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ABSTRAKT 

 

Hlavním cílem práce je postihnout kulturu okresního města Tábor na pozadí 

historických událostí let 1968 až 1970. Na pozadí historie jsou popsány jednotlivé kulturní 

události a život města a ovlivnění politickým děním, které mělo za následek návrat k období 

před „zlatými šedesátými“ léty. 

Metodou orální historie byly uskutečněny rozhovory s narátory, kteří měli aktivní 

vztah ke kulturnímu dění města. Na základě jejich svědectví byla vybrána témata ilustrující 

kulturní pohyb konce šedesátých let jako období uvolnění až po normalizaci, jejímž 

důsledkem bylo utlumení kulturního vývoje města, především událostí, které se později 

neslučovaly s politickým vývojem v zemi. Dalšími zdroji, které dokreslují atmosféru tohoto 

období, jsou prameny politických orgánů města a také Kronika města Tábora.  

Autorka se snažila na základě sdělení narátorů a s použitím archivních pramenů co 

nejvěrněji zachytit atmosféru dění ve městě v tomto období. Narátorům byly v rámci 

rozhovorů položeny otázky z kulturního i politického dění města v daném období, ale stejně 

tak otázky osobního charakteru. Na jejich základě pak mohl být ilustrován plastický obraz 

města ve třech daných letech prizmatem pohledu narátorů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Tábor, tzv. pražské jaro, kultura, společenské dění, normalizace, bigbeat, divadlo, kino 
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ABSTRACT 

The paper primarily aims to depict the cultural life in the district city of Tábor against 

a background of the 1968 – 1970 historical events.The author describes, against the historical 

background, the individual cultural events and the life of the city, as well as the influence of 

political events which had the result that the city, and indeed the entire country, returned to 

the era preceding the “golden sixties”. 

Employing the method of oral history, the author has interviewed narrators who had 

a proactive relationship to the cultural events in the city.Their testimonies were used as a 

basis for selecting topics which illustrate the cultural movement in the late 1960s as a period 

of liberalisation ending with normalisation which suppressed the cultural development of the 

city; the author especially invokes those events which were irreconcilable with the 

subsequent political developments in the country.The paper also refers to other resources 

which outline the atmosphere of the era, namely resources provided by the political 

authorities of the city and the Tábor City Chronicle. 

Using the testimonies provided by the narrators and the archival resources, the author 

has endeavoured to paint the most accurate picture of the atmosphere surrounding the events 

happening in the city in the said period.The questions posed to the narrators in the interviews 

focused on the cultural and political events in the city in the relevant period, as well as the 

narrators' personal affairs.Their answers helped to illustrate a profound picture of the city in 

the three relevant years as perceived by the narrators. 

 

KEY WORDS 

Tábor, “Prague Spring”, culture, social events, normalisation, bigbeat, theatre, cinema 
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ÚVOD 

 

 Hlavním tématem práce je zobrazit kulturu města Tábora na pozadí historických 

událostí let 1968 až 1970. Již toto vymezení naznačuje hlavní dějinné mezníky a možné 

proměny kulturního dění. Konec šedesátých let jako období uvolnění v politickém, 

kulturním i společenském životě, především díky zrušení cenzury. 1 Tento posun se odrazil 

především v kulturních událostech města, do té doby nepovolovaných nebo v omezené míře 

a společenských akcí režimem pronásledovaných, ať již šlo o studentský Majáles, církevní 

pouti, bigbeatové koncerty. Rok 1968 pak svým vývojem předznamenal tlak zdola a do jisté 

míry vliv kultury podnítil politické dění. 

 Druhým mezníkem je v této práci vpád vojsk Varšavské smlouvy na území 

Československa 21. srpna 1968, semknutí obyvatelstva a to jak představitelů města, tak i 

těch neangažovaných. A následný politický vývoj, který nastartoval postupné utužování 

režimu i na poli kultury, vyústilo v postupnou „konsolidaci“ podle direktiv představitelů 

Sovětského svazu a příchod normalizace, která znamenala konec demokratizačních procesů 

a návrat k období před érou „zlatých šedesátých“.  

