuálně působí pro tuto práci dílo norské badatelky Haldis Haukanes, jež 

se zabývala nejen postkomunistickými zkušenostmi českého venkova. Ta mimo jiné 

poznamenává, že zemědělství, které díky státním subvencím od poloviny 60. let 

prosperovalo, podnítilo především v obcích se schopným vedením růst materiálního 

blahobytu.  

Inspirací tak pro tuto práci je spíše dílo historiků Zdeňka Kalisty o městě Doksy či 

Hanse Medicka o německém Leichingenu.26 Ti sice popisují vývoj svých měst napříč 

staletími až do současnosti, avšak zachycené lokální fenomény se snaží zasadit do 

širšího kontextu, což je následováníhodný příklad. Tematicky ještě bližší se pak zdá 

práce Josefa Petráně o vesnici Ouběnice.27 

Samotné lavírování mezi pojmy vesnice a město je příznačné i pro slušovickou 

oblast. Ačkoliv jsou Slušovice od 1. 6. 1996 městem, mají podle censu z 11. 3. 2011 jen 

3022 obyvatel a místní občané, jak vyplyne z rozhovorů, je jako město nepopisují. Proto 

se také koncept antropologie venkova nabízí více než antropologie města, zabývající se 

spíše fenomény na velkých sídlištích. Způsob kladení otázek a snaha studovat paměť 

pak vedl spíše k zaměření se na jednotlivce než na snahu kvantitativně posbírat názory 

co nejvíce lidí odpovídající názoru většiny reálného počtu obyvatel, což by byl zřejmě 

jeden z cílů sociologie venkova. 

 

 

 

 

25 Šalanda, Bohuslav (2008). Česká vesnice Široký Důl. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, s. 
34. Politickou propagandou však byly prodchnuté i díla Karla Gally, jak si všímá Zdeněk R. Nešpor ve 
své recenzi na průběžnou zprávu o výzkumu Dolní Rovně Janem Skalníkem. Nešpor, Zdeněk R. (2005). 
„Petr Skalník (edit.): Dolní Roveň. Poločas výzkumu“. In: Lidé města. Roč 3, čís. 7. 
26 Kalista, Zdeněk (1969). Město mezi horami. Liberec: Severočeské nakladatelství. 
Medick Hans (1997). Weben und Überleben in Laichingen, 1650-1900: Lokalgeschichte als allgemeine 
Geschichte. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht. 
27 Petráň, Josef (2011). Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. Praha: NLN. 
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3. Kritika informačních zdrojů 
Třetí kapitola má za cíl kriticky zhodnotit odpovídající prameny a literaturu k tématu. 

Poslední část věnovaná pamětníkům pak poskytuje základní informace o těchto 

informátorech. 

 

3.1. Prameny 
Hlavními prameny jsou v práci zpravodaje MNV a JZD dostupné v SOkA Zlín.  

Slušovické noviny, jež vycházely od roku 1991 jako pokračovatel místního zpravodaje 

jsou od ročníku 2005 elektroniky dostupné také na internetové adrese  

http://www.slusovice.eu/mestsky-urad/slusovicke-noviny/. Potenciální normativní 

účinek slušovických novin v internetové době je však již zřejmě nepatrný. 

 

3.1.1. Zpravodaj MNV 

Vhledem k tématu práce věnujícímu se obrazu obce, začalo bádání v příslušném 

okresním archivu. Začneme-li Zpravodajem MNV, jehož by bylo možno využít, zjistíme, 

že tento je v archivu evidován od roku 1964, kdy vycházel jednou za měsíc.28 Od roku 

1978 do 1990 již fungoval jen jako čtvrtletník, přičemž z let 1981-1986 není v archivu 

žádné číslo. Od roku 1992 až doposud pak vychází Slušovické novinky, přičemž 

ročníky z let 2003 až do současnosti je možno nalézt v Krajské knihovně Františka 

Bartoše ve Zlíně. Podle Rudolfa Hurta vycházel Zpravodaj již od roku 1963.29 

 Starší čísla jsou členěna na zprávy podle komisí MNV. Jedná se o informace 

z komise ochrany veřejného pořádku či z komise výstavby a číslo je uzavřeno 

informacemi ze sboru pro občanské záležitosti, blahopřejícího k životním jubileím, a 

oznamujícího narození, svatby a úmrtí. Po 1. červenci 1976, kdy se pod MNV Slušovice 

slučují také MNV Všeminy, Dešné, Neubuze, Veselé a Březové má už Zpravodaj 

formát jiný. Každé číslo opět začíná zprávami z MNV, ovšem poté jsou informace 

členěny podle obcí. V srpnovém čísle roku 1976 je přitom zdůrazněno, že se nejedná o 

slučování obcí, nýbrž jen Místních národních výborů. Od roku 1980 přibývá také obec 

Hrobice.  

28 SOkA Zlín; P 990 A (Slušovické novinky – 1964 č. 11; 1965 č. 3, 5, 7, 10, 11; 1966 č. 1-12; 1967 č. 1-
13; 1968 č. 1-10; 1969 č. 1-9; 1970 č. 1-3; 1971-1976; 1977 listopad; 1978 – 1980; 1987 – 1990; 1991 - 
2002). 
29 Hurt, Rudolf (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 227. 
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 Z normativního hlediska se zdá, že více apelativní byla čísla starší. Odpovídalo 

by to i poslání časopisu, jenž měl budit zájem o věci veřejné, který, jak se ze Zpravodaje 

dovídáme, po zavedení TV poklesl.30 Podobnou úlohu měl podle knihy Rudolfa Hurta 

také místní rozhlas, zřejmě na rozdíl od informací z vyhlášek, které roku 1933 nahradily 

bubnování na náměstí.31 V prvním čísle roku 1973 se například můžeme dočíst o této 

zprávě: „Naší obcí protékají dvě říčky, Dřevnice a Všeminka. Zásluhou některých 

občanů se z nich stávají stoky a smetiště. … Myslíte si, že pořádní občané, hygienici a 

NV budou k vaší bezohlednosti neteční? Co vám brání v tom, abyste všechen odpad 

z vašich domácností přichystali ve stanovený den k odvozu na určenou skládku? Proto 

vás důrazně žádáme: Vyvarujte se těchto nepřístojností! Uvědomte si konečně, že odpad 

patří na skládku a ne do smetiště.“32 

 Takto se obracejících výzev v časopise postupně ubývá, a přestože se i nadále 

občas objevují stížnosti na současnou situaci, pro prezentaci těchto problémů je volena 

méně naléhavá forma. Ze zpravodaje se tak spíše dovídáme, že Klub mladých přátel 

SSSR (6-9 tř.) si dopisuje se sovětskými pionýry z Derbentu33 nebo, že nejlepší ZO 

ČČK v okrese Gottwaldov se stala ta slušovická a stejného umístění dosáhla také 

organizace zahrádkářů. 34  Zajímavou informací ze stejného roku je také zpráva, že 

z letiště Bílá hlína odstartoval poprvé čmelák SLOV-AIRU, aby v Hrobicích zasel 

pšenici.35 

Upomínkou na dnes již neexistující aktivitu je dále zmínka, že proběhlo 

slavnostní předávání občanských průkazů za přítomnosti předsedy MNV, předsedkyně 

sboru pro občanské záležitosti, matrikářky MNV, člena VB, zástupce VO SSM, ředitele 

školy a třídních učitelů. Jistá výjimečnost Slušovic je pak patrná z informace ve stejném 

30 Hurt, Rudolf (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 228; Tématem vlivu televize na 
prožívání pozdního komunismu se zabývá Paulina Bren, jež dochází k závěru, že tato pasivní kultura byla 
cíleným tlakem představitelů KSČ na to, jak občany odvést od angažovanosti ve veřejné sféře. In: Bren, 
Paulina (2013). Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia. 
31 Hurt, Rudolf (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 212, 238. 
32 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1973, č. 1. 
33 V současné Dagestánské republice Ruské federace na pobřeží Kaspického moře. 
34 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1975, č. 2; SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1975, č. 5; SOkA Zlín, 
Slušovický zpravodaj 1975, č. 10. 
35 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1975, č. 11; „Konstrukce … stroje … byla společným dílem podniků 
Let Kunovice a Moravan Otrokovice. První vzlet prototypu nového zemědělského letounu Z-37 se 
odehrál v sobotu 29. června 1963“. Viz: 
http://technet.idnes.cz/praskovaci-letadlo-cmelak-
09a/tec_technika.aspx?c=A130628_132746_tec_technika_kuz .  [27.7.2014] 
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čísle, v němž se dozvídáme, že „Krajská zemědělská správa v Brně svolala do našeho 

JZD celokrajskou poradu ředitelů okresních zemědělských správ a státních statků 

Jihomoravského kraje o využívání výzkumu při efektivním krmení dobytka a o 

výsledcích v rostlinné výrobě při využívání kapalných hnojiv.“ 36  Všechny tyto 

informace jsou z historického hlediska zajímavé a jsou-li ověřeny z více zdrojů, 

vypovídají o existenci aktivit té doby, avšak informativní forma jejich sdělení nám 

neříká nic o významu, jež tyto aktivity měly pro tehdejší účastníky. Přesto je ve 

Zpravodaji několik informací, jež korespondují s výkladem pamětníků, na něž bude 

v analýze poukázáno. 

 

3.1.2. Zpravodaj JZD 

Jak se dočítáme v knize Dějiny Slušovic, „početná rodina slušovických družstevníků 

nemohla být také bez pravidelného závodního informačního tisku“, vydávaného 

pravidelně jako měsíčník od r. 1969 pod názvem U nás. 37 Stanislav Vácha pak doplňuje, 

že časopis se od roku 1971 jmenoval Zpravodaj.38 Můžeme doplnit, že v roce 1979 se 

časopis přejmenoval na Naši cestu, od 24. 8. 1990 na Zpravodaj DAK Slušovice a od 

roku 1991 do roku 1994 na DAK MOVA. 39  Změny názvu časopisu odpovídají 

přejmenovávání hlavního podniku vzniklého při transformaci JZD, jenž svou 

univerzální činností i počtem zaměstnanců nejvíce navazoval na jednotné družstvo.40 

Období různých názorů v letech 1990 – 1991 ilustruje také Zpravodaj Občanského fóra 

členů AK Slušovice.41  

 Obsah zpravodaje JZD postupně narůstal, až v letech 1985 – 1986 vycházel 

dokonce dvakrát týdně. Ani poté se však objem informací nezmenšil, neboť menší 

36 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1979, č. Červenec; 
37 Hurt, Rudolf (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 248. 
38 Hurt uvádí rok 1973, v SOkA Zlín se Zpravodaj objevuje od roku 1972. 
39 Vácha uvádí rok 1978, v SOkA Zlín je však jako ročník I. označen ten z roku 1979, a věrohodnost toho 
roku potvrzují také články v Naší cestě z roku 1989 (XI. ročník), věnující se desetiletému výročí časopisu 
Naše cesta v rubrice „Taková byla a je Naše cesta“. SOkA Zlín; P 990 D (Naše cesta, zpravodaj JZD 
Slušovice – 1972 – 1976; 1979 květen – prosinec, 1980 - 1990). 
P 990 D OF Zpravodaj DAK Slušovice č. 4, 5, 7, 8, příl. (11. 2. 1991 – 18. 3. 1991). DAK MOVA 
(Morava), přípravný výbor Slušovice č. 2(8. 11. 1990), č. 4 (16. 11. 1990). 
P 990 B (MOVA, zpravodaj JZD Slušovice; týdeník a.s. MOVA Bratislava 1991; 1975 č. 1-11; 1976 č. 7-
10; 1991 – 1994). 
40  Družstvo DAK MOVA vzniklé k 1.1.1991 mělo 4125 zaměstnanců z celkových 6976, jež se 
k některému z transformovaných družstev přihlásili. In: SOkA Zlín, MOVA 1991, č.1. 
41 SOkA Zlín; P 990 D-OF (Zpravodaj Občanského fóra členů AK Slušovice 1990-1991 č. 6, 7, 11 
mimořádně 24, 27, 30, 33-35, 42, 43. (17. 1. 1990 – 28. 12. 1990, 9. 10. 1991) 
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četnost čísel vyvážil větší počet stránek jednotlivých vydání. JZD Slušovice pracovalo 

na území 18 obcí a o životě v nich časopis informoval. Většina narátorů navíc v 

družstvu pracovala a situace v družstvu jejich vidění ovlivňovala.  

 Jak vyplývá z podstaty vnitropodnikového časopisu, redakce zpravodaje byla 

odpovědná vedení JZD, které mělo zájem na utužování kolektivu zaměstnanců. Ostatně 

i Stanislav Vácha píše, že „podnikový časopis Naše cesta (…) s vážností a citem 

seznamuje celý kolektiv pracovníků družstva s jejich životními jubilei, s jejich radostmi 

i starostmi.“42 Přestože, jak je z expresivně zabarvené věty patrné, je třeba jeho knihu 

brát s nadhledem, a níže se k tomu také dostaneme, na stránkách časopisu se čtenář 

s informacemi nejen o jubileích současných i bývalých zaměstnanců setká. 

 Zpravodaj také vyhlašoval a zveřejňoval výsledky soutěže o nejlepší pracovní a 

životní prostředí, přičemž vítězové dostali od družstva finanční odměnu. Jak 

propagačně informuje Vácha, „ke koncepčnímu myšlení je vychováván celý kolektiv 

družstva – v podnikovém časopise družstva je každý pracovník stimulován, aby o své 

práci přemýšlel.“43 Dokládá to například vyjádření řidiče autobusu na vnitrodružstevní 

lince a zájezdech Karla Housy v souvislosti se zavedením převzetí vozidla do III. 

kategorie socialistické péče.44 

Z výpovědi pamětníků i stránek zpravodaje vyplývá, že tento byl ve Slušovicích 

jednou z nejčtenějších tiskovin. V článku „Slušovice a noviny“ se dozvídáme, že „mimo 

Naši cestu je ve Slušovicích nejčtenější deník Rudé právo, týdeník Vlasta a měsíčník 

Zahrádkář.“45 Na názory obyvatel Slušovic tedy mohl mít velký vliv. Kromě informací 

o aktivitách provozů a pracovišť JZD se čtenář dozvěděl také úspěchy a neúspěchy 

sportovců, kteří družstvo ale samozřejmě také obec Slušovice reprezentovali. Dozvíme 

se tak například, že výběr vhodných fotbalových talentů zabezpečoval pro fotbalový 

klub, hrající poté několik let druhou nejvyšší fotbalovou soutěž, držitel stříbrné medaile 

z mistrovství světa ve fotbale 1962 v Chile, zlínský rodák Svatopluk Pluskal.46 Můžeme 

také získat informaci, že v dostihové stáji JZD Slušovice trénoval koně po dobu sedmi 

let „mistr sportu ing. Václav Chaloupka“, jenž Slušovice opustil v roce 1988.47 

42 Vácha, Stanislav (1988). Jak řídí Slušovice. Praha: Novinář, s. 114 – 125. 
43 Vácha, Stanislav (1988). Jak řídí Slušovice. Praha: Novinář, s. 126 – 137. 
44 SOkA Zlín, Naše cesta 1984, č. 9 
45 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 83. 
46 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 49. 
47 SOkA Zlín, Naše cesta 1984, č. 9; SOkA Zlín, Naše cesta 1988, č. 1. 
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Informace však bylo možné získat také o činnosti v obcích spadajících pod 

družstvo, a to nejen tehdy, když tam družstvo něco budovalo. Výjimkou nejsou 

komentáře předsedy MNV Slušovice Vladimíra Hynčicy, jenž například informuje, že 

26 poslanců z JZD tvoří 42% v MNV Slušovice. Dodává například: „O naší spolupráci 

jsme hovořili už několikrát. Znovu však musím konstatovat, že bez účinné, a to jak 

materiálové, tak finanční i odborné pomoci JZD bychom nedosáhli toho, co dnes 

v obcích máme.“48 

Ve stejném rozhovoru pak můžeme najít také ukázku toho, jak zde byly 

Slušovice mimo jiné prezentovány. Mluví se o nich totiž jako o „obci, která je středem 

pozornosti téměř každého občana v naší republice“.49 Přestože byly Slušovice dalece 

známý pojem, pochvalné články byly v Naší cestě zastoupeny do té míry, že i 

v rozhovorech byly popisovány jako „týdeník plný plácání se do hrudi.“50 Skutečnost, 

že se týdeník vryl lidem do paměti, naznačuje také vzpomínka na jeho údajné 

pojmenování Kravské rozhledy.51 

Již počátkem roku 1989 si můžeme všimnout, že se časopis, stejně jako obecní 

zpravodaj o rok později, obsahově proměnil. Nalezneme zde inzeráty na prodej i koupi 

požadovaných věcí, postupem času přibývají také reklamy. Zejména v roce 1991 se pak 

MOVA věnuje spíše nové politické situaci, situaci uvnitř družstva a informací 

z každodenního života provozů a pracovišť JZD ubývá. Podobnou zkušenost 

s firemními periodiky má také Iva Pechová ve své diplomové práci o brněnském 

podniku Zetor.52 

Zpravodaj JZD je cenný v tom, že se ho dochovalo mnohem více kusů než 

zpravodaje MNV a přes některé informativní zprávy, například o počtu žáků v ZDŠ 

Slušovice poskytuje mnohem větší pole působnosti pro studium sémiotiky. 

 

3.1.3 Ostatní písemné prameny 

Jako pramen informací zde můžeme považovat také Pamětní knihu městečka 

Slušovice, kde nejpodstatnější díl pro tuto práci je ten z let 1973-1988. Informace z této 

48 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 63.  
49 SOkA Zlín, Naše cesta 1989, č. 43. 
50 Rozhovor s panem Pavlem 9. 4. 2014. 
51 Rozhovor s panem Kamilem 16. 4. 2014 
52 Pechová, Iva (2013). Kuličkáři a Zetoráci. Praha: FHS, rkp. diplomová práce, vedoucí práce prof. 
PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 

19 

 

                                                            



obecní kroniky pochopitelně nejsou normativní povahy, přesto nám tato kniha může 

sloužit jako verifikační nástroj pro informace od pamětníků z období, z něhož nemáme 

Slušovický zpravodaj, ani Naši cestu. Nejedná se zde sice o normativní nástroj v tom 

smyslu, aby opakovaně a dlouhodobě působila na své současníky, tak jako je tomu u 

předchozích dvou zpravodajů, přesto i do psaní kroniky se mohla promítat státní 

ideologie, třeba již jen ve výběru kronikáře. Normativní charakter této knihy pak 

můžeme shledávat spíše ve vztahu k budoucím generacím než k současníkům. 

Do pamětní knihy jsou přepisovány články z místního zpravodaje, Naší cesty i 

celostátních tiskovin. Od roku 1979, po vzniku Slušovic jako střediskové obce, pak 

kronika informuje o dění také v obcích spadajících pod MNV. Podobně jako obecní 

zpravodaj poskytuje informace z komisí NV a organizací NF, informace o místní lidové 

knihovně i „ze života ZDŠ“. Na rozdíl od místního zpravodaje dává od roku 1977 

slušovickému družstvu tolik prostoru, že zpravidla zaplňuje dvě třetiny stran popsaných 

za celý rok. V roce 1978 dokonce kronika informacemi o JZD začíná a od tohoto roku 

je pod činnosti JZD řazen také sport. 

Informace z kroniky obsahují také hodnotící soudy kronikáře, a můžeme je tak 

částečně chápat jako doplněk k informacím pamětníků. Úvodem pamětní knihy se 

dočítáme: „Není výhradou kronikáře v těchto řádcích osobně hodnotit vývoj a 

vyslovovat vlastní názory, ale mám za to, a v příštích letech mi to snad bude odpuštěno, 

abych tento osobní názor vyslovil, poněvadž je názorem naprosté většiny občanů naší 

obce.“53  

Přihlédneme–li k informacím o protisovětských náladách v období pozdního 

komunismu, je pak otázka, zda by byla názorem většiny i věta z roku 1978 o tom, že 

„hluboko v srdcích občanů našeho městečka, pamětníků i nové generace, je zapsán 4. 

květen 1945, kdy na půdu obce vstoupil první voják Sovětské armády - Osvoboditelky. 

Dík jemu a všem.“54 Vzhledem ke způsobu vzpomínání na politické delegace, jak bude 

ukázáno v analytické části, bychom zřejmě podobně mohli rozporovat informaci 

kronikáře o „vzácné“ návštěvě v podobě člena ÚV KSČ Jana Fojtíka. 