 Právě popis kulturního a společenského dění v daném období života města odráží 

v této práci dopad politiky na celospolečenské dění, liberalizaci a následné utužení poměrů 

v oblasti kultury, které vyústilo v útlum v oblasti kulturního dění, snad pouze s výjimkou 

divadla, ale i to samozřejmě podléhalo znovuobnovené cenzuře. Normalizace pak s sebou 

přinesla opětovné smrsknutí kulturního dění na oslavy výročí s ideologickým vyzněním. 

 

 Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První je teoretická kapitola obsahující 

historický úvod. Popisuje město Tábor a jeho kulturní instituce, nejdůležitější společenské a 

kulturní události vymezeného období, a to především v souvislosti s kulturním životem 

města. Nastiňuje také oficiální rámec kultury ve smyslu institucí, které se podílely na 

fungování kultury „shora“. 

 Druhá kapitola je metodologickou částí práce, v níž jsou popsány prameny, tedy 

archívní materiály, literatura primární i sekundární, stejně tak i okolnosti realizace rozhovorů 

s narátory, které jsou pramenem pro rozhovory konkrétně zobrazující kulturní život v daném 

období a politické události s tím související z pohledu vybraných narátorů, jejich vnímání a 

                                                           
113.3. 1968 in: BERÁNEK, J., CYSAŘOVÁ, J., SÍGL, M.:Souboj slova a obrazu s mocnými. Novináři a média 
v Pražském jaru 1968, Klub novinářů Pražského jara 1968, Praha, 2013, s. 23, informace dále publikovaná v 
Rudém právu 14.3. 1968 
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uvědomování si nebo neuvědomování jednotlivých ať již dějinných momentů nebo událostí, 

jejich souvislostí, dopad na kulturní život, popřípadě i na život soukromý, protože události 

v tomto období nelze mnohdy oddělit od pocitů jednotlivců, neboť se staly pro generaci, 

která je prožila, určujícími a přelomovými.  

Tématické okruhy otázek kladené narátorům pak napomáhají dodat popisu 

kulturního života města plasticitu a do jisté míry i objektivnější pohled na dějiny, protože 

události zaznamenané ať již v archivních materiálech, Kronice města Tábora, nebo 

v novinách nejsou mnohdy úplné a nezachycují atmosféru, kterou jim právě dodávají 

vzpomínky pamětníků. Právě skrze vzpomínky pamětníků získává interpretace kulturního a 

společenského života „lidský rozměr“ v kontextu oficiálních dějin.  
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TÉMATICKÉ OKRUHY PRÁCE 

 

 Na základě rozhovorů s narátory vyplynuly otázky na politickou situaci i otázky 

týkající se kulturního života i kulturního působení narátorů. Oba tyto okruhy se navzájem 

v daném období prolínaly, což bylo ostatně i kritériem výběru narátorů podle jejich 

zaměření, které odpovídá účelu této práce. Tím je na pozadí politického vývoje 

v Československu v letech 1968 – 1970 zobrazit období uvolňování konce šedesátých až po 

nástup normalizace jako konce demokratického vývoje, ke kterému země směřovala. 

 Kultura města v daném historickém rozmezí je prvním okruhem, který tato práce 

mapuje. Popis nejdůležitějších kulturních institucí a společenských událostí, které byly podle 

autorky stěžejní a i podle narátorů, kteří jim svými vzpomínkami přikládali největší vliv. 

Proto první místo zaujímá Divadlo Tábor, které bylo centrem kulturního, ale i politického 

dění města. Nemělo svůj stálý soubor, ale pouze soubor ochotnický. Divadlo bylo ojedinělé 

svou dramaturgií, která přinášela nejnovější divadelní představení a to především pražských 

divadelních souborů. Konaly se zde výstavy, koncerty i bigbeatové, ale i schůze a oslavy 

různých výročí. Druhým nejnavštěvovanějším kulturním stánkem bylo kino, v Táboře 

působily dvě, kino Svět a kino Oko, které nabízely návštěvníkům v letech 1968 – 1969 

zahraniční filmy, především z jiné produkce než sovětské nebo ostatních lidově 

demokratických států. A potom zde byla kultura vzešlá z uvolnění šedesátých let, pro město 

velikosti Tábora neobvyklý rozmach bigbeatových skupin, které pořádaly především „čaje“, 

taneční zábavy spojené s hudbou v sále Střelnice. Společenské dění pak reprezentují dvě 

události konané s několikaletou přestávkou a také naposledy, Majáles a Klokotská pouť. 

K fungování kulturních institucí je zde připojeno i vysvětlení působnosti politických 

orgánů na kulturu, resp. její spravování v hierarchii ONV vs. MěNV. Orgány města a jejich 

chování na začátku roku 1968, jejich vyjadřování se ke kulturní politice, na počátku roku 

1968, během Srpna a v následujících měsících, pak ilustrují politické pozadí a vliv politiky 

na kulturu města, posun od liberalizace k utužování režimu a návrat kontroly kulturního dění 

ve městě shora.  

K těmto přelomovým létům pak narátoři vyprávějí svá svědectví o dané době, své 

účasti kolem událostí srpna 1968, své postoje k normalizaci. Pro všechny z nich bylo i toto 

období spojené s kulturou a společenským děním města. K těmto otázkám se pak váží témata 

otázek rozhovorů s jednotlivými narátory. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

MĚSTO TÁBOR 

 

Město Tábor bylo dne 30. 3. 1962 prohlášeno vládním usnesením národní kulturní 

památkou mezi prvními 33 položkami, které vláda tímto způsobem označila. 2  Význam 

tohoto města spočíval hlavně v jeho historickém kontextu svého husitského odkazu ke 

komunistickému hnutí.  

„Dnešní Tábor tedy z hlediska rajoního vytváří neobvykle složitou soustavu. Jádrem 

je jeho historická část Starého města v ostrožní poloze a Nové město 19. století mezi 

nádražím a Starým městem. Kolem tohoto základu se kupí další předměstské okrsky 

/Pražské, Ústecké, Blanické a Bechyňské předměstí/ a dále pak přilehlé bývalé zemědělské 

osady a obce /Měšice, Čekanice, Náchod, Klokoty, Čelkovice, Horky/ a konečně odtržená 

obec Sezimovo Ústí vzrostlá na průmyslový satelit s přilehlou obcí Planá n/L. Celá tato 

soustava představuje do jisté míry objektivní vývoj města a celé městské aglomerace.“ 3 

K31. srpnu 1968 mělo toto okresní město 22 098 obyvatel, z toho 10 631 mužů.4 

 Ve sledovaném období byly primárními záležitostmi města především průmysl, 

dopravní situace a nová výstavba. Rozvoj města byl kladen na první místo. Tento trend 

nepřerušila ani okupace v srpnu 1968, ba naopak. Péče o životní úroveň občanů, se spolu 

s péčí o jejich životní a pracovní prostředí, společenskou spotřebu a vybavenost staly 

prioritami, které předznamenaly celospolečenský trend ke konzumní společnosti, výměnou 

za okleštění demokratických práv a svobod občanů vzešlých z období šedesátých let. 5 

  

                                                           
2http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/pamatkovy-fond/kulturni-pamatky-18042/ 
3 Archív STOA Tábor, 104. schůze Rady MěstNV, 3. 9. 1968, kniha č. 168 
4http://digi.ceskearchivy.cz - Kronika města Tábor 1969, sn. 61 
5 http://digi.ceskearchivy.cz - Kronika města Tábor 1968 - 1970 

http://digi.ceskearchivy.cz/
http://digi.ceskearchivy.cz/
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TÁBORSKÁ KULTURA 

 

 Kulturu města bych rozdělila na kulturu oficiální a „novou“. Do první uvedené 

kategorie spadá ideologická kultura, kterou byla výročí událostí spjatých s komunistickým 

režimem, nevyvolávající třecí plochy. Oficiální kulturní instituce jako divadla, kina, 

osvětová zařízení.  