Jednou ze dvou knih, která o slušovickém družstvu vyšla po roce 1989, což je rok, který 

většina pamětníků popisuje jako zlomový, je Hon na Slušovice od manželů Žákových.55 

53 SOkA Zlín, fond MNV Slušovice, č. př. 22/07  
54 SOkA Zlín, fond MNV Slušovice, č. př. 22/07 
55 Žáková, Zdeňka (1992). Hon na Slušovice. Praha: Futura. 
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Tato publikace je zde řazena mezi prameny, neboť způsobem, jakým je psána, ji nelze 

považovat za objektivní kritickou literaturu.56 Velmi dobře tedy mimoděk vykresluje 

atmosféru, jež ve Slušovicích vládla a ilustruje jistou zdrženlivost pamětníků bavit se 

otevřeně o družstvu. Ta se často zmenšila, když jsme si po rozhovoru vykládali mimo 

záznam.  

 Dokladem napjaté a zřejmě těžce vysvětlitelné atmosféře doby je také stav fondu 

JZD Slušovice ve zlínském archivu a způsob vedení konverzace o archiváliích ze strany 

družstva. Jak se dočítáme v úvodu inventáře k fondu JZD, bylo v roce 1975 s archivem 

dohodnuto, že dokumenty skupiny A byly ve spisovně družstva na Všemině a družstvo 

žádalo o skartační povolení o dokumenty skupiny S. 57  Předseda JZD AK však 

nereagoval na upozornění z 3. 10. 1989 ani následnou urgenci o nedostatcích ve spisové 

službě. Podobně dopadla korespondence z 9. 6. 1995, v níž žádal archivář Vladimír 

Štroblík vedení družstva o vyřazení písemností (dokumentů skupiny A) vzniklých před 

jeho transformací. 58  Při posledním pokusu z roku 2011 se tak podařilo získat jen 

dokumenty výstavní síně Derby a Zemědělské agentury.59  

 Scházejí tedy veškeré zápisy z členských schůzí a ze schůzí představenstva 

(1973-90), úplné stanovy družstva, přehledy přidružené výroby, pozemkové záležitosti, 

roční výkazy hospodaření, stavební spisy, evidenci členů. „Z mezerovitých 

dokumentů … lze jen těžce získat ucelený přehled o organizaci a činnosti družstva, 

poslední roky jeho existence nelze zmapovat téměř vůbec“, dovídáme se v úvodu k 

inventáři.60   

 

 

 

56 Příkladem toho, jakým stylem je kniha psána může být následující věta: „Se Slušovickými jsme 8. 
dubna 1992 prožili den radosti a štěstí. Snad už skončí zarputilý boj proti kolektivu pracovitých lidí, který 
vedla lidská spodina“. In: Žáková, Zdeňka (1992). Hon na Slušovice. Praha: Futura, s. 139. 
57 SOkA Zlín, „Vývoj dějin a fondu“, Inventář fondu JZD Slušovice, s. 15. 
58 Pracovnici účtárny (srpen až září 1998) se nepodařilo zjistit, kde dokumenty jsou. František Čuba 
nereagoval ani na předání archiválii r. 1999 s nabídkou zajištění skartačního řízení In: SOkA Zlín, 
Inventář k fondu JZD Slušovice, s. 16-17. Jiří F. Pilous v Necenzurovaných novinách, v nichž v roce 1995 
vycházel seriál Slušovická mafie v akci, mimochodem opět zaujatý, tentokrát však proti Slušovicím, píše, 
že 31.1.1995 archiv dokumentů z let 1988-1990 vyhořel. Kam se však poděl zbytek archiválií, o tom i on 
mlčí.  
59 SOkA Zlín, Inventář k fondu JZD Slušovice, s. 17. 
60 SOkA Zlín, Inventář k fondu JZD Slušovice, s. 18. 
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3.2. Literatura o obci 
Práce je časově zasazena zejména do období od 70. let 20. století do současnosti, což 

odpovídá tématům, jež si většina pamětníků vybavuje.  Faktografická literatura o obci je 

tedy zastoupena zejména zmíněnou knihou Rudolfa Hurta. Ta mapuje dějiny Slušovic 

ve čtyřech takzvaných „knihách“ dohromady o čtrnácti kapitolách. Čtvrtá kniha sestává 

ze 4 kapitol, přičemž první dvě pojednávají chronologicky o politickém a kulturním 

životě v obci od doby vzniku Československé republiky, poslední dvě se vrací do roku 

1949 a věnují se zemědělskému družstvu. Jelikož kniha vyšla v roce 1985 nelze zřejmě 

očekávat, že by byla psána z jiných pozic než marxistických.  

Ve čtvrté knize, tedy v období, z něhož si mohou narátoři něco pamatovat, je 

například období po druhé světové válce označováno za „nový život“. Obratů, v nichž 

jsou dějiny podávány jako proces zlomů, je v knize více. Oslava znárodňování je pak 

například zmíněna v informaci, že 28. 10. 1945 byla znárodněna firma Baťa a byly 

zrušeny její pohledávky. „Byla to první velká vymoženost, kterou Slušovicím přinesl 

nový režim“, dozvídáme se.61  

Tendenčně zaměřené jsou také pasáže týkající se vzniku jednotného 

zemědělského družstva: „Protože se uskutečnil (vstup místních členů do družstva, pozn. 

J.F.) spíše pod dojmem citovým než rozumovým, podařilo se nepřátelům družstevního 

podnikání jej narušit“.62 Podobně jednostranně je podána i zmínka následující: „Když r. 

1956 přistoupilo do družstva 30 zemědělců se 78 ha orné půdy, rozplynulo se už v niveč 

ono strohé odmítání vstupu do společného hospodaření“.63 

 Je však třeba přiznat, že autor si všímá také odmítání družstevního podnikání. 

Zmiňuje, že „ve dnech 10. - 14. 2. 1953 podalo 23 družstevníků odhlášku. Do svého 

obhospodařování nepřebrali však zpět svou půdu v honech již scelenou, ale pozemky 

okrajové, mimo ně ležící“ a dodává dokonce, byť je otázka, do jaké míry to byl 

skutečně záměr autora, že přívrženci kolektivizace zesměšňovali své protivníky, když 

píše, že „v útoku byli však stále přívrženci kolektivizace. Měli totiž pro své akce 

k dispozici místní rozhlas i skříňky, v nichž bleskovkami a karikaturami snažili se 

zesměšnit své protivníky.“64  

61 Hurt, Rudolf (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 225. 
62 Hurt, Rudolf (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 238. 
63 Hurt, Rudolf (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 239. 
64 Hurt, Rudolf (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 238. 
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 V roce 2011 pak vyšla kniha Jany Kapustové Slušovice 1261-2011, jež však 

zřejmě neměla ambici věnovat se širšímu spektru aktivit slušovických občanů. Zatímco 

Hurtova publikace věnuje dvě třetiny z dějin druhé poloviny dvacátého století družstvu, 

Kapustová družstvo téměř nezmiňuje, ačkoliv jak vyplývá z pramenů, teprve v době po 

roce 1985, kdy vyšlo druhé vydání Hurtových Dějin Slušovic, je družstvu usnadněno 

obchodování se zahraničím a občané Slušovic jakožto zaměstnanci mohou díky tomu 

jezdit na zájezdy na Kubu či do Vietnamu, jiní pracují na farmě JZD na Kypru či na 

Ukrajině. Informace o těchto specifických možnostech, které se občanům Slušovic 

naskytly, tak v žádné publikaci nedostáváme. 

Brožura Jany Kapustové vycházející k výročí první zmínky o Slušovicích jako 

neprodejná publikace sice zmiňuje některé informace, které Hurt neuvádí (například 

zřízení MŠ v roce 1948 či dokončení stavby přehrady roku 1975), je však spíše 

symbolickým příspěvkem k dějinám Slušovic vyznačujícím se především bohatým 

fotografickým materiálem. 65  Je o ní také možno říct, že ačkoliv se soustředí na 

společenské aktivity po roce 1990, není psána agitačním způsobem, jak je tomu v 

Hurtově případě. Jako zdroj informací například o stavební činnosti po roce 1985 či 

společenských aktivitách v období normalizace, ji však brát nelze. 

 

Kromě publikací byla o slušovické oblasti napsána také řada bakalářských a 

diplomových prací, jež se však zabývají místním JZD. Částečnou výjimkou je 

diplomová práce Marie Tomšíčkové z katedry geografie Univerzity Palackého 

v Olomouci, která se zabývá prezentací současných větších podniků v regionu 

Slušovicka a Vizovicka a shrnuje také výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli 

většiny obcí, na jejichž území JZD Slušovice hospodařilo, týkající se mimo jiné 

hodnocení služeb a nabídek práce v regionu. Kvalitativní analýza zaměřená na 

zkušenosti života obyvatel ve Slušovicích však na základě provedené rešerše schází a, 

jak naznačuje Zdeněk R. Nešpor, jedná se o téma celorepublikově nepříliš probádané.66 

 

 

65 Kapustová, Jana (2011). Slušovice 1261-2011. Slušovice: Město Slušovice. 
66 Nešpor, Zdeněk R. (2005). „Petr Skalník (edit.): Dolní Roveň. Poločas výzkumu“. In: Lidé města. Roč 
3, čís. 7. 
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3.3. Obecné představení pamětníků 
V následující podkapitole budou představeni pamětníci, již však v zájmu anonymity 

budou zmíněni jen v obecných pojmech, neboť smyslem práce není zveřejňovat na 

jednom místě konkrétní informace o těchto informátorech. Konkrétnější údaje, týkající 

se například povolání, pak budou u pamětníků příležitostně uvedeny u případných 

analyzovaných kategorií. 

Jak bylo již zmíněno, rozhovory byly vedeny s osmi občany Slušovic – jedná se o 

pány Josefa, Martina, Daniela, Kamila, Pavla a Davida a paní Alenu a Hanku. Jediným 

kritériem tedy bylo, aby pamětníci žili ve Slušovicích od doby rozmachu JZD do 

současnosti a mohli tak potenciálně reflektovat vývoj obce z vlastní zkušenosti. Pro 

potřeby studia kolektivní paměti se zde totiž vycházelo z předpokladu, že skupiny jsou 

svázány s místem, protože sociální vztahy vycházejí z jejich blízkosti v prostoru. 67 

Takové vymezení sice zároveň a priori vylučuje z řad narátorů nejmladší generaci, jde-li 

nám však o snahu zachytit proměnu vnímání obrazu obce - a ne jen obraz současný - za 

pomoci kvalitativní analýzy, pak je toto generační omezení nasnadě. Většina 

z pamětníků (5 z 8) se pak narodila v rozmezí let 1954-1963, což dále otevírá možnost 

zkoumat, zdali si jejich vyprávění nebude bližší.  

Nejmladším pamětníkem je tedy pan David, jenž se narodil právě ve 

zmiňovaném roce 1963, zatímco nejstaršímu, panu Josefovi, bylo v době rozhovoru 82 

let. Pan Josef je tak zároveň jediný z dotazovaných, který má osobní vzpomínky na 

život ve Slušovicích před druhou světovou válkou a také před počátkem kolektivizace, 

neboť od druhého nejstaršího pamětníka, paní Aleny (*1945), je starší o téměř 14 let. 

Pouze pan David neprožil svá školní léta ve Slušovicích, ostatní však žili ve vesnici 

spadající pod Slušovice či přímo ve Slušovicích. Zároveň až na paní Hanku a pana 

Kamila pracovali všichni pamětníci v JZD Slušovice. Z dotazovaných jsou tři pamětníci 

vyučení, další tři jako nejvyšší stupeň vzdělání absolvovali střední školu, a zbylí dva 

mají vzdělání vysokoškolské.  

 

 

 

 

67 Halbwachs, Maurice (2009). Kolektivní paměť. Praha: SLON, s. 194. 
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4. Metodologie 
Diplomová práce čerpá z pramenů různé povahy, a proto také využívá více metod. 

Všechny metody spojuje kvalitativní přístup k výzkumnému problému, jenž se, jak 

poznamenává sociolog Miroslav Disman v knize Jak se vyrábí sociologická znalost, 

vyznačuje snahou porozumět konkrétním lidem, nikoliv ambicí najít zákonitosti v dění 

kolem nás.68 Podobně, ačkoliv z jiného vědního kontextu – pro tuto práci však možná 

bližšího – se vyjadřuje historik Zdeněk Beneš ve svém díle kriticky hodnotícím činnost 

svého vědního kolegy Zdeňka Kalisty.69 Toho považuje Beneš za představitele takzvané 

rozumějící historiografie v rámci třetí generace Gollovy školy. Takto pojímaná 

historiografie se obrací vůči pozitivismu a snaží se světu porozumět, nikoliv ho 

vysvětlovat, neboť je přesvědčena, že tento celek lze znovuprožít. Na stránkách této 

práce se čtenář nesetká s Kalistovým úsilím znovuprožít něčí příběh, přesto je jeho 

myšlenkami o významu čtivosti díla a nutnosti porozumět druhému inspirována.  

Začněme tedy metodou pro ústní zdroje. 

 

4.1. Interview 
Tvorba rozhovorů byla v případě této práce organizačně náročná činnost sestávající 

z několika kroků. Jejich problémy včetně etiky výzkumu výzkumných otázek a metody 

samotné budou představeny v následujících podkapitolách.  

 

4.1.1. Life stories 

Pro potřeby diplomové práce byla zvolena narativní forma biografického rozhovoru, 

takzvané „life stories“. Ty jsou podle Lewise Langnesse vnímány jako klasická metoda 

antropologického terénního výzkumu.70 V  této práci je přitom spatřován rozdíl mezi 

„životními příběhy“ a metodou „oral history“. Distinkci mezi oběma metodami zmiňuje 

podle amerického orálního historika Davida Dunawaye například Jeff Todd Titon ve 

svém článku „The Life Story“ z roku 1980.71 V něm poznamenává, že v orální historii 

68 Disman, Miroslav (2000). Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 
s. 286. 
69 Beneš, Zdeněk (2000). „Zdeněk Kalista v kontextu rozumějící historiografie“. In: Zdeněk Kalista a 
kulturní historie. Semily: Státní okresní archiv Semily. 
70 Lewis L. Langness (1975). The study of culture. San Francisco: Schandler & Sharp.  
71 Dunaway, David K. – Willa K. Baum (ed.) (1996). Oral History: An Interdisciplinary Anthology. 
Walnut Creek: Altamira Press. 
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je rovnováha mezi informátory a historiky vychýlena v historikův prospěch, neboť je to 

historik, kdo klade otázky, třídí prostřednictvím těchto záznamů relevantní informace a 

upravuje je svou cestou ke koherentnímu celku.72  

Přestože s tímto názorem nemusíme souhlasit, předkládaná diplomová práce 

také vidí rozdíl mezi tím, jak jsou vedeny práce orálně historické a antropologické. 

Inspiruje se přitom Titonovou definicí životních příběhů, v nichž by se rovnováha měla 

naklánět na opačnou stranu, k vypravěči, zatímco posluchač je soucitný a jeho reakce 

jsou povzbudivé a nejsou direktivní. Způsobem takové otevřenosti vůči vypravěči bylo 

přistupováno také k narátorům v této práci. 

Metoda orální historie, tak je popsána kolektivem kolem prof. Miroslava Vaňka 

v knize Naslouchat hlasům paměti, považuje vypravěče spíše za informátory o minulé 

době. Orální historii lze podle nich definovat jako řadu propracovaných, dynamicky se 

vyvíjejících přístupů, jejichž prostřednictvím se badatel ve společenskovědní oblasti 

dobírá nových poznatků na základě ústního sdělení osob, jež byly účastníky či svědky 

dané události, procesu nebo doby.73 V této práci však, jak již bylo uvedeno, neplní 

rozhovor, vzhledem k řadě faktorů, které se od doby události, o níž pamětník vypráví, 

udály, faktografickou funkci o minulosti. Maurice Halbwachs k tomu říká, že není 

možné odlišit případy, kdy si přímo vybavujeme vzpomínky od případů, kdy si pouze 

představujeme, co bylo.74 

Neznamená to však, že by se vyprávění pamětníků považovalo za samo se 

vysvětlující, nepotřebující hlubší analýzu. Jak poznamenává Lewis Langness, hovoří-li 

o souvislostech mezi „life story“ a antropologickou praxí, v minulosti antropologové 

operovali s „life stories“ jako s něčím, co existuje už zformováno někde mimo, a 

antropologové to musí jenom sesbírat, nahrát a přeložit. 75 V současnosti se příběhy 

podle něj nevnímají jako tak snadno objevitelné, nýbrž jako komplexní dialog. 

Výzkumníci tedy reflektují fakt, že příběh je spoluvytvářen jak vypravěčem, tak 

posluchačem.  

 

72 Jeff Todd Titon (1980). “The Life Story.” In: Journal of American Folklore 93 (Summer 1980), s. 276-
292. 
73 Vaněk, Miroslav – Pavel Mücke – Hana Pelikánová (2007). Naslouchat hlasům paměti: teoretické a 
praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, s. 11. 
74 Halbwachs, Maurice (2009). Kolektivní paměť. Praha: SLON, s. 122. 
75 Lewis L. Langness (1975). The study of culture. San Francisco: Schandler & Sharp.  
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4.1.2. Výhody a nevýhody „life stories“ 

Robert Atkinson ve své knize The life story interview definuje „life story“ jako téměř 

kompletní vyprávění celkových životních zkušeností jako celku s důrazem na 

nejdůležitější aspekty. 76  Dodává, že přepsané interview může mít faktickou, 

metaforickou a poetickou formu, přičemž se jedná o poskytnutí hlasu vypravěče na 

vyjádření subjektivních významů a zkušeností ze svého života.  

Právě ve schopnosti „dát hlas“ je možno spatřit velkou atraktivitu a přednost 

interview před analýzou historických pramenů. Obliba životních příběhů jednotlivce či 

jedné rodiny, v jejichž rámci se odráží velké politické dějiny, je nejen využívaným 

námětem kulturněhistorických knih, ale také řady velmi sledovaných filmových 

seriálů. 77  Z historicko-antropologické literatury můžeme jmenovat knihu Návrat 

pravého Sommersbyho, mimochodem také zfilmovanou.78 V jejím úvodu líčí Natalie 

Zemon Davis svou snahu dát hlas bezhlasým, myšleno neprivilegovaným osobám 16. 

století, o nichž se dochovaly písemné záznamy. Jak však upozorňuje Joan W. Scott ve 

svém článku Storytelling, historik by měl psát příběhy o druhých, ale ne za druhé.79 

Neměl by tedy dávat hlas druhým, neboť fakticky pochází z jiného kulturního kontextu, 

nemůže se vžít do jejich hodnot a hlas i příběhy, které dává druhým, patří jemu, nikoliv 

druhým. Samotný fakt, že smysluplná lidská zkušenost se může vytvářet jedině skrze 

příběhy, je však cenný, neboť příběhy ukazují, jak lidé vnímali sebe sama a jednali, a 

měly by tedy být analyzovány. Příhodnější je však příběhy získat prostřednictvím 

interview, neboť tak dochází k jejich menšímu zkreslení. 

Některých z výše řečených výhod si všímá také Robert Atkinson. Ten říká, že 

díky životním příběhům je získán jasnější pohled na osobní zkušenosti narátora. 80 

Vyprávění příběhů podle vlastního scénáře může být také pozitivem pro vypravěče, 

neboť se jedná o způsob očišťování a uvolňování břemen, a zároveň o příležitost, jak 

mohou být osobní zkušenosti druhého oceněny. Sdílet příběh pak dle Atkinsona pomáhá 

vytvořit komunitu a může ukázat, že máme více společného s druhými, než si myslíme. 
76 Atkinson, Robert (1998). The life story interview. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, s. 8. 
77 Z českých seriálů můžeme jmenovat například Vyprávěj (2009), České století (2013) či První republika 
(2014), ze zahraničních třeba Panství Downton (Downton Abbey, 2010). 
78 Carrière, Jean-Claude (ed.) (1998). Návrat pravého Sommersbyho. Praha: Rybka. Z francouzského 
originálu Le Retour de Martin Guerre přeložili Irena Janovcová a Vladimír Čadský. 
79 Scott, Joan Wallach. (2011). „Doing decentered history, 2. Storytelling“. In: History and Theory 50, s. 
203-209. 
80 Atkinson, Robert (1998). The life story interview. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, s. 25. 
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Konečně Atkinson zmiňuje také fakt, že životní příběhy mohou pomoci jiným lidem 

vidět jejich životy jasněji nebo diferencovaněji a mohou být inspirací k tomu, aby jim 

pomohly něco v jejich životě změnit. Je tedy mnoho důvodů, proč se nechat touto 

metodou inspirovat. 

Přes tyto výhody „life stories“ však k jistému zkreslení příběhů dochází, a to 

zejména při procesu přepisu rozhovoru. V tomto zde tedy nevyjdeme vstříc apelu 

Atkinsona na zachování doslovného přepisu hovorů. 81  Ostatně již výše zmiňovaný 

Langness poznamenává, že životní historie je jen zřídka kdy produktem informátorova 

jasně artikulovaného, vyjádřeného a chronologického záznamu jeho života. 82  Také 

doslovné přepisy rozhovorů vedené pro tuto práci jsou značně nepřehledné a zmatené, 

proto jsou zde citace pamětníků upraveny do čitelné formy, se snahou zachovat jejich 

specifické vyjadřovací výrazy. Samotné technice přepisu hovorů se věnuje George 

Psathas v knize Conversation analysis: the study of talk-in-interaction. Zabývá se 

zachycením nástupu řeči, poklesem hlasu či překrývajícími se promluvami. 83 Jelikož 

v předkládané práci nejde o jazykovou analýzu ve smyslu dialektu, podobné značky 

nejsou v přepisech ani práci užity. 

 

4.1.3. Etika výzkumu 

Diplomové práce reflektuje předpoklad Paula Connertona, že životní zkušenosti mají 

vliv na to, jakým způsobem a na co lidé vzpomínají.84 Proto byli pamětníci vyzváni, aby 

se představili a vyprávěli svůj životní příběh až do současnosti. Obeznámenost 

s osobním příběhem pak umožňuje poukázat na míru osobních zkušeností ve 

vzpomínaných tématech v porovnání s ostatními rozhovory. Samotné výzvě k vyprávění 

životního příběhu předcházelo představení záměrů práce a podepsání Písemného 

souhlasu s uveřejněním rozhovorů s nimi v rámci diplomové práce. 85  Záznam 

rozhovoru byl vždy uveden informací o datu a místu konání a o účastnících konverzace, 

načež bylo předáno slovo pamětníkům. Nenásilná forma rozhovoru měla za cíl, aby 

81 Atkinson, Robert (1998). The life story interview. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, s. 54. 
82 Lewis L. Langness (1975). The study of culture. San Francisco: Schandler & Sharp. 
83 Psathas, George (1995). Conversation analysis: the study of talk-in-interaction. Thousand Oaks, Calif. : 
Sage, s. 70. 
84 Connorton, Paul (1989). How societies remember. Cambridge: Cambridge University Press, s.18. 
85 Viz. Příloha č. 23. 
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pamětníci hovořili o tom, na co si vzpomenou a minimalizovala vliv výzkumníka, jenž 

se projevuje už samotnou žádostí o rozhovor.  

Proto bylo při domlouvání rozhovorů dbáno na doporučení, jež ve svém článku 

Etika reflexivita a eticky důležité okamžiky ve výzkumu formulují Marilis Guillemin a 

Lynn Gillam.86 Autorky poukazují na to, že etické pnutí vyplývající ze situace, kdy 

požadujeme po lidech poskytnutí rozhovoru, který oni sami nevyhledávali, má sice 

smysl řešit zmíněným Informačním souhlasem, jehož cílem je, že účastníci výzkumu 

přijmou výsledky výzkumu za své, avšak to samo o sobě nestačí.87 Je totiž třeba, aby 

výzkumná praxe byla vedena mravně, a zde navrhují výzkumníkům přijmout za své 

reflexivní přístup k výzkumu.88 Autorky dodávají, že by si výzkumník měl mimo jiné 

umět zodpovědět otázky, jaký má celý výzkum smysl, co je cílem získání poznatků a 

zdali je to či ono cílem eticky vhodným.89 

V rámci provedených rozhovorů byl tedy brán ohled na to, aby si dobu trvání i 

místo hovoru vybral vypravěč, a tímto si tak mohl výzkum korigovat. Jedinou 

podmínkou výzkumníka bylo klidné prostředí pro kvalitu nahrávky a pokud možno 

soukromý rozhovor, s čímž všichni narátoři souhlasili. Hovory tak probíhaly většinou 

v jejich domácnostech, případně pracovních kancelářích a to po dobu trvání jedné až 

dvou hodin. Po každém životním příběhu pamětníka následovala série několika 

doplňujících otázek, jež vyplývaly z předchozí části rozhovoru, nebo se týkaly témat, 

která byla uvedena jinými vypravěči jako důležitá, avšak v probíhaném rozhovoru ještě 

nezazněla. 

Ve výše zmíněném reflexivním přístupu nepředepisují autorky, a jak říkají, ani 

nemohou, nic v tom smyslu, že by čistě teoreticky přesně určily, co si má výzkumník 

v dané situaci počít.90 V tomto konkrétním výzkumu to byly například situace, kdy do 

vyprávění pamětníka vstoupila další osoba, či kdy vyprávění pamětníka nebylo místy 

příliš jednoznačné. Snahou v této práci bylo do vyprávění co nejméně vstupovat a i přes 

jisté nepředvídatelné okolnosti počkat, až pamětník dohovoří. Přijetí tohoto reflexivního 

přístupu vede k uvědomění, že výzkumník hraje velkou roli v tom, jak dotazovaný 

86 Guillemin Marilis – Lynn Gillam (2004). „Etika reflexivita a eticky důležité okamžiky ve výzkumu“. In: 
Biograf, č. 35, s. 11-31. Z anglického originálu Ethics, reflexivity, and "ethically important mornents" in 
research přeložili Jiřina Zachová a Zdeněk Konopásek.  
87 Tamtéž, s. 22. 
88 Tamtéž, s. 24. 
89 Tamtéž, s. 26. 
90 Tamtéž, s. 27. 
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odpoví. Podle Maurice Halbwachse tak cizí svědectví přináší „sémě rozpomínání“, jež 

se vyvíjí v souvislé vzpomínky. 91  Tazatel tak není jakási neutrální osoba, nýbrž 

významně zasahuje do svého okolí a stejně jako on studuje pamětníky, mohou i oni 

studovat jeho. 92  Samotné výzkumné zájmy, i skutečnosti, koho se výzkumníci 

rozhodnou do výzkumu jako účastníka zahrnout, prozrazují totiž také mnoho o nich 

samotných. 

 

4.1.4. Rozhovory s pamětníky 

Vstup do terénu byl usnadněn známostí se dvěma osobami splňujícími výše zmíněná 

kritéria pro výběr pamětníka a s nimi byly rozhovory začaty. Tyto osoby byly požádány 

o zprostředkování kontaktu na další osobu, což se v obou případech podařilo. Využití 

tak zvané metody sněhové koule však bylo cíleně jen částečné, aby byl vznikající obraz 

pokud možno co nejvíce plastický. 93  Ukázalo se totiž, že kontakty na obyvatele 

Slušovic byli schopni zprostředkovat také další osoby, jež tyto občany znaly.  

Přestože ne všichni oslovení lidé s rozhovorem souhlasili, za překvapující je 

možno označit otevřenost, s níž pamětníci přistupovali k téměř neznámé osobě, což 

svědčí o velkém vlivu zprostředkovatele.94 Ze skutečnosti, že pamětníci velmi ochotně 

sháněli další možné informátory, vyplývá, že přijali, tak jak to požadují výše zmíněné 

autorky, výzkum částečně za svůj. Zároveň měli velkou moc v tom, jaké 

předporozumění o výzkumu si noví pamětníci vytvoří.95 

Vysvětlení ochoty informátorů může do jisté míry poskytnout Robert Atkinson 

v článku The Life Story Interview as a Bridge in Narrative Inquiry, v němž se zmiňuje o 

91 Halbwachs, Maurice (2009). Kolektivní paměť. Praha: SLON, s. 54. 
92 Guillemin Marilis – Lynn Gillam (2004). „Etika reflexivita a eticky důležité okamžiky ve výzkumu“. In: 
Biograf, č. 35, s. 25. 
93 Vaněk, Miroslav – Pavel Mücke – Hana Pelikánová (2007). Naslouchat hlasům paměti: teoretické a 
praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, s. 90. 
94  Potíže při shánění pamětníků ilustruje následující příklad. Pána, s nímž byl domluven rozhovor, 
navštívil pár dní před výzkumníkem pojišťovací agent (nutící pánovi dle jeho slov různé nabídky), jehož 
pán v domnění, že se jedná o tento výzkum, pozval k sobě domů. I přes následné setkání a vysvětlení 
onoho nedorozumění, již pán k rozhovoru souhlas nedal.  
95 Pamětníci občas předpokládali, že výzkum bude zaměřen na zemědělské družstvo a pochybovali, že 
jsou k tomu kompetentní, jiní zase očekávali, že předmětem práce je kultura ve Slušovicích v úzkém 
významu slova a navrhovali osoby účastnící se diskoték a podobných akcí. 
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tom, že řada lidí vypráví své životní příběhy ráda.96 Podle něj totiž myslíme ve formě 

příběhu a skrz příběh přinášíme do našich životů význam.97 Tento význam pak spočívá 

v tom, že naše životní příběhy nás spojují s našimi kořeny, dávají nám směr, oceňují 

naši zkušenost a vrací hodnotu našim životům. 

 

4.2. Analýza textu 
Rozbor textu, ať už přepsaného, či uvedeného v písemných pramenech kombinuje 

obsahovou analýzu s analýzou sémiotickou. Obsahová analýza je volena proto, aby 

odhalila to, o čem text explicitně vypovídá, neboť jednou ze složek práce je zachytit, co 

se uchovalo v paměti lokálního společenství srovnáním s normativními prameny. Při 

této analýze chápeme tedy roli písemných a orálních pramenů pro verifikaci události 

jako rovnocennou. Následná sémiotická analýza, založená na analýze významu, jež 

pamětníci ve svých zkušenostech přičítali různým událostem, je již v případě ústních 

pramenů zdrojem spíše o době současné než minulé a pro úlohu přiblížení se minulosti 

se jejich role liší.  

Tato analýza předpokládá, že text je soustavou znaků, za nimiž se skrývají 

kulturní významy, a je tak pro tuto práci mnohem významnější.98 Jelikož se v textu 

některá témata opakují na více místech, jsou v rámci analýzy vytvořeny kategorie, jež 

vystihují dané téma. Určité homogenní úseky textu jsou tedy označeny kódy, jež by 

měly rozkrýt význam těchto úseků. Tyto kódy nejsou předem definovány a jsou 

vytvářeny až na základě obsahu textu. Jejich úlohou je rozbor identifikovaných jevů tak, 

abychom zjistili, zda se některé kódy v knize opakují, nebo jsou v rozporu.99 Smyslem 

je tedy najít společné znaky či rozdíly. Tuto fázi je možné provést také za pomoci 

počítačového programu Atlas-ti, jenž však v době tvorby této práce nebyl volně 

stažitelný z internetu.  

Poslední fáze analýzy textu je poznámkování, jež se zabývá vysvětlením kódů a 

zápisem poznámek, tedy základem interpretace. Tuto etapu již za výzkumníka žádný 

počítačový program neudělá. Spočívá ve snaze najít mezi kódy hierarchické či kauzální 

96 Atkinson, Robert (2007). „The Life Story Interview as a Bridge in Narrative Inquiry“. In: D. Jean 
Clandinin: Handbook of Narrative Inquiry: Mapping a Methodology. Thousand Oaks, Calif.: Sage 
Publications. 
97 Tamtéž, s. 227. 
98 Sztompka, Piotr (2007). Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. Přel. Jiří Ogrodský. 
Praha: SLON, 167 s. Přel. z: Socjologia wizuala. Fotografia jako metoda badawcza, s. 84 
99 Tamtéž, s. 89. 
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vztahy. Interpretace textu je završena systémem poznámek, na jehož základě jsou 

získaná data spojena do nové teorie. 

Shrneme-li si tedy potenciální výzkumné otázky předestřené v předchozích 

kapitolách, zjistíme, že práce má dvě teoretické roviny. V té mikrohistorické nás bude 

zajímat, zda-li je možno v písemných i ústních pramenech zaznamenat posun 

v prezentaci aktivit v obci a co se v paměti orátorů dochovalo. V případě paměťotvorné 

roviny se zaměříme na to, jak spolu elementy utvářející kolektivní paměť komunikují, 

do jaké míry se do tohoto vyprávění promítají profesní zkušenosti a k čemu by 

konkrétní prezentace minulosti mohla sloužit. 
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5. Slušovice jako navštěvovaná obec  
Jedním z dokladů výjimečnosti Slušovic je fakt, že byly hojně navštěvovány nejen lidmi 

z regionu ale dokonce představiteli státu. Významné návštěvy v podobě zahraničních i 

domácích delegací můžeme zaznamenat například již v roce 1973, po vzniku Oddělení 

exkurzí a propagací v rámci JZD v roce 1981 se však počet návštěvníků ještě zvýšil. 

CDV SSM popisuje situaci následovně: „Do našeho družstva přicházejí ročně tisíce 

návštěvníků na exkurze, poučit se a zhlédnout, co je v družstvu nového. Odborná 

veřejnost má zájem o dosažené výsledky a cesty, které vedou k dynamickému rozvoji 

družstva. Družstevníci na všech pracovištích předávají nezištně své zkušenosti ostatním 

a mají zájem, aby dobré zkušenosti byly použity i jinde, aby i tak přispívali k rozvoji 

celého národního hospodářství.“100  

 Že se zvýšená návštěvnost družstva odrazila také v samotných Slušovicích je 

patrné v článku Slovo předsedy MNV Vladimíra Hynčicy uvedeného v Naší cestě v roce 

1989: „Počet návštěvníků Slušovic vykazuje v posledních letech narůstající trend. 

Slušovice vešly do povědomí lidí jako místo, kde je všechno nej. Pomineme-li tzv. 

turisty, kteří přijížděli na burzy, byla situace na dobré úrovni“.101 

 Velkou návštěvnost nám vyčísluje také Naše cesta, kde se uvádí, že jen v roce 

1987 přijal Útvaru exkurzí a praxí JZD celkem 2004 exkurzních skupin s počtem 104 

700 osob.102 Zřejmě tedy nepřekvapí, že Naše cesta otiskuje článek z jihomoravských 

krajských novin Rovnost pod názvem Novodobá Mekka, v němž se píše: „Mohutný 

rozmach JZD AK Slušovice učinil z tohoto městečka a okolí cíl tolika zájezdů a exkurzí, 

že se může návštěvností směle srovnávat s nejednou historickou či vlastivědnou 

pamětihodností“.103  

Na následujících stránkách jsou tedy prezentovány kategorie, jež vyplynuly 

z vyprávění pamětníků a z novinových článků o návštěvách veřejně známých lidí a 

mimořádných návštěvách veřejnosti ve Slušovicích. Tyto kategorie jsou vybrány podle 

typu událostí, jež pamětníci vzpomínali a dále členěny podle témat, jež jsou 

reprezentovány s největším důrazem. Oněmi kategoriemi jsou „delegace“, „konference“, 

„hudební akce“, „sportovní akce“ a „nákupní akce“. Názvy kategorií jsou pak doplněny 

100 SOkA Zlín, fond JZD Slušovice, č. př. A 1796. 
101 SOkA Zlín, Naše cesta 1989, č. 43. 
102 SOkA Zlín, Naše cesta 1988, č. 1. 
103 SOkA Zlín, Naše cesta 1989, č. 30. 
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titulkem uváděným pamětníkem či periodikem. Zmíněný důraz na témata v rámci 

kategorií je pak určen mimo jiné podle toho, jak dlouho pamětníci o události mluvili či 

v jakém pořadí události zmínili. 

 

5.1. Delegace ve Slušovicích aneb Novodobá Mekka 
První podkapitola, věnovaná delegacím, je vzhledem ke svému charakteru netypická 

tím, že se na základě obdržených informací nezaměřuje ani tak na aktivity delegací jako 

spíš na samotné veřejně i neveřejně známé osobnosti, jež do Slušovic jakožto delegace 

přijížděly. Obecnou informaci o delegacích nám poskytuje například pamětní kniha 

Slušovic, kde je zmíněna návštěva poslanců FS a ČNR 21. listopadu 1985. Na základě 

tohoto poznatku je tato podkapitola určena návštěvám politiků, pracovních kolektivů, 

výměnných pobytů studentů i návštěv občanů z družebních měst. 

 

5.1.1. Domácí politikové 

Již v květnovém čísle místního Zpravodaje z roku 1973 se dozvídáme, že „v měsíci 

červnu navštíví naši obec /bude hostem JZD/ člen ÚV KSČ a předseda Federálního 

národního shromáždění s. Alois Indra“.104 Ten navštívil místní JZD vícekrát, neboť je o 

něm zmínka i později v družstevním zpravodaji Naše cesta, v němž stojí, že: „Okres 

navštívili členové předsednictva ÚV KSČ s. Alois Indra a s. Miloš Jakeš“.105  

Ještě dříve, než se podíváme, zda se vzpomínka s tímto motivem zachovala také 

v paměti narátorů, dodejme, že samotná návštěva JZD často neznamenala jen prohlídku 

družstevních pracovišť, jež ostatně často vůbec nebyly ve Slušovicích, ale týkala se také 

zařízení v obci. Alois Indra, jak je uvedeno ve Zpravodaji MNV, například při své 

zmíněné návštěvě z 12. června 1973 doprovázel oficiální finskou vládní delegaci, jež 

byla přijata na Místním národním výboru. 106  Nebyl zde však z československých 

vysokých politiků sám, neboť se můžeme dočíst, že spolu s ním tehdy Slušovice 

navštívil také předseda Sněmovny národů FS Dalibor Hanes a členové krajských a 

okresních národních výborů a výborů KSČ.107  

104 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1973, č. 5.   
105 SOkA Zlín, Naše cesta 1984, č. 21. 
106 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1973, č. 6.   
107 Dalibor Hanes vykonával post předsedy Sněmovny národů nepřetržitě od ledna 1969 do své rezignace 
v březnu 1987. In: Rychlík, Jan (2012): Češi a Slováci ve 20. století. Praha: Vyšehrad, s 544-555. 
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Zatímco účast slovenského poslance Hanese žádný z pamětníků nezmínil, Aloise 

Indru ve svých vzpomínkách jmenoval pan Daniel, když s lehkou nadsázkou 

poznamenal: „Alois Indra, ten tu byl každý týden, i Jakeš. A z okresu Zajíc, Hegenbart 

tu jezdili na obědy. Na Renetě“.108 Pan Daniel (*1955), jenž byl profesně i osobně silně 

spjat s místním zemědělským družstvem, a také v době psaní této práce jako jediný 

z pamětníků pracoval ve firmě, jež je jedním z nástupnických objektů JZD, tak zmínil 

jména československých politiků, jež se ve studovaných periodikách objevují nejčastěji. 

Zejména Miloš Jakeš, jenž se v roce 1937 do Zlína dostal jako student Baťovy školy 

práce a v letech 1950-1952 zde byl předsedou JNV, je od roku 1986 v následujících 

třech letech zmiňován každoročně, například jakožto divák na místních dostizích.109  

Na Miloše Jakeše si zachoval vzpomínku také pan David, jenž také pracoval 

v JZD Slušovice: „My jsme se kdysi – ten náš provoz – chystali na to, že měl přijet pan 

Jakeš. A vzpomínám si, že oni (členové delegace v čele s Jakešem, pozn. J. F.) to akorát 

tak prošli tam a zpátky, bylo to docela rychlé, a na to, kolik my jsme té přípravě 

věnovali času, až nedůstojné“.110 Přestože provoz pana Davida sídlil ve Vizovicích, je 

velmi pravděpodobné, že Miloš Jakeš zavítal také do administrativní budovy ve 

Slušovicích. Podstatné však je, že se jeho přítomnost vryla dotazovaným občanům do 

paměti. Také Rudolf Hegenbart, jehož zmínil pan Daniel, je jakožto vedoucí tajemník 

OV KSČ uveden v Naší cestě.111  

Dokladem celoměstského významu vzpomínky na delegace z období socialismu 

je skutečnost, že se vybavuje i lidem, kteří v družstvu nepracovali. Ani v tomto případě 

se však nejednalo o setkání úplně dobrovolné, neboť se uskutečnilo v rámci školy. 