A na druhé straně existovala kultura „nová“, vzešlá z uvolnění vývoje šedesátých let, 

navazující na kulturní akce spjaté s obdobím demokratické První republiky a moderní 

kulturu především mladé generace, která se ale mnohdy s tou tradiční potkávala. Tuto 

druhou větev kulturního a společenského dění potkalo potlačení a utlumení při procesu 

konsolidace a normalizace a měla být nahrazena nastoupením kultury přísně kontrolované, 

tzv. kultury pro kulturu. 

Díky nárůstu počtu vojenské posádky na území města pak vzešla z tohoto uspořádání 

i další odnož kulturního života, a to tzv. „kultura pro vojáky“, kdy bylo například zřízeno i 

samostatné vojenské kino, jeho výstavba se však již období, kterým je tato práce ohraničena, 

netýká.  

 

 

OFICIÁLNÍ RÁMEC ORGANIZACE KULTURY 

 

Rozpočet na kulturu města 

 

Ilustrace peněz: Pro rok 1968 byl schválen rozpočet v celkové výši 6 214 tisíc korun 

československých. Z tohoto čerpal ONV okolo 4 miliónů korun, zbytek pak MNV a MěNV. 

Jednotlivé položky nejsou přesně specifikovány, nicméně nejvíce prostředků padlo na 

údržbu budov a provoz kulturních zařízení.  

 V roce 1969 byl stanoven rozpočet města na kulturu ve výši 3,5 mil. korun, nicméně 

podstatná část prostředků, 3 mil. Kčs, byla věnována na rekonstrukci historického jádra 

města Tábora, vzhledem k nadcházejícímu výročí oslav založení města.  
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Rozdělení odborů 

 

Do roku 1968 byl na všech stupních státní organizace společný odbor školství a 

kultury. Až v roce 1968byly tyto odbory odděleny a vznikl samostatný odbor kultury, na 

návrh předsedy školské a kulturní komise ONV byly zřízeny odbor kultury ONV a odbor 

školství ONV na základě § 39 zák. č. 69/67 Sb. s účinností od 1. 7. 1968. 

 

Jak zaznělo na plenárních zasedáních ONV v letech 1967 a 1968:„Je však nutné, 

abychom napříště nepřipustili administrativní i jiné nevhodné metody a formy práce, které 

brání tvůrčí aktivitě lidí při rozvoji kultury, abychom upustili od přímých či nepřímých 

direktivních zásahů do provádění jednotlivých druhů kulturně-výchovné práce a správně a 

citlivě přistupovali k jejímu provádění z hlediska společenského významu kultury a jejímu 

chápání v nejširším slova smyslu.  Myšlenky byly známy a vyslovovány, ale praxe k nim 

byla hluchá. Nyní jsou přijaty jako východisko činnosti „péče o kulturu hmotnou i duchovní 

není pouze starostí kulturní fronty, ale musí se stát záležitostí celé společnosti.“ 6 

„Kulturně výchovná činnost národních výborů – přistupujeme ke kultuře v jejím 

širším slova smyslu, zahrnující vědu, umění, kulturu pracovního a životního prostředí a 

vzdělání, celý životní styl, jehož charakter se postupně utváří. Kultura se stává společenskou 

nezbytností. V posledním období bylo na našem okrese hodně vykonáno pro správné 

pochopení kulturně výchovné práce, pro odstranění zúžených pohledů na kulturu, i pro účast 

a spolupráci s ostatními organizátory – společenskými organizacemi.“ 7 

 „Okresní dům kultury a vzdělávání plní současně funkci metodického střediska 

v rámci celého okresu. Musí proto vytvořit náležitý styl a systém práce, iniciativně a tvůrčím 

způsobem přistupovat k pomoci a spolupráci s dobrovolnými osvětovými pracovníky v NV 

tak, aby se metodická pomoc ODK dostala na potřebnou úroveň.“8 

 