„Dřív nás využívaly jako děcka, to jsme vítali povinně. Když přijela sovětská delegace, 

108 Rozhovor s panem Danielem, 17. 4. 2014; 
Miroslav Zajíc, bývalý spolužák Františka Čuby, poté zemědělský tajemník na OV KSČ Gottwaldov. Viz 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1009287143-frantisek-cuba-slusovicky-zazrak/.  
109 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 54; 1987, č. 16; 1988, č. 37. 
Milan Podobský, Václav Bartuška, Richard Kalup: Jakešův zapomenutý rozhovor: Jak mohli zatknout 
Havla? Já se podivoval, 21. 12. 2009, MF Dnes a iDnes.cz, příloha Kavárna. 
110 Rozhovor s panem Davidem, 28. 3. 2014. 
111 V období let 1979-1982 zastával post vedoucího oddělení stranické práce a průmyslu na Krajském 
výboru KSČ pro Jihomoravský kraj. Mezi roky 1982 a 1986 působil jako vedoucí tajemník Okresního 
výboru KSČ Gottwaldov. In: Přehled funkcionářů ústředních orgánů KSČ 1945 – 1989, www.cibulka.net, 
[cit. 2014-07-07]. 
SOkA Zlín, Naše cesta 1984, č. 29; 1985, č. 22. 
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nebo Štrougal, 112  tak nás nahnali, celou školu, a dělali jsme na náměstí stafáž“, 

vzpomíná pan Kamil (*1959) a dodává: „Vyfasovali jsme sovětské a naše vlaječky a 

vykřikovali jsme: Nazdar, Sláva!“113 

Všichni zmínění pamětníci vzpomínají na delegaci s úsměvem na tváři. Může to 

být způsobeno tím, že vzpomínky na mládí má většina lidí, téměř bez ohledu na to, co 

prožila, pěkné, za to na dobu dospělosti by nejraději zapomněla.114 V případě delegací, 

se nám tato možnost porovnání nabízí, neboť návštěvy politiků ve Slušovicích 

počátkem devadesátých let neskončily.  

Ve Slušovických novinách z roku 2007 se můžeme dočíst, že cenu vítězi 

hlavního dostihu předával tehdejší ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády Jiří 

Čunek.115 Ostatně nejvýše postavený státník do Slušovic, pomineme-li Miloše Jakeše 

v roce 1988 jakožto generálního tajemníka ÚV KSČ, přijel až 4. srpna 2013 v podobě 

prezidenta České republiky Miloše Zemana.116 Stejně jako v případě Miloše Jakeše to 

v době vykonávání této funkce nebyla jeho první návštěva Slušovic.117 Lidé však na 

Miloše Zemana vzpomínali podobným stylem. Pan Kamil na otázku po vládních 

delegacích například zmínil jako první právě nedávnou Zemanovu návštěvu, zatímco 

Jiřího Čunka, jenž v době konání rozhovorů byl „jen“ senátorem za sousední volební 

obvod Vsetín, neuvedl nikdo.  

Slušovické noviny pak pro změnu mlčí o Zemanově návštěvě. Z výše pojatého 

způsobu vyprávění i přístupu médií se tedy nabízí hypotéza, že delegace nebyly občany 

vnímány jako něco významného, ale spíše jako prostředek, jímž se různé skupiny chtěly 

zviditelnit. 

O návštěvách vládních delegací ostatně lidé až na výjimky sami mluvit 

nezačínali. Mimo jiné to mohlo být způsobeno tím, že tyto akce považovali za 

dostatečně veřejně známé, což vyjadřuje rozhovor s již zmíněným panem Danielem. 

112 František Čuba však v knize Ještě pár odpovědí od Lubomíra Štrougala píše, že „v období, kdy byl L. 
Štrougal předsedou československé vlády, Slušovice nenavštívil, ani já jsem se s ním nesetkal“. In: 
Štrougal Lubomír (2011). Ještě pár odpovědí. Praha: Epocha. 
113 Rozhovor s panem Kamilem 16. 4. 2014. 
114 Viz: Jan Sokol (2011). Osudy-Jak jsem se měl na světě. Praha: Radioservis, s. 75. 
115 http://slusovice.eu/wp-content/uploads/2012/03/noviny_11_2007.pdf.  
116 Miloš Zeman navštívil slušovickou firmu Greiner packaging, kde ho přivítal kulturní program žáků ze 
základní školy v Neubuzi. http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&c=A130905_1973349_zlin-
zpravy_ras&foto=ZT4dab2d_185142_3769962.jpg. 
117 http://www.lidovky.cz/cuba-ze-slusovic-miri-do-zemanovy-strany-fpe-/zpravy-
domov.aspx?c=A100104_111735_ln_domov_mev. 
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Ten na dotaz, kdo do Slušovic jezdil, vzpomněl herce Jiřího Sováka, přičemž dodal: „o 

těch papaláších nebudu povídat, to je jasné“.118 

Výše zmíněná reakce pamětníka také ukazuje jeho pojetí informátora jakožto 

zpravodaje o událostech, jež považuje za ne tak známé. Tento přístup bylo možné 

zaznamenat u více pamětníků. Přesto se domnívám, že témata, jež zmiňovali, pro ně 

byla důležitá. Vycházím při tom z interpelace Jana Sokola, jenž říká, že starší člověk 

rád vzpomíná a chce s Nietzschem „zachraňovat minulost“ – uvádět na pravou míru, co 

se z ní překroutilo, co by se nemělo ztratit.119  

Řada pamětníků pak přes výzvu, aby mluvili co nejvíce sami od sebe, čekali 

spíše na otázky, a proto je konstrukce kategorií tvořících jádro této kapitoly částečně 

konstrukcí tazatele. To je však v souvislosti s výzkumem toho, co se zachovalo v paměti 

narátorů v porovnání s periodiky v pořádku. Ostatně našli se také pamětníci, kteří o 

zmíněných událostech začali mluvit sami od sebe, a i proto je snad výčet těchto 

kategorií adekvátní. 

 

5.1.2 Zahraniční politikové 

V předchozí podkapitole zazněly informace také o návštěvách zahraničních 

politiků.  Pamětníci však o zahraničních návštěvách hovořili ještě méně než o těch 

domácích. Periodika přesto naznačují, že domácí představitelé vysoké politiky jezdily 

do Slušovic hlavně jako doprovod zahraničních delegací, samostatně příliš ne. Na 

otázku, zda si vybavuje zahraniční delegace, pan Daniel odpovídá: „To mě netáhlo. I 

tyto jsem viděl náhodou, něco jsem zařizoval na administrativní budově“. Zmínkou o 

náhodném setkání pak částečně vysvětluje fakt, že vzhledem k velké četnosti delegací 

zmiňují periodika jen některé. Občané tak o většině z nich nebyli informováni, tyto se 

ostatně konaly většinou v pracovní dobu. 

 Nebyl-li někdo součástí navštíveného pracoviště, či školák, utkvěla mu 

z delegace spíše jen vzpomínka na její přípravu. Tu si vybavuje například pan Martin 

(*1946), který dodává, že před delegacemi se v rámci akce „Z“ alespoň natírala 

svodidla, což pak už nikdo nedělal, a tak je město demontovalo.120 Také pan Josef říká, 

že ho delegace nezajímaly a dodává jen, že „když tady měl někdo přijet, to byla hrůza, 

118 Rozhovor s panem Danielem, 17. 4. 2014. 
119 Sokol, Jan (2011). Osudy-Jak jsem se měl na světě. Praha: Radioservis, s. 5. 
120 Rozhovor s panem Martinem 18.4.2014. 
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to se jenom uklízelo, na cestě nenašels smetku. To stálo všecko v řadě, stroje, 

očištěné“.121  

Častější zahraniční návštěvy jsou na jednu stranu pochopitelné, neboť zahraniční 

delegace čerpaly z mnohem širší oblasti, svědčí však také o tom, že jméno Slušovice 

rezonovalo i za hranicemi. Pan David, jenž byl jednu dobu radním, vzpomíná ze své 

profese na návštěvu čínské delegace na krajském úřadě. Když se jeden člen delegace 

dozvěděl, že je pan David ze Slušovic, lámanou češtinou mu povídal: „Já jsem 

z agentury Nová Čína, já vím o Slušovicích úplně všechno, já jsem o tom psal“.122 

Také zahraniční návštěvy JZD zavítaly i do jiných než družstevních objektů. 

Zpravodaj již nejpozději v roce 1974 informoval o tom, že odboráři z Německé 

demokratické republiky a Bulharské lidové republiky (dále BLR) navštívili zdravotní 

středisko.123 To bylo postaveno jen krátce před tím během 11 měsíců v letech 1971-

1972 v rámci „akce Z“.124 Hosty uvítal také areál moštárny se společenskou místností 

ve Slušovicích. Ten byl navštíven zahrádkáři ze zahraničí a ministrem Oldřichem 

Svačinou, jenž byl v té době ministrem průmyslu České socialistické republiky žijící ve 

Zlíně.125  

Již dříve byla zmíněna finská vládní delegace, avšak tím výčet zahraničních 

delegací nekončí. Ze Západní Evropy navštívil družstvo předseda švédského parlamentu 

či odborníci ze Švýcarska a Holandska, již se za doprovodu federálního ministra 

zemědělství Miroslava Tomana a tajemníka ÚV KSČ Františka Pitry objevili v roce 

1986 na sympoziu.126 Kromě evropských delegací, kam bychom mohli zařadit ještě 

121 Rozhovor s panem Josefem 9.4.2014. 
122 O návštěvě novinářů mimo jiné z Číny se dozvídáme v obecní kronice, kde je napsáno, že již 30. 
července 1977 se ve Slušovicích konala konference 20 akreditovaných novinářů z tiskových Agentur 
Nová Čína, Večer Maribor, Bulharské rádio či Finský rozhlas. In: SOkA Zlín, MNV Slušovice, č. př. 
22/07. 
123 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1974, č. 10.   
124 Rudolf Hurt dodává, že JZD věnovalo na stavbu zdravotního střediska 600 tisíc Kčs z celkové částky 2, 
6 milionů korun. In: Hurt, Rudolf (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 232; Akce 
Z představovaly oficiálně bezplatnou a dobrovolnou výpomoc státní a obecní správě. 
125 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1977, č. 11; Rudé právo. Duben 1978, roč. 58, čís. 101, s. 1-2. 
126 SOkA Zlín, Naše cesta 1985, č. 18; SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 76. Miroslav Toman byl v témže 
roce zvolen do české části Sněmovny národů ve volebním obvodu Kroměříž-Gottwaldov. In: 
http://www.psp.cz/eknih/1986fs/rejstrik/jmenny/sn/ceska/t.htm. Jeho syn Miroslav, později taktéž ministr 
zemědělství, pak v té době údajně pracoval jako technik v JZD Gottwaldov se sídlem v Tečovicích 
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ing--miroslav-toman--csc--108650/. František Pitra, pozdější 
předseda vlády české socialistické republiky, byl v té době předsedou komise ÚV KSČ pro zemědělství a 
výživu, a kandidátem předsednictva ÚV KSČ.  
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návštěvu velvyslance Velké Británie z 3. září 1985, však do Slušovic přijeli také 

návštěvníci ze vzdálenějších zemí, jakými byli 22. dubna hosté z japonského 

velvyslanectví, 6. června téhož roku z Laosu či z Vietnamu o dva roky později. 127 

Dočíst se můžeme také o absolventech kurzu vysoké školy politické z Madagaskarské 

demokratické republiky a Beninské lidové republiky, kteří přijeli do JZD v roce 1980 či 

o 9členné delegaci Čínské lidové republiky ze 7. dubna 1984.128 

Častěji jsou však zaznamenané návštěvy ze zemí východní Evropy. V roce 1982 

přijeli ministři financí RVHP a náměstci ministrů zahraničí SSSR a ČSSR. V listopadu 

1983 přijel do JZD ministr zahraničí BLR, v roce 1986 delegace sejmu PLR v čele s 

Romanem Malinowskim, kterou doprovázel předseda Sněmovny lidu Václav David, o 

rok později pak tajemník ÚV KSR Štefan Andrei. Více politiků však jezdilo ze 

Sovětského svazu. 129  V obecní kronice se dočteme o návštěvě ministra zemědělství 

SSSR z 24. srpna 1978 či o delegaci nejvyššího sovětu s Vasilijem Kuzněcovem o rok 

později. Tato delegace navíc nenavštívila jen JZD, nýbrž podle pamětní knihy také 

pobesedovala s občany ve středisku Reneta. Naše cesta pak velkými barevnými 

fotografie přibližuje návštěvu ministra leteckého průmyslu SSSR Apollona Syscova 

v JZD v roce 1986, tajemníka pro zemědělství Jegora Ligačova ve Slušovicích v roce 

1989 či návštěvu ministra obrany SSSR Dmitrije Jazova ve Slušovicích, jehož 

doprovázel ministr národní obrany Milan Václavík.130  

V roce 1987 přijel do Prahy spolu se spoustou zahraničních novinářů Michail 

Gorbačov. Novináři pak 6. dubna 1987 navštívili JZD, zatímco samotný Gorbačov, 

ačkoliv se o tom ve Slušovicích mluvilo, nepřijel. 131  Ve Slušovicích je na tuto 

potenciální návštěvu dodnes památka v podobě čtyřproudé silnice, jíž někteří pamětníci 

říkají Gorbačovka. O pár měsíců později tak přijela do Slušovic „alespoň“ delegace ÚV 

KSSS.132 

Samotnou návštěvu delegace novinářů nikdo z pamětníků nezmínil, přesto téměř 

ve všech rozhovorech zazněl pojem Gorbačovka. Jedná se o čtyřproudovou cestu 

127 SOkA Zlín, MNV Slušovice, č. př. 22/07. 
128 SOkA Zlín, MNV Slušovice č. př. 22/07. 
129  SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 22; SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 28. V článku Návštěva 
rumunského hosta v našem JZD. 
130 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 30; SOkA Zlín, Naše cesta 1989, č. 11; SOkA Zlín, Naše cesta 1989, 
č. 20. 
131 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 15. 
132 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 38. 
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ze sousední obce Lípa, jež je tedy dalším, zřejmě nejvýraznějším příkladem příprav, jež 

delegace předcházely. „Čuba měl sen, že bude z Lípy čtyřproudovka až do Vsetína“, 

říká pan Martin a k tomu dodává: „Návštěva Gorbačova byla možná takový impulz, aby 

se ta cesta udělala“. O tom, že by měl Gorbačov přijet, se však podle něj ve Slušovicích 

nemluvilo.  

Naše cesta se však této významné silnici téměř nevěnuje. Teprve rok po 

návštěvě zahraničních novinářů se objevuje článek s titulkem Nadjezd má zelenou, jejž 

doprovází bohatá fotodokumentace věnující se napojení silnice dálničního typu na 

komunikaci I/49. 133  Je to tedy další ukázka Kansteinerovy teorie v praxi odlišnosti 

paměti těch, kdo ji vyslovují a těch, co ji tvoří. 

Podobný závěr můžeme učinit o celkovém vyznění zahraničních návštěv. 

Zatímco v Naší cestě jsou mnohem častější zprávy o zahraničních návštěvách, než o 

návštěvách domácích politiků, ve sdělovaných vzpomínkách pamětníků převládají 

politikové domácí, jež zřejmě považovali za významnější. To je jeden z dokladů 

nepoměru či napětí mezi pamětí písemnou a ústní. 

 

5.1.3 Pracovní kolektivy 

Také na nepolitické návštěvy si občané zvykali již od sedmdesátých let. Z té doby totiž 

pochází článek ve Slušovickém zpravodaji, jenž se snaží přesvědčit občany, aby 

pomohli místním zahrádkářům s brigádnickou činností. Mezi informacemi o ZO ČSZ 

Slušovice se totiž dočítáme, že „téměř každou sobotu a neděli přijíždějí k nám přátelé 

z jiných i vzdálených zahrádkářských organizací k prohlídce našeho zařízení“. 134 

Kromě občasných vystoupení ochotníků se tak jednalo o další, a tentokráte dokonce 

pravidelné a časté návštěvy.135Slušovice jako cíl nejen zahraničních návštěv přibližuje 

také vzpomínka paní Aleny: „V době lámání“ (rozpadu družstva, pozn. J.F.) „jsme měli 

rodilou mluvčí, a byla to původně porodní asistentka ze soukromé nemocnice v 

Londýně“. 136  

„Řeknu vám takovou zajímavou věc“, pokračuje paní Alena jednou ze 

vzpomínek, přibližujících průběh vzácnější zahraniční návštěvy několika žen. Tito lidé 

tedy přijeli na náměstí, vystoupili u administrativní budovy s výhledem na dům smutku, 

133 SOkA Zlín, Naše cesta 1988, č. 15. 
134 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1976, č. 5.   
135 Rozhovor s paní Hankou 15. 4. 2014. 
136 Rozhovor s paní Alenou 22. 4. 2014. 
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jenž je zaujal, aniž by podle paní Aleny měli tušení, o jakou budovu se jedná, a říkali: 

„Á, to je taková nádherná vila, pan docent Čuba tam bydlí, pan předseda?“ Tato zmínka 

říká mnohé o tom, jak na návštěvy pamětníci vzpomínají a co navštěvující podle nich 

zajímalo. Byl to úspěch JZD ztělesněný v osobě předsedy JZD Františka Čuby.  

Pointa tohoto příběhu spočívá v široce rozšířené představě o neomezených 

možnostech, jež tato obec měla mít. Všímá si toho také článek Naší cesty autora Josefa 

Hykyše z roku 1987, jenž jako zaměstnanec geodezie Liberec navštívil Slušovice.137 

Pod titulkem Sedm zastavení ve Slušovicích uvádí spoustu spekulací, o kterých mluvili 

jeho spolucestující, kdykoliv ve Slušovicích narazili na něco nečekaného. Děje se tak i 

v případě, kdy se nad autobusem snáší helikoptéra vojenských výsadkářů, kteří se 

pronajali prostranství dostihového areálu ke svým mezinárodním soutěžím. To ovšem 

osazenstvo autobusu ještě netušilo a další spekulace byla na světě. 

Podobný rozruch údajně vyvolala také místní zmrzlina, jež sice, jak 

poznamenává autor výše zmíněného článku, všem chutnala, ale ČOI údajně shledala 

tuto zmrzlinu v českých zemích za nevhodnou a pouze „částečně vhodnou na území 

Slovenska, kde platí jakási jiná norma“. Vzpomínky paní Aleny, jež vzpomíná, že jednu 

dobu „nosila fotku ze základky, protože paní Čubová je stejný ročník jako já, že to 

prostě není žádná Štrougalova neteř, ale že prostě je tady“, se tedy s představami 

uvedenými v tomto článku dobře doplňují. 

Zahraniční návštěvy, jež zřejmě nebyly až tak znalé poměrů, tak nakonec možná 

byly pro paní Alenu větší zábavou, než návštěvy domácí. Podobně usměvavě totiž 

vzpomíná na zmíněnou delegaci žen, jež podle jejího vyprávění, na své zastávce 

v teletnících v sousední Neubuzi s rozpačitými výrazy obdivovala tamější architektu v 

domnění, že už jsou na Hotelu Slušovice.“ 

 

5.1.4 Studenti a družba 

Kromě pracovníků přijížděli do JZD také zahraniční studenti. V Naší cestě i kronice se 

můžeme dočíst o mezinárodním budovatelském táboře, který se v letních měsících ve 

Slušovicích konal. V roce 1984 například navštívilo podle kroniky tábor 500 studentů. 

Dozvídáme se také o jejich setkání s představiteli okresu a JZD, které se uskutečnilo 

v Renetě 13. srpna 1987.138 Paní Alena, jež měla v JZD na starosti zahraniční výměnu 

137 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 4. 
138 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 34. 
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studentů přes organizace AIESEC, vzpomíná například na večeře se studenty z USA 

či Německa.139 Zmiňuje také opakované návštěvy za nákupy do Slušovic další americké 

studentky, trávící dovolenou ve Vídni, „a to si nevymýšlím, protože jsem s nimi mluvila 

- ony z té Vídně jezdily až sem pro jogurty, protože ta paní říkala, že takový jogurt 

nemají ani ve Vídni ani v Rakousku, jenom v Americe“. Návštěvy domácích studentů 

jako to bylo v případě studentů Vysoké školy zemědělské v květnu 1978, byly mnohem 

častější – jen během zmiňovaného měsíce jich do JZD dorazilo 30. 

Vzhledem k velkému množství obyvatel Zlína pracujících ve Slušovicích a 

ekonomické síle JZD se zemědělské družstvo podílelo na aktivitách s 

„družebním“ (dnes partnerským) městem Zlína Sesto san Giovanni nedaleko Milána v 

Itálii.140 „Oni původně spolupracovali se Svitem nebo ZPS, takže jezdily naše děti a děti 

ze Svitu do Itálie a děti z Itálie tady“, říká paní Alena. Výměna, jež trvala jeden měsíc, 

probíhala údajně tak, že italský autobus s tamějšími řidiči zavezl italské děti do Slušovic 

a slušovické odvezl zpátky do Itálie. Po měsíci zase autobus odvezl italské děti a přivezl 

slušovické. Paní Alena se podle svých slov této výměny účastnila v roce 1977, kdy, jak 

říká, „se ještě ani do zahraničí nejezdilo“.141  

Podobné výměny probíhaly také s občany z  družebního okresu Altenburg 

v NDR142 či z tehdejšího Gotvaldu v ukrajinské SSR.143 Dozvídáme se totiž, že s těmito 

sovětskými občany se uskutečnilo setkání v Renetě. 144  Také výměnné pobyty 

s obyvateli Texasu fungovaly na obdobném principu, kdy do Slušovic přijelo 25 

Texasanů a stejné množství slušovických odjelo do USA. Paní Alena přibližuje, že 

Texasané „poslali dopis na ministerstvo zahraničí, protože tam je hodně Čechů, hlavně 

tady z Valašska, a chtěli někoho doporučit na výměnu. Tak aby se neudělala ostuda, 

padla volba na Slušovice“.145 

 

139 Díky záznamu v kronice víme, že ona americká studentka přijela do Slušovic v srpnu 1983. 
140 Kolik nás je? 6814 členů z toho 4846 trvale činných a dalších 1208 pomáhajících. Je tak podle Náš 
domov největší. (18/88) 
141 V obecní kronice se můžeme dočíst o návštěvě delegace města Sesto san Giovanni z listopadu 1982. In: 
SOkA Zlín, MNV Slušovice č. př. 22/07. 
142 SOkA Zlín MNV Slušovice č. př. 22/07, rok 1979. 
143 Od roku 1991 se toto okresní město ležící v Charkovské oblasti jmenuje Zmijiv. Viz: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zmijiv. 
144 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 33. 
145 Také o výměně s Texasany je zmínka v kronice.  
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Pokusíme-li si shrnout podkapitolu věnovanou delegacím, zjistíme, že na ně lidé 

nevzpomínají záměrně, ale vybaví se jim spíše při hovoru o jiném tématu. Tak je to s 

paní Alenou, jež vykládá o návštěvách studentů při příležitosti vyprávění o kvalitě 

produktů z JZD. Ačkoliv politiků již jezdí do Slušovic méně, způsob jakým na ně 

pamětníci vzpomínají, a jak je tedy vnímají, se nezměnil. To se liší například od 

vnímání sportovních aktivit, jak si ukážeme níže. 

K vysvětlení vzpomínek na delegace může být nápomocná americká historička 

Paulina Bren, jež ve své knize Zelinář a jeho televize na příkladu analýzy 

československých filmů z období takzvané normalizace popisuje vztah veřejnosti 

k politikům. Ačkoliv Bren explicitně nepíše, že by veřejnost v období srpnové invaze 

vojsk Varšavské smlouvy měla pozitivní vztah k některým politikům, dochované 

fotografie s vyvěšenými plakáty a nápisy jmen prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody a 

generálního tajemníka KSČ Alexandra Dubčeka svědčí o jejich oblibě. Paulina Bren 

však dodává, že po srpnové invazi a přitakávání bývalých reformních politiků 

normalizační politice se veřejnost s komunistickou stranou již nedokázala ztotožnit. Na 

způsobu, jímž lidé referují o vítání politických delegací, je patrné, že ani změna 

politického systému na tom nic nezměnila. Zatímco Naše cesta doprovází informace o 

delegacích množstvím fotek, pamětníci si vzpomněli spíše na úklidové práce delegaci 

předcházející. 

V tomto tedy vidíme rozpor mezi normativním tiskem a kolektivní pamětí 

narátorů. Můžeme se tedy na základě Kanstenerovy teorie domnívat, že to, čím se 

inspirovala, nebyla média, nýbrž dlouhodoběji ustálené historické povědomí o politicích. 

Kolektivní paměť této skupiny se tedy nelišila od kontextuálně uvedené celorepublikové 

mentality. 
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5.2. Konference aneb Svět chce poznat Slušovice 
Další podkapitola je věnovaná konferencím spojených se Slušovicemi. Také ta je trochu 

specifická, neboť, jak si ukážeme, většina konferencí se neodehrávala ve Slušovicích. 

Přesto je někteří pamětníci zmínili, což naznačuje přesah vnímání Slušovic i do okolí. 

Ostatně i v pamětní knize se můžeme dočíst o tom, že 27. července 1984 byl otevřen 

motorest v Zádveřicích, což naznačuje jeho význam, jak bude níže ukázáno. 

 

5.2.1 Výzkumná střediska 

Kromě politiků jezdili do Slušovic také odborníci, jejichž pozornosti se těšila také 

moderní technikou vybavená střediska. Dozvídáme se tak například, že JZD v roce 

1975 navštívil ředitel vědecko-výzkumného ústavu šlechtění a semenářství pšenic 

v Mironovce (dnes Kijevská oblast na Ukrajině, pozn. J.F.).146 O onom výzkumném 

středisku pro rozbor půd a rostlin pojednává Rudolf Hurt a dodává, že zde jako 

„nezbytná součást“ nebyla jen chemická laboratoř, ale také testační stáj 

„s nejmodernější technikou“. Středisko dle něj „provádělo rozbory krmiv a kontrolovalo 

tučnosti mléka a zdravotní stav dobytka a krmných dávek“. … Za těchto okolností byla 

podle něj „nezbytná spolupráce s výzkumnými ústavy a katedrami vysokých škol“, 

čímž Rudolf Hurt vysvětluje příčiny dalších, byť pracovních návštěv Slušovic.147 

 Návštěvy odborníků pak pokračovaly i nadále, kdy v roce 1982 přijeli od 

Slušovic zástupci francouzské firmy Limagrain, s nimiž JZD vytvořilo systém pěstování 

pšenice KSL, jejž úspěšně uplatňovalo na Ukrajině.148 V roce 1983 pak kronika obce 

uvádí delegaci celostátní rady zemědělských výrobních družstev MLR a 21. listopadu 

1985 dorazil Andrej Michajlovič Kovalevskij ředitel vědecko-technického a 

výzkumného ústavu plánování a normativů.  

146 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1975, č. 10.   
147 Hurt, Rudolf (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 247. 
148 „Stejně jako v minulosti se bude náš sjezd (XVII. KSČ, pozn. J.F.) opírat o velkolepé závěry nedávno 
skončeného XXVII sjezdu sovětských komunistů, z jehož tribuny byl mimo jiné vysoce hodnocen i 
přínos JZD agrokombinátu Slušovice za zavádění metody přenosu raných embryí od vysokoprodukčních 
krav a progresivní metody při pěstování kukuřice v sovchozech charkovské oblasti“. In: SOkA Zlín, Naše 
cesta 1986, č. 23. 
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Přestože ve Slušovicích a jejím okolí byly laboratoře spolupracující s předními 

institucemi v zemi i zahraničí, pamětníci se o nich nezmiňovali.149 Je to zřejmě proto, že 

do nich neměli přístup. Výjimku tak tvoří paní Alena, jež do středisek podívala jakožto 

průvodkyně exkurzí, a paní Hanka (*1954). Ta měla možnost jako učitelka osobně 

navštívit inseminační středisko. „Tady byl doktor Moravec a my jsme se tam byli se 

školou podívat na exkurzi. Všecko bylo v bílém, čisté, ale až úplně dovnitř jsme 

nesměli“. 150  O laboratoři pro přenos raných embryí píše také Rudolf Hurt, když 

zaznamenává, že byla uvedena do provozu v roce 1976 a od 1. dubna 1979 bylo v JZD 

zřízeno samostatné veterinární středisko.151 

Připomínkou na služební pobyty odborníků je pak obsáhlý článek v Naší cestě 

z roku 1986 Ze služebního pobytu akademika Abela Gezeviče Aganbegjana, v němž 

tento ekonomický poradce Michaila Gorbačova popisuje činnost JZD, již zasazuje do 

historického kontextu.152 Samotný článek tak slouží také jako pochvalná vizitka o JZD, 

ne jen jako informace o tom, co zde odborník arménského původu dělal. Přestože by se 

mohlo zdá, že se jednalo o významnou návštěvu, v paměti obyvatel se pobyt tohoto 

sovětského odborníka, ani delegace odborníků z lotyšské SSR nezachovala. 153 O tři 

roky později pak Naše cesta informuje také o návštěvě vědeckého pracovníka 

Univerzity v Arizoně Garyho Geipela ve Slušovicích.154  

 

5.2.2 Konference v Zádveřicích a Všemině 

Jak můžeme zaznamenat v Naší cestě, konaly se ve Slušovicích také mezinárodní 

konference. V roce 1986, 4.-7. září, to bylo například symposium Dojnice pro 3. 

tisíciletí.155 Naše cesta pak ještě zmiňuje mezinárodní sympozium Progres chovu skotu, 

jež se mělo konat 4. září 1989 ve Slušovicích.   

Skutečnost, že snaha lidí v zahraničí dozvědět se o Slušovicích byla velká, je 

patrná z článku Svět chce poznat Slušovice z roku 1987, v němž se jeho autor přiznává, 

149 Paní Hanka tak zmiňuje biologickou laboratoř v nedalekých Hrobicích, postavenou v roce 1987, jež 
pod názvem BIO A Hrobice spolupracovala mimo jiné s Ústavem technické mikrobiologie ČSAV. In: 
SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 1. 
150 Rozhovor s paní Hankou 15. 4. 2014. 
151 Hurt, Rudolf (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 255. 
152 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 86. In: Åslund, Anders (1989). Gorbachev’s struggle for economic 
reform : the Soviet reform process, 1985-88. Ithaca: Cornell University Press. 
153 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 34. 
154 SOkA Zlín, Naše cesta 1989, č. 14; SOkA Zlín, Naše cesta 1989, č. 23. 
155 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 30. 
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že podnikl cestu do Slušovic právě na nátlak zahraničních agentur, které se domáhaly 

informací o zemědělském družstvu. Bylo to v souvislosti s mezinárodním sympoziem 

Biotechnologie konaném v sousedních Zádveřicích, jehož se zúčastnilo 70 odborníků 

nejen z ČSSR ale, jak autoři článku nezapomínají vyzdvihnout, také z 13 dalších zemí 

ze 4 kontinentů. 156 K výše zmíněné konferenci 20 zahraničních novinářů z různých 

koutů světa můžeme přidat další návštěvu, a sice argentinského novináře Norberta 

Vilara z roku 1978. Pamětní kniha Slušovic nám pak poskytuje informaci o exkurzi 25 

odborníků členských států EHS ze 24. srpna téhož roku a nezapomíná ani na návštěvu 

z USA z 15. listopadu 1988 pod titulkem Američtí kongresmani ve Slušovicích. 

Vzhledem k působení JZD v širším okolí Slušovic se řada akcí uskutečňovala 

také v okolních obcích, bez ohledu na to, zda v té době administrativně spadaly pod 

MNV Slušovice. To je příklad sousedních Zádveřic, kde v tehdejší kongresové hale 

postavené v roce 1986 jednotným zemědělským družstvem Slušovice vystupovala pro 

lidi z okolí řada významných osobností.157 Budova nahrazovala do té doby využívaný 

sál ve vzdálenější obci Lukov, jejíž JZD však již nebylo součástí toho slušovického. 

Zmiňované sympozium bylo první velkou akci v této kongresové hale.  

 

Podobně byla se Slušovicemi spjata Všemina, v letech 1976 – 1990 součást 

MNV Slušovice. 158 Kousek nad zdejší obcí totiž JZD Slušovice vytvořilo takzvaný 

„Areál zdraví“. Paní Alena na to vzpomíná následovně: „To se dělaly rozbory vzduchu 

a zjistilo se, že tam na té Všemině je lepší, kvalitnější než v Tatrách. Takže zase JZD 

postavilo cestu, JZD postavilo přehradní hráz. Samozřejmě to pak bylo ve správě 

povodí Moravy“. 159  Také paní Hanka dodává, že tam za čistou přírodou jezdila 

s kočárkem a dětmi na procházky.  

Stavba hotelu v Areálu zdraví ve Všemině začala v roce 1984 a dokončena byla 

o dva roky později. 160  Ač leží hotel ve Všemině, jmenoval se hotel Slušovice, po 

místním JZD. Dnes nese název Hotel Všemina, na čemž můžeme pozorovat změnu 

vztahu k již neexistujícímu JZD a možná i přináležitosti k obci Slušovice. Můžeme se 

dočíst, že v následujících letech po otevření areálu byla ve Všemině možnost si 

156 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 21. 
157 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 68. 
158 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1976, č. 7; SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1990, č. Listopad. 
159 Rozhovor s paní Alenou 22. 4. 2014. 
160 SOkA Zlín, Naše cesta 1984, č. 41; Hurt, Robert (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice. 
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pronajmout tenisové kurty a bazén, případně chodit na masáže.161 Přes krátkou dobu 

existence bazénu jej navštívil například pan Kamil, zmiňuje jej i s kurty však řada 

dalších.162 

Z hlediska návštěv je podstatné, že hotel s areálem nabízel prostor pro konání 

akcí. V roce 1989 tak zde například mikrostruktura kybernetiky – závod technických 

služeb JZD Slušovice spolu s interní klinikou Institutu pro další vzdělávání lékařů a 

farmaceutů v Gottwaldově pořádal konferenci Medika Pc’89, jež se věnovala 

„podchycení trendů a přístupů k aplikacím osobních počítačů ve zdravotnictví“. 163 

V Naší cestě je také článek ing. J. Bradáče z Prahy, jenž navštívil Slušovice. Pod 

nadpisem „Sem se vrátím rád“ píše: „Že dělají kybernetiku, že mají Essexe, že jezdí 

automobilové závody, hrají dobře kopanou, dělají vše dobře, rychle, kvalitně, že mají 

obchod na způsob intershop, ano, o tom vím, ale hotel s názvem Slušovice, to je pro 

mne novinka“.164 

Na příkladu konferencí a návštěv odborníků si můžeme, ještě výrazněji než u 

delegací, všimnout velkého rozdílu mezi tím, jaký význam připisuje těmto akcím Naše 

cesta a jak je zmiňovali pamětníci. Zatímco Naše cesta pravidelně informovala čtenáře 

o životě na pracovištích JZD, pamětníci se, až na uvedené výjimky, o těchto 

pracovištích vůbec nezmínili. Podobná situace nastala u konferencí, kdy si zmíněného 

mezinárodního sympozia Biotechnologie všímá Naše cesta natolik, že mu věnuje celé 

jedno mimořádné vydání, kdežto většina pamětníků se o konferencích opět nezmínila 

vůbec.  

Pokud pamětníci uvedli vzpomínku na nějakou konferenci, opět to tedy nebylo 

kvůli konferenci samotné. Příkladem je pan Kamil, jenž jakožto velký fanda fotbalu, 

vyprávěl, že ve Všemině probíhalo také školení prvoligových a druholigových 

rozhodčích, přičemž s úsměvem dodal: „aby rozhodčí věděli, jak se má správně pískat. 

A pro koho“.165 

Dalším problémem, jenž se na příkladu konferencí ukazuje, je význam 

geografických hranic pojmu Slušovice. Naše cesta uvádí pod pojmem Slušovice řadu 

161 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 33; SOkA Zlín, Naše cesta 1988, č. 45. 
162 Jedná se o pana Pavla, Martina a paní Alenu. 
163 SOkA Zlín, Naše cesta 1989, č. 25. 
164 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 88; Essex byl závodní kůň v majetku JZD Slušovice, jenž se v roce 
1986 mimo jiné účastnil Velké národní steeplechase v Liverpoolu. In: SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 26. 
165 Rozhovor s panem Kamilem 16. 4. 2014. 
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objektů, jež patřily JZD Slušovice - například kongresovou halu v Zádveřicích -, ale pod 

obec Slušovice administrativně nepatřily. Podobně tomu bylo i s bývalým Hotelem 

Slušovice ve Všemině, čehož si bude moci všimnout také v následující podkapitole. 

Zatímco v předchozí podkapitole bychom mohli říct, že vzhledem k trvajícím 

vazbám Františka Čuby a Miloše Zemana jezdí druhý jmenovaný do Slušovic stále, zde 

musíme konstatovat, že stejně jako zbylé typy delegací, také konference již v paměti 

obyvatel ani normativních tisků zaznamenány nejsou. Vidíme zde ale, jak na 

vzpomínky mají vliv osobní zkušenosti. Maurice Halbwachs k tomu říká, že aby se 

kolektivní vzpomínky vybavily, je třeba mít vzpomínky osobní.166 Ti pamětníci, kteří 

měli silnější osobní vzpomínky na konference, o nich hovořili, kdežto ostatní ne, byť lze 

předpokládat, že o nich také věděli. To, že o konferencích pamětníci téměř nevykládali, 

však svědčí o jejich obecném významu. Můžeme se tedy spolu s Halbwachsem zeptat: 

Jaký význam pro nás může mít čas, na nějž se nedochovala vzpomínka? 167 Haldis 

Haukenas by se to možná snažila vysvětlit tím, že rozvoj přidružené výroby nebo 

velkovýroby postavené na vědeckovýzkumných základech se v uvažování tradičně 

hospodařícího zemědělce rovná přímému útoku na samou podstatu venkova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 Halbwachs, Maurice (2009). Kolektivní paměť. Praha: SLON, s. 101. 
167 Halbwachs, Maurice (2009). Kolektivní paměť. Praha: SLON, s. 153. 
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5.3. Hudební a zábavní akce aneb Slušovická romance  
Mnohem víc než odborné konference, jichž se pamětníci neúčastnili, se ve vzpomínkách 

objevují hudební akce a návštěvy umělců. V následující podkapitole tedy připomeneme, 

kteří umělci se zapsali nejvíce do paměti narátorů a jak na tyto události lidé vzpomínají. 

 

5.3.1 Vystoupení umělců 

Umělci, jak je patrné z vyprávění i periodik, byly po politicích dalšími veřejně známými 

osobnostmi, kteří do Slušovic pravidelně přijížděli. Vystupovali zejména na dostizích, 

na akcích Setkání v Derby centru nebo dříve v Sokolovně. Vždy však přijeli, jak 

vzpomíná paní Alena, na pozvání JZD, jež, podle řady pamětníků, kulturu v obci řídilo, 

a podílelo se také na organizaci aktivit spolků v rámci Národní fronty.  

V Naší cestě z roku 1987 se například můžeme dočíst, že na dostizích toho roku 

měli vystoupit zpěváci Karel Gott, Michal Tučný, Václav Neckář a Darina Rolincová, 

jak to oznamuje článek Karel Gott u nás.168 Bohužel z těchto konkrétních dostihových 

závodů není v následujících číslech Naší cesty žádná fotografie a není ani zmínka, zda 

tito zpěváci skutečně dorazili. Pan Kamil si vybavoval, že na družstevních akcích 

vystupoval Karel Gott, avšak ostatní pamětníci takovou vzpomínku neuvedli.  

Polovina z nich však bez vyzvání vzpomínala na vystoupení Václava Neckáře ve 

staré sokolovně někdy v polovině sedmdesátých let, jež se jim zřejmě vrylo do paměti 

nejvíce. 169  Dochované ročníky Slušovického zpravodaje si však vystoupení umělců 

nevšímají. O bohatosti kulturního života ve vzpomínkách pamětníků svědčí dále jména 

jako Naďa Urbánková, jež byla v letech 1972 – 1976 nepřetržitě volena nejlepší 

zpěvačkou Československa v anketě Zlatý slavík, dále Yvetta Simonová a Marie 

Rottrová, na něž vzpomíná paní Alena, či Karel Zich a Helena Vondráčková, o nichž se 

zmínila paní Hanka.170  

V letech 1986-1988 pak oddělení Agropublik171 připravovalo Setkání v Derby 

centru, jež moderoval konferenciér Jan Vala. Jeho osud je příznačný pro řadu lidí 

působících v JZD Slušovice, neboť mu bylo v roce 1984 zakázáno vystupovat 

168 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 36. 
169 Rozhovor s panem Pavlem 9. 4. 2014; Rozhovor s paní Hankou 15. 4. 2014; Rozhovor s panem 
Kamilem 16. 4. 2014; Rozhovor s paní Alenou 22. 4. 2014. 
170 Rozhovor s paní Alenou 22. 4. 2014; Rozhovor s paní Hankou 15. 4. 2014. 
171 Oddělení mělo na starosti styky s veřejností, proto se podílelo na vydávání tiskovin, organizovalo 
návštěvy kulturních představení, přípravy akcí jako třeba dostihy, a zvalo umělce. In: Vácha, Stanislav 
(1988). Jak se řídí Slušovice. Praha: Novinář, s. 115-125. 
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v Československé televizi, kde uváděl mimo jiné Televizní klub mladých, nastoupil 

jako konstruktér do JZD Rozvoj Posázaví v Jílovém u Prahy a posléze mu bylo 

umožněno vykonávat v JZD Slušovice moderátora zábavných pořadů. 172  Jak se 

dozvídáme z Naší cesty, vystoupili zde v roce 1986 herci Rudolf Hrušínský a Luděk 

Sobota a zpěvák Michal Tučný, v roce 1987 režisér Nemocnice na kraji města Jaroslav 

Dudek s herci ze stejnojmenného seriálu Ladislavem Chudíkem a Andreou 

Čunderlíkovou a v roce 1988 herci Jan Kanyza, Boris Hybner a skokani na lyžích Pavel 

Ploc s Jiřím Malcem, v té době držitelé stříbrné a bronzové medaile ze zimních 

olympijských her v Calgary.173 

Podle vyprávění pana Kamila zavítal pak ještě po roce 1989 do Slušovic bavič 

Petr Novotný, a v roce 1993 přijel do Derby centra ve Slušovicích Jiří Sovák, avšak po 

rozpadu místního JZD a tedy zřejmě silného investora, přestaly být Slušovice umělci 

navštěvovanou lokalitou. 174  

 

5.3.2 Kulturní akce v Zádveřicích a Všemině 

Kulturní akce se konaly také ve zmíněné  zádveřické kongresové hale či v areálu zdraví 

ve Všemině. V Naší cestě se tak můžeme dočíst, že v Zádveřiccíh se konal 16. 

Zemědělský ples a vystoupily zde mimo jiné Naďa Urbánková, Jitka Molavcová, 

Jarmila Šuláková, Hana Ulrychová, v té době Zlatá slavice Iveta Bartošová či Lucie 

Bílá.175 Dnes objekt funguje jako motorest, avšak konference ani velké akce se v něm 

nepořádají. 

Výše zmíněné osobnosti ovšem, jak je patrné, účinkovali na akcích, ne tak 

přístupných veřejnosti. Proto také některá jména z uvedených zmiňuje jen paní Alena 

jako pracovnice útvaru exkurzí a praxí JZD. Mnohem frekventovanější téma u 

pamětníků však byl pořad Dva z jednoho města vysílaný údajně ze Všeminy. Pan 

Daniel, který se této akce účastnil, k tomu dodává: „To bylo zadarmo, člověk dostal 

volnou vstupenku a to měl i s občerstvením, všechno“. 176 Jednalo se o živý přenos 

televizní soutěže moderované Josefem Dvořákem, v níž proti sobě soutěžily dvě 

172 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Vala. 
173 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 54; Naše cesta 1987, č. 26; Naše cesta 1988, č. 17; 
174 Rozhovor s panem Kamilem 16. 4. 2014; SOkA Zlín, MOVA 1993, č. 2. 
175 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 2. 
176 Rozhovor s panem Danielem 17. 4. 2014. 
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družstva zastoupená zaměstnanci dvou státních podniků z jednoho města, doplněná o 

zpěváky, herce a baviče. Žádný záznam o tomto vstoupení se však nepodařilo dohledat.  

Jak se totiž v následné analýze pramenů ukázalo, ze Všeminy byl v roce 1988  

vysílán soutěžní pořad Jedeme dál s podtitulem „ze Slušovic“, jenž byl také uváděn 

Josefem Dvořákem a jehož tvůrce byl opět Zdeněk Všelicha. Tento pořad měl tedy 

podobný soutěžní charakter, a na pořad Dva z jednoho města navazoval, avšak byl 

přetransformován do podoby uplatnitelné na venkově, kde se dva státní podniky 

nevyskytovaly. Ve Všemině každopádně vystoupili mimo jiné zpěváci Karel Zich, Petra 

Janů, Iveta Bartošová či Jitka Zelenková.177 Zazněla zde také píseň Slušovická romance, 

kterou zazpívali zpěváci Miroslav Paleček a Michal Janík. 178  Je tedy zajímavé, že 

všichni pamětníci, kteří si na pořad vzpomněli, si jej vybavili pod názvem Dva 

z jednoho města, jenž se však ze Všeminy nikdy nevysílal. 

  

5.3.3 Diskotéky 

Dalším významným lákadlem nejen pro příznivce hudby byla budova Derby centra a 

v něm takzvaného „sudu“, podle něhož se celé budově lidově říká. Pan Martin, jenž 

z pamětníků popsal Sud nejpodrobněji, říká, že „v Sudu byla, když se otevřel, dole 

závodní jídelna, v prvním patře taneční parket a pak byly různé terasy. Od samého 

začátku jsme tam chodili, protože jsem byl představenstvu a každý měsíc se dělalo 

setkání. A nahoře v tom Sudu, v tom jako opravdu sudu, byly dvě patra taky. V jednom 

patře byl modrý salonek, kde byla něco jako VIP restaurace. Kde se dalo posedět a tam 

se vodili hosté a tak. A nad tím modrým salonkem byl béžový salonek a to byla galerie, 

kde byly třeba vystavené obrazy. Takže když oni si dovedli návštěvu, tak souběžně 

s tím se podívali po galerii, poobědvali.“179 O obědech v Derby centru a noclezích se 

dozvídáme z Naší cesty, kde se píše, že toto pro návštěvy zajišťoval útvar exkurzí a 

praxí.180 

Jak vyplývá ze shodných výpovědí pamětníků, byla vrchní část Sudu vyhrazena 

pouze pro předsedu JZD, jež budovu v letech 1982-1983 postavilo, a jeho návštěvy.181 

177 SOkA Zlín, MNV Slušovice, č. př. 22/07. 
178 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro-jzd-slusovice/208411000360618/video/ 
[nahlíženo 2014-07-16]. 
179 Rozhovor s panem Martinem 18. 4. 2014. 
180 SOkA Zlín, Naše cesta 1985, č. 25. 
181 http://www.s-projekt.cz/cz/reference/administrativa/derby-centrum-slusovice/ 
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„Tam viděli pěkně na dostihy, k tomu účelu to bylo postavené. Ale po převratu zažívá 

jak za Hitlera, napřed tam byl pivovar, zkracoval, pak to vyhořelo, teď je to vyšolíchané, 

tak uvidíme, jak dlouho to vydrží“, říká pan Daniel.182 Paní Hanka pak dodává, že právě 

při dostizích byla vrchní část otevřena i pro veřejnost. Jako moderní a pěknou budovu 

hodnotil Sud kromě ní také pan Pavel. Byla navržena architektem Šebestiánem Zelinou, 

jenž se pro její stavbu inspiroval podle pana Pavla v Rakousku.183  

Dnes zde i přes velký požár, na nějž si vzpomíná také pan Martin, funguje jen 

diskotéka, avšak ne již s takovým věhlasem jako dříve: „Chodilo se tam každý pátek, 

sobotu, a byla to docela vyhlášená diskotéka, protože diskotéky tady na Zlínsku vůbec 

nebyly“, vzpomíná pan Martin za asistence své dcery. „Takže tady opravdu ze Zlína se 

sjížděly děcka a taxíky stály před Sudem a svážely to Zlín - Slušovice, to bylo jako 

linka“.  

Ačkoliv se na internetových stránkách Sudu dočteme, že se jedná o „nejlepší 

diskotéku, nejlepší bar, nejlepší zábavu na Slušovicku a Vizovicku“, takového věhlasu 

už podle pana Martina nedosahuje a situace, kdy občané z dvacetkrát většího Zlína 

jezdili do Slušovic, se už otočila. 184 Přesto podle pamětníků místní do Sudu chodí. 

Výstižně situaci shrnuje pan Daniel, když říká: „Já jsem tam byl na pivní slavnosti. 

Všechny muziky bývají v Sudu, tady jinak nic není.“ 

  Ve článku Ze života družstva se dočítáme, že kromě Derby centra bylo pro 

návštěvníky družstva zajištěno stravování také v kavárně Pegas club naproti Sudu.185 Ta 

byla instalována do vyřazeného letadla IL-18 v roce 1982 a jakožto do „rarity“ do ní 

chodili i místní. 186  Tento podnik, jak se dovídáme, převzal v roce 1985 provoz 

Agroservis, jenž vznikl o rok dřív.187  Podobnou raritou jako letadlo pak byla ještě 

v nedaleké Všemině loď na tamější přehradě v rámci zmíněného areálu zdraví, otevřená 

182 http://www.denik.cz/z_domova/ve-slusovicich-v-noci-horela-diskoteka-sud20090828.html 
183 http://architekturazlin.cz/sebestian-zelina 
184 http://www.sudslusovice.cz/ 
185 SOkA Zlín, Naše cesta 1985, č. 25. 
186 SOkA Zlín, „Vývoj jednotného zemědělského družstva Agrokombinát Slušovice“, Inventář fondu JZD 
Slušovice, s. 10. 
187 Z Naší cesty se v roce 1985 dozvídáme, že provoz Agroservis měl náplň činnosti bohatou a nabízel 
rozvozovou službu, zpracovnu masa, slušovickou zmrzlinu, zabijačky, frgále, vdolečky, zákusky či vína 
z jihu Moravy. V rámci vnitropodnikových služeb pak zajišťoval péči o obleky, kadeřnictví, praní, 
malování bytů, pečení, či možnost půjčit si auto. In: SOkA Zlín, Naše cesta 1985, č. 72. Snahou o 
zkvalitnění služeb v důsledku vyšší konkurence pak vysvětluje JZD vznik Agroservisu II v roce 1989. 
Ten nabízel drobné práce, půjčovnu nářadí, vaření jídel na objednávku (svatby, přípravu studených mís), 
půjčování stolního servisu (příbory) či mytí aut. In: SOkA Zlín, Naše cesta 1989, č. 1. 
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14. června 1986, o jejíž existenci hovořila paní Alena, a jež je zmíněna také ve 

slušovické kronice.188 

 

V tiskovinách se však také můžeme dočíst o problémech, které diskotéky 

způsobovaly. V článku Výjezdové zasedání okresní komise Ochrany veřejného pořádku 

z roku 1987 se například dočítáme, že „kritické připomínky byly vzneseny 

k organickému zabezpečení pořadatelské služby a kontroly při konání diskoték. Na 

tomto úseku musí dojít k urychlené nápravě, včetně tvrdších finančních postihů“.189 

Také Naše cesta má ve stejném roce článek Nikomu to nevadí, v němž píše, že „mladí 

lidé si vybyli energii po diskotéce na připravených stolech a židlích na dostihy. Kdepak 

asi zůstalo jejich slušné vychování?“190 

Takto apelativní články se dnes už v regionálních periodikách neobjevují, přesto 

by takový obsah byl zřejmě aktuální, jak vyplývá z rozhovorů: „Ty diskotéky a drogové 

centrum to je tam ještě dodneška. Každou sobotu porovnat značky…“, popisuje 

současnou situaci pan Kamil prakticky stejně a přitom nezávisle na výše uvedeném 

úryvku z článku.191 

„Opravdu se mluvilo o tom, že se tam prodávaly drogy, pak tam chodili policajti 

a trochu se to zlepšilo, ale jednu dobu to bylo dost drsné,“ vzpomíná paní Hanka a k 

aktuální situaci ze své pedagogické zkušenosti dodává: „Vím, že tam osmáci a deváťáci 

chodí, a razie tam teď odchytla děcka kolem 15 let s 1,5 – 2,5 promile alkoholu“. Na 

příkladu diskoték vidíme, že některé jevy provází vzpomínky pamětníků kontinuálně po 

desetiletí bez ohledu na to, jaký politický či ekonomický systém panuje.  

 V osmdesátých letech se však vzhledem k novým možnostem jednalo také o 

problém mladý a v místním tisku více probíraný než dnes. Nejednalo se však o problém 

lokální. Jak se zmiňuje Lenka Kalinová ve své knize Konec nadějím a nová očekávání, 

komise ÚV upozorňovala koncem osmdesátých let na toxikomanii zejména na 

dělnických internátech.192 V Západní Evropě, kde byly tyto návykové látky dostupné 

dříve, vychází kniha My děti ze stanice ZOO popisující příběh drogově závislé 

188 SOkA Zlín, Fond MNV Slušovice, č. př. 22/07. 
189 SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1987, č. 4, říjen.   
190 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 15. 
191 Rozhovor s panem Kamilem 16. 4. 2014. 
192 Kalinová, Lenka (2012). Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. 
Praha: Academia. 
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Christiane již z roku 1976. Ostatně i slušovický zpravodaj si tohoto problému všímá 

v roce 1987 opakovaně. 

Jak bylo uvedeno v teoretické části, způsob, podle nějž jsou velké akce dnes 

vnímané, ovlivňuje jejich pozdější vývoj. Fakt, že diskotéky nehodnotili někteří 

pamětníci pozitivně, byl ovlivněn zřejmě i tím, že budova, jak již víme, párkrát vyhořela. 

Diskotéky však nepopisovali takto problematicky všichni pamětníci, kteří se o nich 

zmínili. Pan Martin například považoval budovu za dostatečně odhlučněnou a mimo 

obytnou zástavbu, pan Daniel zase nepřeceňoval ono „drogové centrum“ s odkazem na 

to, že podobné návykové látky si děti mohou obstarat i ve škole a na jiných místech. 

 

5.3.4 Festival 

Zatímco současné hudební akce v kongresové hale ani na hotelu všemi už pamětníci 

nevzpomínají, restaurace Sud je pro ně stále živá. Zdá se přitom, že objektivně je velmi 

aktivní také současný Activitypark hotel Všemina, pamětníci však o jeho akcích příliš 

povědomí neměli, neboť se nejeden z nich dotazoval, zda je vůbec otevřen.193 Po roce 

2000 však ve Slušovicích vznikla tradice nová – tradice festivalů. Jedná se tak ze 

zmíněných kategorií o jedinou masovou akci, která ve Slušovicích vznikla, bez vazby 

na tradici společenských akcí konaných v období rozmachu JZD. V letech 2005-2007 se 

v místní lokalitě Bílá hlína poblíž letiště, využívané pro zájmové létání 

s ultralightovými letadly, konal OPEN AIR festival TRNKOBRANÍ Slušovice, jenž se 

tak po krátkou dobu nepořádal jen ve Vizovicích. Do Slušovic tak dorazily například 

Anna K, Aneta Langerová, skupina Kryštof či Čechomor. 

Na tuto tradici pak zřejmě navázal v roce 2013 Rockový festival Slušovice 

konaný na stejném místě, na němž vystoupila například skupina Kabát.194 Přestože na 

tuto akci poukazovala velká barevná reklama, z dotazovaných se o tomto festivalu 

zmínil jen nejmladší David, jenž by měl mít z pozice své funkce o akcích v obci přehled. 

Ani on však na tomto festivalu nebyl, když dodal: „Letos chystají druhý ročník a už to 

chtějí dvoudenní, takže zase jdeme pryč, abychom někde vyčistili hlavu“. Druhý ročník 

se nakonec uskutečnil až po absolvování všech rozhovorů s pamětníky, a proto se o něm 

zmiňovat nemohli. Na základě dostupných fotografií však můžeme říct, že očekávaná 

návštěva deseti tisíc diváků se nenaplnila. 

193 http://www.vsemina.cz/ 
194 http://www.rockovyfestivalslusovice.cz/ 
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Do vzpomínek na tyto aktivity se tak zřetelně promítá jistá generační vzdálenost 

dotazovaných od běžných návštěvníků těchto akcí. 

 

Jak se z vyprávění ukazuje, působení takto silně početně zastoupené firmy, která 

poskytuje významné slevy a akce, ve venkovském prostoru, mohlo přinášet také potíže. 

Když pan Pavel mluví o dostizích, povídá: „Bylo to tak, že zaměstnanec to má zdarma, 

protože to zaplatí družstvo a ,nezaměstnanecʻ zaplatí deset korun a zazpívá mu tam 

Neckář s Vondráčkovou“.195 Paní Alena navíc zmiňuje, že existovaly čistě družstevní 

akce: „Byla třeba výroční členská schůze, takže tam byl program, a nebo když tady byl 

ten Neckář v sokolovně, tak to bylo pro družstevníky, protože to nemohlo být pro celé 

Slušovice“. Dodává však tak další vzpomínku na nerovnost, tentokráte dětí, jejichž 

rodiče nebyly zaměstnanci JZD, neboť sděluje, že tenisové kurty ve Všemině byly pro 

členy družstva a „jedna paní učitelka napsala článek, jak děti členů družstva si můžou 

hrát tenis a jiné děti ne“.196  

O atraktivitě Slušovic svědčí také fakt, že se zde natáčely filmy Automat na přání 

z roku 1967 a seriál Znamení koně z roku 2011. 

 K hudebním a zábavním akcím se tedy vyjadřovali všichni pamětníci. Zřejmě 

proto, že se jednalo o téma politicky ne tak citlivé, objevují se k němu v tiskovinách i 

kritizující připomínky, jež někteří pamětníci zmiňovali. Měli je přitom lidé, kteří nebyli 

se družstvem, jež akce pořádalo, tak pevně spjati, jako jiní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 Rozhovor s panem Pavlem 9. 4. 2014. 
196 Rozhovor s paní Alenou 22. 4. 2014. 
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5.4. Sport a nákupní akce aneb Slušovický Babylon 
Posledními zmíněnými akcemi s potenciálem přilákat diváky jsou v této práci akce 

sportovní a nákupní. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že spolu příliš nesouvisí, 

uvidíme, že ve vyprávění pamětníků se neoddělitelně proplétají. Také o nich pamětníci 

povídali, dokonce s největším důrazem. Na následujících stránkách se však kromě 

proslavených dostihů zaměříme také na sporty jako fotbal či golf, a také na burzy 

samostatné. 

 

5.4.1 Dostihy  

Jednou z největších návštěvnických akcí byly nepochybně dostihy. V propagačních 

materiálech vydanými JZD Slušovice se píše, že „slušovická dostihová stáj byla 

založena v roce 1975“. Závodiště ve Slušovicích bylo vybudováno v roce 1978. Jednalo 

se, a doposud jedná, o jedinou klopenou dostihovou dráhu v republice.197 Na pracné 

budování dráhy má vzpomínku také pan Daniel, jenž jako zaměstnanec družstva 

navážel hlínu do zatáček. Z materiálů o závodišti se pak dále dozvídáme, že „poprvé se 

na něm běželo 23. srpna 1981. Vlastní chovná stáj anglického plnokrevníka JZD 

Agrokombinát Slušovice se datuje od roku 1980, kdy na družstevní farmě začal 

připouštět první plemeník Sirano, pronajatý od Státních plemenářských podniků, po 

něm Norbert. Prvním vlastním plemeníkem byl v roce 1983 importovaný Spring Haven. 

Po deseti letech existence se v roce 1986 slušovická dostihová stáj stala nejlepší 

v ČSSR“.198 

Kromě pana Daniela se na přípravě dostihů podílela také paní Hanka, jež dodává, 

že před dostihy „jsme tam chodili na brigády, šli jsme tam s dětmi ze školy třeba sbírat 

kamení a děti tam dostaly svačinu. Po dostihách zase děti sbíraly papíry. My jsme takto 

spolupracovali s JZD, a zase JZD nám za to něco dalo do školy“.  

Co se však dotklo všech pamětníků, neboť žádný o tom nepomlčel, bylo na 

poměry obce velké množství lidí, které v době dostihů do Slušovic přijelo. Naše cesta 

v osmdesátých letech pravidelně informovala o překonávání rekordů v návštěvnosti 

dostihů. 20. května 1984 přišlo do areálu dostihové dráhy 43 600 diváků.199 Rekord pak 

byl překonán o rok později a na poslední dostihovou neděli 28. září 1986 stačily 

197 http://www.dostihyslusovice.cz/o-arealu/historie-drahy/ 
198 SOkA Zlín, fond JZD Slušovice, č. př C 1094. 
199 SOkA Zlín, Naše cesta 1984, č. 20. 
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vstupenky „jen“ pro 55 tisíc návštěvníků, ostatní byli vpuštěni zdarma.200 Článek nás 

přitom informuje o odhadované návštěvnosti 60 tisíc diváků.201 

Ne všichni diváci však přijeli kvůli dostihovým koním. Jak vzpomíná pan Pavel, 

„aby na dostihy byla návštěvnost 50 tisíc lidí, to by nesehnali tolik lidí, které by zajímali 

koníci. Tak se to udělalo tak, že se dovezly brambůrky, které tehdy v celé republice 

nebyly, dovezlo se deset druhů lahvového piva z Čech, které si tady tehdy nikdo jiný 

nekoupil, a dovezly se třeba levné smaltované hrnce, které někde ve výrobě spadly na 

zem, a byly trošku oprýskané, takže jakoby šrot, ale lidem na to normální vaření, pro 

dobytek nebo na něco takového, stačily. Takže tady byla kilometrová fronta na hrnce, a 

zároveň se lidi podívali na dostihy.“202 

Také paní Hanka vzpomíná, že „spousta lidí sem přijela ne proto, že to byly 

dostihy, ale proto, že tady byla spousta věcí, které si tady mohli nakoupit. „Tady byl 

obchodní dům, který se jmenoval Kvatro, a tam bylo sousta zboží, které se normálně 

kupovalo v Tuzexu, ale protože to JZD bylo tak velké, spolupracovali třeba 

s Rakouskem, tak to sem dovezli, a tady se to dalo koupit za peníze“.203 

O mimořádných nákupních trzích v Kvatru i o fungování Kvatra samotného 

informovala často Naše cesta. Dozvídáme se tak o stavbě jeho šesti prodejen ve 

Slušovicích v roce 1986 i o jeho oblibě v celé republice.204 V roce 1989 tak Naše cesta 

píše, že v Praze funguje 10 obchodních center Kvatro, přičemž v jednom z nich mělo 

prodejnu Elektro Praga Hlinsko, kde byly propagovány výrobky značky ETA. 205 

Zážitky z nakupování však toto periodikum nepřibližuje. Jak doložila řada lidí 

z okolních vesnic, jež tedy do výzkumu zahrnuta nebyla, jezdili do Slušovic kvůli 

obchodním domům Kvatro pravidelně, i když se tam žádné mimořádné burzy nekonaly.   

Jakým způsobem se exotické zboží do Slušovic dostávalo, popsal pan Martin, 

jenž seděl v představenstvu JZD. Když mluvil o obrovském zájmu o koupi slušovických 

počítačů, vysvětloval, že „na to byly třeba devízy. Od státu družstvo žádné devizy 

nedostalo, prostě to neexistovalo, tak družstvo si dokázalo vyvést třeba pozinkovaný 

200 SOkA Zlín, Naše cesta 1985, č. 53. 
201 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 77. 
202 Rozhovor s panem Pavlem 9. 4. 2014. 
203 Rozhovor s paní Hankou 15. 4. 2014. 
204 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 22; SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 38 
205 SOkA Zlín, Naše cesta 1989, č. 1; SOkA Zlín, Naše cesta 1989, č. 25. 
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plech, za ten dostalo nějaké devizy a za ty si koupilo počítače.206 Museli najít někoho, 

kdo to venku koupil a zaplatil. Výhoda družstva byla, že nebylo tak hlídané, jak 

normální firmy, protože to bylo zemědělství, a když v těch 50 letech začínala ta 

kolektivizace, tak každý byl rád, že má od zemědělců pokoj“.207 

Podobným způsobem fungovalo podle Martina i shánění běžnějších, ale přesto 

nedostatkových věcí. „Dřív si sem šli lidi nakoupit a na výlet, tak jak se chodí do 

zoologické zahrady. Samozřejmě, že tam byli i lidi, kteří se zajímali o koně, ale ti se 

tam ztratili v tom davu“.  

Že tento narativ o dostizích mezi pamětníky převládá, dokládá následující 

vzpomínka. „90% lidí z těch dostihů odcházelo, ještě ani koně nevidělo, protože to bylo 

zezačátku prakticky tržiště“, vzpomíná v nadsázce pan Kamil a dodává: „Na ty dostihy 

se tady sjížděla prakticky celá republika. Ráno v osm hodin už byly otevřené stánky, já 

když jsem šel po obědě na dostihovku, ve dvě hodiny začínaly dostihy nebo o půl, tak 

každý nesl krabice, moráky pod paží.“208 

Situaci, kdy lidé jezdili do Slušovic na nákupy, reflektuje také Naše cesta, byť 

na příkladu, na němž se snaží ukázat, že tomu zase až tak moc není. Článek Ohlédnutí 

za dostihy z roku 1984 je například zakončen normativní větou, že „velká návštěva 

v deštivém počasí je dokladem toho, že lidé nepřijeli jen za nákupy nebo atrakcemi.“209 

Jedná se zřejmě o potřebu legitimizovat konání takové velké akce organizované 

venkovským JZD. Rudolf Hurt ve své knize vysvětluje pořádání dostihů tímto 

způsobem: „Zemědělcům má nejblíže dostihový sport a soutěžní automobilismus, proto 

jim vedení JZD společenské složky věnují pozornost. Pojetí dostihů jako slavnosti pro 

zemědělce si získalo oblibu desetitisíců návštěvníků“.210  

Také v Mladé frontě nalezneme pochvalné články o dostizích. V rubrice „O 

nás“ týdeníku Naše cesta je odstavec, přejatý z Mladé fronty, s názvem: „Přišlo víc než 

55 tisíc“ v němž se dozvídáme, že v roce 1986 „60 slušovických plnokrevníků vyhrálo 

41 dostihů a získalo na dotacích více než jeden a půl milionu korun. Na dostihovou 

neděli 28. 9. vstupenky stačily jen pro 55 tisíc diváků. Je to pochopitelně 

206 Bezhotovostní forma pohledávky na cizí měnu. Hotovostním protějškem devizy je valuta. In: Fialová, 
H. (2000). Malý ekonomický výkladový slovník. : A Plus, s. 36. 
207 Rozhovor s panem Martinem 18. 4. 2014. 
208 Rozhovor s panem Kamilem 16. 4. 2014. 
209 SOkA Zlín, Naše cesta 1984, č. 49. 
210 Hurt, Robert (1985). Dějiny Slušovic. Slušovice: MNV Slušovice, s. 259. 
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československý rekord“. 211  Komentář z Mladé fronty otištěný v Naší cestě nemá 

potřebu spojovat dostihy s oslavou zemědělců, zato však zmiňuje finanční zisk 

slušovických koní a divácký rekord. 

Ve vzpomínkách narátorů však úspěch slušovických koní ani oslavy zemědělců 

nezaznívají. Příběhy pamětníků jsou tak bližší článku „Ohlédnutí za dostihy“ Naší cesty, 

v němž je slíbeno vyhovět stížnostem občanů a „připravit alternativní komunikace, 

zkvalitnit zásobování a zakázat používání zesilovačů zvukových prostředků“.212 Jsme 

tak svědky Halbwachsem zmiňovaného napětí mezi v tiskovinách konstruovanou 

normou a živou pamětí narátorů. 

Na příkladu vzpomínky na početnost návštěvy dostihů si můžeme ukázat, jaký 

rozptyl se ukazuje ve vzpomínkách aktérů na návštěvy dostihů. Z Naší cesty víme, že 

návštěva nad padesát tisíc přišla jen jednou, párkrát dorazilo přes 40 tisíc a nejčastěji 

zmiňoval zpravodaj návštěvu kolem 30 tisíc. Paní Hanka mluví o návštěvách „deset až 

dvacet tisíc, možná i víc“, většina pamětníků, ale čísla spíš přeceňovala. Příkladem je 

pan Daniel, jenž uváděl, že na dostihy chodívalo „60 tisíc lidí a víc. Poslední dostihy 

měly přes sto“. 

Úkolem této části práce není určit, kolik diváků na dostihy chodilo, a kdo z 

pamětníků byl nejblíže, ale poukázat na to, že výpovědi pamětníků jsou v této práci 

chápany jako motiv pro hledání zmíněných témat v archivních materiálech a zejména 

pak jako doklad toho, že velké návštěvy obecně zanechaly v pamětnících živou 

vzpomínku i podmítkách let.  

 

5.4.2 Burzy 

Na základě zkušeností s nákupními akcemi v rámci dostihů se podle pamětníků konaly 

na dostihové dráze také samostatné burzy. Ty měly podobnou účast, jak nasvědčují 

vzpomínky paní Hanky, jež říká: „my, když jsme se nechtěli tlačit mezi lidi, tak jsme šli 

večer nebo ráno v pět. A pak jsme paty nevytáhli. Když tam byly ty návaly lidí, to se 

s kočárkem nedalo. To bych ztratila všechny tři děti. Takže my jsme chodívali, až když 

ti lidi odjížděli. Já jsem neměla ráda toto velké množství lidí. Bylo to dobré, mělo to 

svůj půvab, ale mě to nechybí“.213 

211 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 20. 
212 SOkA Zlín, Naše cesta 1984, č. 49. 
213 Rozhovor s paní Hankou 15. 4. 2014. 
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Jak paní Hanka, tak pan Josef se shodují, že v době konání burz byla dostihovka 

stánek vedle stánku, kde se dalo koupit například jugoslávské koření či archivní vína, 

jež tehdy v obchodech nebyly.214 Jak to fungovalo, osvětluje pan Pavel: „Bylo to tak, že 

oni si vytipovali zboží, které není, a to zboží sehnali. Sehnali ho samozřejmě tak, že 

někoho uplatili“.215 

O velkých burzách už Naše cesta tak podrobně neinformuje, a tak se jen 

dozvídáme, že v roce 1986 se konaly mimořádné trhy v Kvatru.216 Nelze tak doložit 

informaci, jež se objevuje u několika pamětníků, že jedné burzy se účastnilo sto tisíc 

lidí, jak to nezávisle na sobě tvrdili pan Kamil, i další náhodní lidé. Ostatně vzpomínka 

pana Daniela na stotisícové dostihy se může vztahovat právě k této události. 

Aby takové obrovské akce pořádala vesnice s necelými třemi tisíci obyvateli, 

bylo nepochybně netypické. Nicméně velká města s velkým výstavištěm takové burzy 

organizovala. Jmenovat můžeme například Černou louku v Ostravě.217 

Burzy velkého rozsahu se ve Slušovicích, v době supermarketů a především 

v důsledku neexistence tak ekonomicky nadstandardně silného podniku jako bylo JZD, 

už nekonají, zmiňují-li paměti nějaké problémy, nejedná se o problémy se zbožím či 

s kapsáři, o nichž informoval obecní zpravodaj, ale s velkým množstvím lidí. Také na 

skutečnost, že louky v okolí dostihové dráhy, jež sloužily jako parkoviště, nestačily 

pojmout všechna auta, která tak parkovala téměř před každým domem, vzpomíná skoro 

každý pamětník. Pan Pavel však pro ilustraci dodává ještě jeden příklad: „Tehdá bylo 

normální, že třeba v pět večer na mě někdo zazvonil, a říká: dobrý den, prosím vás, já 

jsem tady byl na burze, a já nevím, kde mám auto. A já říkám, tak odkud jste přijel? - 

No já nevím, od Brna. - Tak mi popište to okolí, jak to zhruba vypadalo, když jste 

vystoupil? Byl jste na kopci, byl jste v údolí? … A tak jsme se dostali k tomu, že jsem 

vytušil, že stál pod Hvozdnou a šel 5 kilometrů pěšky.“ Podle Zpravodaje MNV si 

obyvatelé Slušovic v té době sice stěžovali na zmíněné zesilovače, v současnosti si však 

pamětníci již takové konkrétní vzpomínky nevybavili a prameny o těch jejich mlčí. 

Velké akce však nepřinášely jen problémy, ale podle vyprávění Pana Pavla 

poskytovaly také příležitost k přivýdělku. „Na dostihy jsem mohl chodit jako divák, 

nebo jsem mohl chodit jako organizátor“, vzpomíná. „Rozhodl jsem se třeba, že tam 

214 Rozhovor s panem Josefem 10. 4. 2014. 
215 Rozhovor s panem Pavlem 9. 4. 2014. 
216 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 59. 
217 http://www.cerna-louka.cz/trznice/ 
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půjdu hospodskému pomáhat, čepovali jsme pivo a vydělali jsme si za tu sobotu slušné 

peníze. Stejně byly Slušovice ucpané a člověk by se nikam nedostal, musel by jít jedině 

pěšky, tak se šlo na dostihy. Byla to taková kultura“. Ani o těchto brigádnických 

aktivitách však periodika neinformovala.  

Nebyly to ostatně zřejmě aktivity, jimiž by se různé zpravodaje chlubily, neboť 

se jednalo o činnost ne tak dobře sledovanou. Jak píše Lenka Kalinová, tyto vedlejší 

příjmy se rozšířily právě v 80. letech a zatímco v Maďarsku ve zlegalizované formě 

umožnil tento kapitál rozšířit sektor malovýroby, u nás takto stát jen v roce 1981 přišel 

o 5 mld korun.218 Nebyly tedy činností nikterak ojedinělou. Autorka nicméně pokračuje 

slovy o tom, že KSČ tyto přivýdělky spolu s nákupy v Maďarsku a NDR tolerovala, 

neboť „pod vlivem konzumní orientace se odstranění nedostatkovosti stalo 

nezbytností.“219 

 

Na rozdíl od burz byly dostihy po několikaleté přestávce obnoveny v roce 2005. 

Jejich návštěvnost, jak vyplývá z výpovědí, se však pohybuje kolem třech tisíc diváků, a 

výrazně se tak svou formou liší od dostihů minulých. Také jejich četnost během roku 

poklesla. Zatímco v osmdesátých a počátkem devadesátých se dostihy konaly zpravidla 

šestkrát za rok, po obnovení je to třikrát až čtyřikrát.220 

 Zřejmě nejvýznamnější dostihy v době po roce 2000 se konaly v roce 2011 při 

příležitosti 30. výročí od konání prvních závodních dostihů ve Slušovicích. Na ty 

vzpomíná zejména paní Alena, jež dříve pracovala v útvaru exkurzí a praxí JZD a 

organizovala tak kulturní akce. Také tyto zmíněné dostihy měla organizačně na starosti, 

„protože to bylo 30 roků výročí, tak to dostal na starost pan docent Čuba, a dělalo se to 

tak, jak to bývalo za JZD.“ Dostihy vysílala přímým přenosem ČT a účastnilo se jich 

deset tisíc diváků. 

 Pan David dodává, že „vnitřek toho oválu je využíván jako golfové hřiště“, což 

je opět rarita. 221 Vytvoření golfového hřiště však nebyl unáhlený nápad, jenž by se 

zrodil až v době úpadku dostihů, ale mnohem dříve. Jak se dozvídáme z internetových 

218 Kalinová, Lenka (2012). Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. 
Praha: Academia, s. 156. 
219 Kalinová, Lenka (2012). Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. 
Praha: Academia, s. 181-182. 
220 http://www.dostihyslusovice.cz/o-arealu/historie-drahy/ 
221 Rozhovor s panem Davidem 28. 3. 2014. 
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stránek Derby Golf Club Slušovice, „historie slušovického golfového hřiště se započala 

psát již v roce 1983, kdy byla vytvořena podle leteckého snímku maketa devíti 

jamkového hřiště“. Dozvídáme se dále, že hřiště bylo založeno až v roce 1992, přičemž 

„tehdejších 12 jamek o délce 1642 m s parem 36 bylo v roce 1998 přestavěno na 9-ti 

jamkové hřiště, a následně znormováno v roce 2000“.222 

Golfové hřiště se však na rozdíl od dostihů do vzpomínek pamětníků příliš 

nevrylo, neboť ho zmínil kromě pana Davida, jen pan Daniel. Žádný z nich jej však 

nevyužívá. Vytěsnění golfového hřiště z paměti může souviset, podobně jako u 

konferencí se skutečností, že se jedná o útok na podstatu venkova, navíc podle Lenky 

Kalinové spojenou se silnou představou egalitářství. A tak vůči dostihům, jež byly 

přístupné všem, nepociťovalo obyvatelstvo větší nerovnost.223 

 

5.4.3 Mezinárodní sport a fotbal 

Ve Slušovicích se však také konaly mezinárodní sportovní soutěže. Z nich jsou 

pamětníky vzpomínané již zmíněné dostihy a potom také automobilová soutěž. 

Nicméně druhá jmenovaná nedosahovala mezi narátory zdaleka takového ohlasu. Naše 

cesta přitom věnuje takzvané Barum Tríbeč Rally, jež se v okolí pod názvem Barum 

Rally jezdí i v roce 2014, velkou pozornost, přičemž hlavní osobou, kolem níž se články 

točí je automobilový závodník Leo Pavlík, několikanásobný mistr republiky. Jeho 

jméno také někteří pamětníci zmiňují. Přestože JZD podporovalo také tenis, hokej, 

volejbal, lyžování a zejména fotbal, Rudolf Hurt se v dějinách Slušovic zmiňuje jen o 

dostizích a automobilových závodech, jež se snaží spojit se zemědělstvím. 

Pravidelně pak mohli občané pozorovat také Mezinárodní běh družby a 

přátelství Slušovice či mezinárodní klubovou soutěž v parašutismu nazvanou Memoriál 

ASD para 1972, která, jak píše Naše cesta, byla od roku 1982 „tradičně pořádána 

k uctění památky čs. armádních sportovců tragicky zahynulých v roce 1972. 224 

Možností JZD se zřejmě snažili využít také slušovičtí šachisté, kdy se dočítáme, že 

v roce 1989 „navázali první kontakty s mistrem světa Garry Kasparovem, s jehož 

222 http://www.dgcs.cz/ 
223 O větší citlivosti obyvatel ČR vůči nerovnosti Viz: Kalinová, Lenka (2012). Konec nadějím a nová 
očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Praha: Academia, s. 371. 
224 SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 28; SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 34; 21. září 1972, zemřelo poblíž 
bulharského Glbniku 11 parašutistů Armádního sportovního družstva z Prostějova, do jejichž autobusu 
narazil vlak. In: http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/tragicka-nehoda-pred-40-lety-
ukoncila-zivoty-uspesnych-vysadkaru-74649/.  
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příjezdem do Slušovic se počítá v červnu“, zdali však mistr dorazil, o tom už pozdější 

čísla neinformují.225 

Vraťme se však ještě na chvíli k fotbalu, neboť ten zmiňuje většina mužských 

pamětníků. Stadion pro sedm tisíc diváků je v obci s necelým polovičním počtem 

obyvatel opět raritou. Koncem osmdesátých let však Naše cesta informovala v každém 

čísle o výsledcích místní TJ JZD Slušovice, jež v sezoně 1986/87 skončila třetí v druhé 

nejvyšší fotbalové soutěži. Na domácí zápasy chodilo podle naší cesty pravidelně více 

než tisíc diváků, což představovalo prakticky kompletní mužskou populaci. Derby se 

Zlínem, pak zpravidla navštěvovaly 4 tisíce diváků.226 „Když Slušovice hrály fotbal, tak 

ve Zlíně byly připravené dva autobusy a vozily za pětikorunu tam i zpátky“, dokládá 

pan Kamil připravenost na návštěvnickou situaci na fotbale. 

Úspěchy fotbalistů si pamatují také další pamětníci. Podle pana Pavla chodili na 

fotbal skoro všichni muži, „protožes mohl utéct od manželky, měls tam dobré pivo, 

měls tam pečenou klobásku a hrála se tady druhá nejvyšší soutěž v republice.“ Pan 

Kamil, jenž s fotbalovým týmem jezdil i na venkovní zápasy říká: „Největší zážitek 

mám, když jsme byli v Brně, hrálo se to na dušičky, my jsme byli první, Brno bylo 

tenkrát druhé ve druhé lize, v Brně za Lužánkami bylo 32 tisíc lidí a Kukleta tam 

tenkrát dával gól desetiletí“.227 

Zejména u pana Kamila je patrné, že se v jeho vzpomínkách objevují konkrétní 

údaje svědčící o velkém významu, jejž pro něj tato událost má. O to více upoutá způsob, 

jímž lidé vypráví o fotbale současném. „Já jsem fotbal miloval“ odpovídá pan Josef na 

otázku po fotbalových utkáních v minulosti. Dnes však již podobně jako jiní fotbal 

nesleduje do takové míry, že ani nemá představu, jakou soutěž vlastně slušovičtí 

fotbalisté hrají. „Já jsem přestal chodit, jak se to jmenovalo Mova Bratislava“, dodává. 

Jsou to právě pozdější zkušenosti s významnými událostmi, jež mají vliv na to, 

jak lidé vnímají akce minulé i současné, neboť jejich vzpomínky se historicky vyvíjí. 

Konkrétně u fotbalu nastala ve druhé polovině devadesátých let taková situace, že 

slušovický mužský fotbalový oddíl úplně zanikl. Zkušenost s tímto zánikem, již sice 

popsal jen pan Kamil, zřejmě zaznamenali také někteří další pamětníci a na jejich 

225 SOkA Zlín, Naše cesta 1989, č. 12. 
226 SOkA Zlín, Naše cesta 1986, č. 85. 
227 http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/111837/nuzky-na-pocest-legendy-rumun-zopakoval-kukletuv-gol-
roku-1986.html; http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/140905-ve-veku-46-let-nahle-zemrel-roman-
kukleta/ 
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vnímání současné situace měla nepochybně vliv. Skutečnost, kdy v soutěži vyhrazené 

jen pro týmy z českých zemí hrál celek s názvem FC MOVA Bratislava, působí 

kuriózně i dnes.228 

Na fotbal tak dnes nechodí ani pan Kamil, jenž však má alespoň stále přehled o 

tom, kterou soutěž místní fotbalisté hrají. Na otázku, zda i dnes navštěvuje místní 

dostihy, odpovídá: „To už nemá… teď už ani na fotbal nejdu. Na ty amatéry jsem 

dokázal chodit do krajského přeboru, ale potom už dál ne. Prakticky v 1.B začínali, 

když se do toho začal Čuba plantat, takže ještě jim chybí rok a už cyklus uzavřou. A 

snad ne, no“. 

U fotbalu si můžeme všimnout ještě jedné věci, a sice faktu, že se mu jako jediné 

neekonomické aktivitě dařilo chvíli udržet úroveň i po rozpadu JZD. Jak informuje 

týdeník MOVA, slušovický fotbalový klub působil v druhé nejvyšší fotbalové soutěži 

ještě v sezoně 1993/1994.229 Bylo to však, jak naznačuje vyprávění pamětníků, díky 

lidem, kteří sice nebyli podnikatelé ve Slušovicích, ale měli vazby na vlivné lidi 

z bývalého JZD. Jedním z těchto mimo slušovických podnikatelů byl i pan Řehák, jenž 

místní fotbalový klub koupil a po určitý čas v něm dokázal udržet investice v takové 

míře, že klub zachoval ve druhé lize. Jeho fotbalové záměry, jak připomíná MOVA i 

pan Kamil, však vedli k prodeji klubu a dočasnému zániku vrcholového fotbalu ve 

Slušovicích.230 „Po převratu to poprodávali, jak ligu, pan Řehák. Ve Zlíně skoupil půlku 

obchodů. Hřiště bylo města, pak to bylo jeho, ještě chtěl vyplatit. Tady byly aféry“. 

Sportovní akce, jež byly hojně navštěvované v osmdesátých letech, se tedy ve 

Slušovicích konají i nadále, dopadá však na ně stín zašlé slávy, s níž jsou ve 

vzpomínkách pamětníků porovnávány. Sportovní aktivity se ve Slušovicích konaly ve 

větší četnosti a návštěvnosti, a přestože řada pamětníků dokládá, že jim velké akce 

nechybí, vypráví o nich mnohem podrobněji a s větším úsměvem na tváři, než o 

sportovních akcích současných. 

Intenzita všech návštěvních akcí v prezentovaných kategoriích se tedy 

v posledních třiceti letech výrazně proměnila. Zda-li pamětníci o současných akcích 

hovoří stejně jako o minulých si mimo jiné ukážeme v závěrečném souhrnu. 

 

228 SOkA Zlín, MOVA 1991, č. 28. 
229 SOkA Zlín, MOVA 1994, č. 28. 
230 Tamtéž, č. 48. 
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6. Závěr 
Přestože by se to mohlo z názvu práce zdát, předkládaná práce si nekladla za cíl popis 

veškerých faktů, které pamětníci vzpomněli, ale snažila se vybrat jednu tematickou 

oblast a na ní s využitím vzpomínek ukázat, co mohli pamětníci ve Slušovicích zažít, a 

jak na tyto události vzpomínají. Smyslem práce tedy nebylo položit pamětníkům stejnou 

otázku a napsat to, co na ni odpověděli, nýbrž hledat v jejich rozhovorech témata, na 

která kladou důraz, a zaměřit se na to, jakým způsobem o nich hovoří. 

Podíváme-li se na práce věnující se dějinám obcí, můžeme mít často dojem, že 

jsou psána jako oddechová literatura, jež pojímá kulturní a sportovní akce jako 

zpříjemnění pracovního života. Výhodou diplomových prací je skutečnost, že nemusí 

být ovlivněny snahou zaujmout co nejvíce koupěchtivých čtenářů a mohou si dovolit 

zaměřit se také na problémy, jež kulturní i jiné akce způsobují.  

Podle toho, co se dochovalo v pamětech narátorů, můžeme říct, že se zmiňovali 

spíše o aktivitách, jichž byli svědky, zatímco akce často prezentované v médiích na 

jejich vyprávění neměla příliš velký vliv. Patrné to bylo na příkladu konferencí, jimž 

podnikový časopis věnoval i mimořádné číslo, zatímco z pamětníků se vyjádřili jen ti, 

kteří se konferencí z profesních důvodů mohli zúčastnit. 

Vzpomínky na navštěvované akce se odlišovaly také od informací v písemných 

pramenech. Zde se nabízí vzpomínky na dostihy, jež každý pamětník spojoval 

s možností nákupů či poslechu významných zpěváků, kdežto propagační literatura o 

obci se snažila upozorňovat na jejich provázanost se zemědělskými aktivitami – proto 

se také věnovala dostihům a motorovým sportům, kdežto ostatním sportům 

podporovaným JZD už méně. Podobně na politické delegace vzpomínali někteří lidé 

v souvislosti s úklidem, což je zkušenost, kterou média neprezentovala. 

Kdybychom tedy tvořili obraz o Slušovicích jen z místních periodik, vytvořili 

bychom obraz jiný. Objevovalo by se v něm mimo jiné slavnostní předání dožínkových 

věnců v dostihovém areálu JZD. 231  Dostihový areál si však nikdo s dožínkami 

nespojoval. Jediným pamětníkem, který dožínky zmínil, byl pan Josef, měl však na 

mysli ještě ty předválečné. „Dožínky, to bylo něco nádherného, trvaly i dva dny. To se 

určil stárek ze statku, který dělal nejvyššího šéfa, jezdil v kočáře, a muzika hrála pořád. 

Vdolečky byly napečené, a z obilí se udělal věnec.“ Pan Josef dodává, že později, 

231 SOkA Zlín, Naše cesta 1984, č. 35; SOkA Zlín, Naše cesta 1985, č. 64. 
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v sedmdesátých letech, už se dožínky nedělaly takovýmto způsobem, kdežto „tenkrát za 

mlada, to byla radost se na to dívat“. 

V periodikách také vidíme, že některá témata jsou prezentována naprosto 

bezproblémově, kdežto u pamětníků tomu tak není. Příkladem je třeba označení 

Slušovic jako města. O Slušovicích jakožto městě totiž lidé nemluvili a pokud ano, tak 

zpravidla dodali vysvětlení, že městskému životu se pobyt ve Slušovicích příliš 

nepodobá: „Tady přesto, že se jmenujeme město, tak jsme vesnice, tady si každý vidí do 

talíře“, říká pan David. Jisté pozastavení se u tohoto pojmu pak bylo patrné u pana 

Kamila při popisu současného stavu ve Slušovicích, kdy už nejsou vystaveny takovým 

návštěvám: „Takže po této stránce je dobré, že už to opadlo, protože je v té dědině – já 

tomu říkám dědina, i když je to město - klid, celkem.“ Také pan Pavel říká, že ve 

Slušovicích se pořádají „bály dědinské, pardon městské“.  

 

Podle způsobu, jímž lidé vzpomínají na události, můžeme říct, že v případě politických 

delegací odpovídá kolektivní paměť paměti historické, tedy obecné mentalitě o 

politicích, a normativní články o vzácných návštěvách ji ve vyprávění nijak neovlivnily.  

Od historické paměti se však liší vzpomínky týkající se důrazu na pracovitost. 

Ten zřejmě pamětníci nezískali jen ze zpravodaje JZD, nýbrž se o významu přesvědčili 

z vlastní zkušenosti, přesto tento motiv prostupuje Naši cestu po celou dobu její 

existence. 

Do hodnocení minulých událostí se pak promítá také rozpor v roli, již pamětníci 

v těchto aktivitách a událostech hráli a hrají. Vzpomínky lidí angažovaných v určité 

události pak legitimizují aktivitu pamětníka, což je patrné ve vzpomínkách na družstvo, 

diskotéky i profesní činnost. Rozdíl v současném a minulém postavení pamětníka pak 

ovlivňuje jeho popis současné i minulé doby. To ukazují vzpomínky pana Davida na 

straně jedné a pana Daniela na straně druhé. 

Lidé vzpomínané události hodnotili odlišně také podle toho, v jaké životní etapě 

se v té době nacházeli. Při porovnávání vzpomínek na dobu před třiceti lety a dnes, tak 

většinou zaznívají informace o větším ohledu na druhé a větším kulturním vyžití. 

V tomto případě pak jisté vysvětlení poskytují vzpomínky pana Josefa, jenž jako jediný 

zažil období před druhou světovou válkou a stejně jako ostatní vzpomínají na dobu 

dětství a mládí radostně, činí tak i on. Mohli bychom tak říct, že šťastné vzpomínky 

v případě zmiňovaných pamětníků tak nejsou vázané na konkrétní historické období, 
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nýbrž na osobní období v životě jedince. Přestože dobu svého mládí popisuje jako 

období, kdy byl dlouhou dobu nemocný, dodává, že měl mládí veselé a ve vzpomínkách 

na každodenní předválečný život vzpomíná, že „dřív to bylo veselejší“. Jako příklad 

může sloužit vzpomínka pana Josefa na dožínky, v níž říká, že později, v sedmdesátých 

letech, už se dožínky nedělaly tradičním způsobem, kdežto „tenkrát za mlada, to byla 

radost se na to dívat“.  

A tak zatímco většina pamětníků popisuje zlom ve vývoji ve Slušovicích v roce 

1989, pan Josef by ho měl zřejmě na časové ose jinde. Vyprávění pana Josefa se vůbec 

svou formou liší od ostatních. Zatímco pan Pavel a Daniel mluvili zejména o družstvu 

s vysvětlením, že „tady jinak nic nebylo“, a také paní Alena vyprávěla hodně o JZD, 

pan Josef, vědom si zřejmě specifičnosti svých vzpomínek, kladl důraz na každodenní 

život, jenž se v důsledku obživy ze soukromého zemědělského hospodaření, menší 

působnosti médií či neexistence mateřské školy lišil od života pozdějšího. 

Samotná existence zlomu ve vyprávění není nic samozřejmého, přesto u řady 

pamětníků narazíme na pojmy „slavná sametová“, či „doba lámání“ používané paní 

Alenou či důsledným užívání pojmu „převrat“ místo „revoluce“ u pana Daniela. V Naší 

cestě můžeme narazit na proměnu již v průběhu let 1989, jako zlom se však jeví spíš až 

rok 1991, kdy nebylo DAK Slušovice umožněno se zaregistrovat v Brně, a tak získala 

registraci v Bratislavě. Četnost politicky zaměřených článků pak v dalších letech zase 

klesá. 

Mohli bychom tedy říct, že geograficky vymezená skupina měla na vzpomínky 

pamětníků minimální význam, jenž byl překryt osobními aktivitami, věkovým rozdílem 

a hodnotovými prioritami pamětníků. 

Nutno je však ještě zmínit, že na vnímání současných aktivit má velký vliv 

skutečnost, že jsou porovnávány s jejich předchůdci z osmdesátých let, a koná-li se ve 

Slušovicích nějaká akce, navazuje většina z nich na dědictví z minulosti. To je příklad 

politických delegací i dostihů či diskoték, jež se konají na stejném místě jako dříve. 

Jedinou nově vzniklou tradicí tak jsou hudební festivaly pod otevřeným nebem, jež se 

ve Slušovicích dříve nekonaly. Tyto však dotazovaní pamětníci nevyhledávají. 

Ve vyprávění některých pamětníků si lze také všimnout, že se určitým tématům, 

většinou v souvislosti s rozpadem družstva, vyhýbají.232 Bylo to patrné například při 

konverzaci při vypnutém mikrofonu. U pana Daniela bylo toto možné pozorovat přímo 

232 http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1995/nn1295/obsah/21.htm. 
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v rozhovoru, kdy se při porovnávání situace před „převratem“ a po něm zarazil a dál už 

nepokračoval. Také paní Alena své vyprávění při popisu současné situace přerušila se 

slovy, že by se „leda rozčílila“. 

Řada lidí, jež v družstvu pracovala, se stala součástí mnoha afér a samotné JZD 

se v médiích počátkem devadesátých let stalo symbolem neexistence zákonů na ochranu 

zaměstnance a podniku s neprůhledným hospodařením. Nasvědčují tomu desítky 

kontrol hospodaření, jež se v zemědělském družstvu konaly. 233  Samotný výčet 

některých titulků článků v Naší cestě a MOVĚ svědčí o vypjaté situaci: Neposlušné 

Slušovice234, Únik z pražské smyčky235, Anonymem ze strachu – nechci být hrdina236, Co 

říkáte na neustálé útoky proti DAK MOVA Bratislava?237, Protislušovická kamarila se 

představuje238, Tažení proti DAK MOVA239, Terč Slušovická flaška – pal240, Stávka 

proti sobě samým241. 

V knize Hon na Slušovice se dočteme o fingovaném únosu, Mladá Fronta pak 

v roce 1995 psala o podnikateli Miroslavu Kovaříkovi, jenž byl vyhozen do povětří ve 

svém autě na zlínském sídlišti. 242  Pokusit se psát práci o zemědělském družstvu 

Slušovice jen na základě rozhovorů by tedy bylo zřejmě náročnější téma, v němž by 

ještě mnohem více záleželo na důvěře mezi vypravěčem a tazatelem. 

Právě přítomnost tazatele je v této práci posledním zmiňovaným faktorem 

ovlivňujícím vyprávění. Je však třeba říct, že během více než hodinových rozhovorů se 

tento element v případě tohoto výzkumu začal vytrácet. Pamětníci předestřeli mnohá 

témata týkající se spolkového života v obci, organizované stavební činnosti 

zastřešované zemědělským družstvem i velké soukromé stavební činnosti. Tyto 

vzpomínky pak opět demonstrovaly proměnu vzpomínání na období současné a minulé.  

Sami navíc doporučovali další potenciální vypravěče, takže k možným zaznamenaným 

příběhům by bylo možno přidat další.  

233 Mladá fronta 23. 8. 1990. 
234 SOkA Zlín, MOVA 1991, č. 25. 
235 SOkA Zlín, MOVA 1991, č. 31. 
236 SOkA Zlín, MOVA 1991, č. 36. 
237 SOkA Zlín, MOVA 1991, č. 43. 
238 SOkA Zlín, MOVA 1992, č. 2. 
239 SOkA Zlín, MOVA 1992, č. 6. 
240 SOkA Zlín, MOVA 1991, č. 6 
241 SOkA Zlín, MOVA 1991, č. 2 
242 http://zpravy.idnes.cz/policie-podnikatele-zavrazdili-kvuli-lto-fgj-
/krimi.aspx?c=A020225_172849_krimi_kot.  
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Ať už pamětníci hovořili o minulé době jakkoliv, nelze přehlédnout jejich 

vědomí výjimečnosti toho, co prožili, v porovnání s tím, co považovali za průměr. Proto 

i pan Daniel, jenž začal své vyprávění poměrně opatrně, nakonec říká: „Hrozně krásná 

doba to byla, pro nás tady, takovou dobu vy nezažijete“. 
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Obrazová příloha 
 

 
Příloha č. 1 – Dostihový areál v 80. letech 20. století;  
zdroj: http://img.mf.cz/472/847/2-04_17_5x_slusovice_ctkA.jpg [26. 1. 2014] 
 

 
Příloha č. 2 – Pozvání na dostihy roku 1987;  
zdroj: SOkA Zlín, Fond MNV Slušovice, č. př. 75/07, fol 93. 
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Příloha č. 3 – Panelové domy v ulici Družstevní;  
zdroj: SOkA Zlín, Slušovický zpravodaj 1980. 
 

 
Příloha č. 4 – Dostihový areál v roce 1986 s kavárnou Pegas club v letadle IL-18;  
zdroj: SOkA Zlín, Fond MNV Slušovice, č. př. 75/07, příl. 1986. 
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Příloha č. 5 – Budova Derby centra s výstavní síní při konání dostihů v roce 2011;  
zdroj: http://www.dostihyslusovice.cz/wp-content/uploads/2011/08/návštěva.jpg.  
[26. 1. 2014] 
 

 
Příloha č. 6 – Motorest Zádveřice postaven v roce 1984;  
zdroj: http://img.ahaonline.cz/img/18/article/1345322_slusovice.jpg. [26. 1. 2014] 
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Příloha č. 7 – Dostihový areál v 80. letech 20. století;  
zdroj: SOkA Zlín, Fond MNV Slušovice, č. C 1565 – leták. 
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Příloha č. 8 – Oblast letiště Bílá hlína nad Slušovicemi, kde se po roce 2000 začaly 
pořádat hudební festivaly. V popředí snímku jsou automobilové posádky jezdící pod 
JZD Slušovice;  
zdroj: http://img.blesk.cz/img/1/article/1908608_cuba-slusovice.jpg. [26. 1. 2014] 
 

 
Příloha č. 9 – Kulturní program během dostihového dne v 80. letech 20. století;  
zdroj: SOkA Zlín, Zpravodaj MNV Slušovice 1987, č. Říjen. 
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Příloha č. 10 – Iveta Bartošová na 
silvestrovském posezení JZD v 
Zádveřicích;  
zdroj: SOkA Zlín, Naše cesta 1987, č. 2  
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Příloha č. 11 – Povýšení obce Slušovice na 
město;  
zdroj: SOkA Zlín, Fond MNV Slušovice, č. 
B 4679. 
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Příloha č. 11 – Úvodní stránka týdeníku JZD Naše cesta s fotografií sovětské delegace 
před administrativní budovou JZD Slušovice;  
zdroj: SOkA Zlín, Naše cesta 1986. 
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Příloha č. 12 – Titulní stránka týdenníku DAK MOVA s fotografiemi stávkujících 
zaměstnanců bývalého DAK Slušovice;  
zdroj: SOkA Zlín, MOVA 1991, zvláštní číslo. 
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Příloha č. 13 – Titulní stránka Slušovského zpravodaje z roku 1973 věnující se vládní 
krizi v únoru 1948 a vysvětlující příjezd vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968;  
zdroj: SOkA Zlín, Slušovský zpravodaj, č. 2. 
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Příloha č. 14 – Titulní stránka Slušovických novin z roku 2003 se věnuje aktivitám 
města;  
zdroj: Slušovické noviny, r. 2003, č. 1. 
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Příloha č. 15 – Žlutě je vyznačen Mikroregion Slušovicko v rámci MAS SaV k 28. 3. 
2014;  
zdroj: http://www.masvas.cz/images/Content/f237-mapa.png [13. 8. 2014] 

 

Příloha č. 16 – Katastr oddělení VB Slušovice od 1. 1. 1988;  
zdroj: SOkA Zlín, Naše cesta 1988, č. 20. 
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Příloha č. 17 – JZD Slušovice v okresu Gott-   Příloha č. 18 – Pamětní kniha městečka 
waldov; zdroj: SOkA Zlín, Fond MNV            Slušovic; zdroj: SOKA Zlín, Fond MNV 
Slušovice, č. př. 22/07.       Slušovice, č. př. 22/07. 

 
Příloha č. 19 – Titulní stránka Slušovických novin z roku 2003;  
zdroj: SOkA Zlín, Fond MNV Slušovice, č. př. 75/07, fol. 56. 
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Příloha č. 20 – Smuteční síň ve Slušovicích;  
zdroj: SOkA Zlín, Fond MNV Slušovice, č. př. 75/07, fol. 87. 

 

 

Příloha č. 21 – Hotel Slušovice ve Všemině otevřen v roce 1986;  
zdroj: SOkA Zlín, Fond MNV Slušovice, č. př. 75/07, fol. 55. 
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Příloha č. 22 – Televizní pořad Jedeme dál ze Slušovic v roce 1988;  
zdroj: SOkA Zlín, Fond MNV Slušovice, č. př. 75/07, fol. 70. 
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 Příloha č. 23 – Písemný souhlas sepsaný s pamětníky. 
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