 Tato oficiální vymezení kultury z let 1967 a 1968 jsou výsledkem liberalizačního 

vývoje, nastiňují možný pozitivní vývoj kultury směrem k demokratičtějšímu přístupu ke 

kulturnímu dění, i když je rétorika těchto zápisů natolik nejednoznačná, že nelze určit, do 

jaké míry byl v tomto pohledu režim ochoten připustit liberalizaci kulturních akcí, nakolik 

byly uvolněny mantinely pro vznik kultury oproštěné od ideologie. 

                                                           
6 Archív STOA Tábor, 25. plenární zasedání ONV 20. 6. 1968, kniha č. 68 
7 Archív STOA Tábor, 22. plenární zasedání ONV 10. 12. 1967, kniha č. 66   
8 Archív STOA Tábor, 23. plenární zasedání ONV 9. 2. 1968, kniha č. 67 
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Správa a činnost jednotlivých kulturních zařízení se dělila mezi ONV a MNV          

(resp. Městský národní výbor a Místní národní výbory). Zastřešujícím orgánem pro činnost 

těchto zařízení byl nadřízený Jihočeský krajský národní výbor a ministerstvo kultury a 

informací. Následující podrobný rozpis z plenárního zasedání ONV diferencuje pravomoci 

okresu a města vůči jednotlivým kulturním institucím a předkládá podrobný seznam 

kulturních zařízení města, jednotlivé pravomoci, včetně příslušných zákonů, kterými se řídí, 

i členění úseku kultury na okresní úrovni. 

A jak vnímala příslušnost táborského divadla tehdejší pracovnice divadla?  

 

„Rarita…divadlo spadalo pod okres, celý roky vyhrožovali, že to daj pod 

město…dneska je to pod krajem…okres měl větší finanční možnosti…a spojení 

s Okresním kulturním střediskem, které zajišťovalo na celým tom okrese 

kurzy…přestavbu divadla dělalo město…“9 

 

To, že tento stav nebyl žádoucí ani pro vedení města odráží i výroky na schůzích 

Rady MěNV v průběhu sledovaného období: 

„Ukazuje se určitým nedostatkem, že MěNV sám neřídí kulturní zařízení ve městě a 

nemá přímý vliv na správu Husitského muzea. Do nových voleb připravíme alternativní 

návrhy na řízení, resp. převzetí kulturních zařízení do správy MěNV.“10 

„Vyjma kina Oko a kina Svět MěNV neřídí kulturní zařízení ve městě. Připravují se 

alternativní návrhy na řízení a převzetí kulturního zařízení, které budou projednávány po 

vyjasnění postavení MěNV v připravované reorganizaci politického zřízení ve federativním 

státě.“ 11 Ovšem k novému uspořádání již nedošlo, pravděpodobně vlivem nové centralizace 

v rámci normalizace, kdy byl zostřen dohled nad veškerou kulturní oblastí. 

Činnost ONV na úseku kultury byla v tomto období zajišťována na plenárních 

zasedáních tohoto orgánu a v radách, které zabezpečovaly plnění všech úkolů na úseku 

kultury a informací. Dále hodnotily a organizovaly podíl jednotlivých orgánů a organizací 

NV k zajišťování rozvoje tohoto úseku v souladu s celostátně stanovenými zásadami. Odbor 

kultury byl komplexním výkonným orgánem ONV. Hlavními kulturními zařízeními pod 

správou tohoto odboru byly Okresním dům kultury a vzdělávání a Stálá divadelní scéna. 

                                                           
9 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
10Archív STOA, 99. schůze Rady MěstNV 2. 8. 1968, kniha č. 168 
11 Archív STOA, 119. schůze Rady MěstNV, 24. 3. 1969, kniha č. 170 
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V jeho kompetenci bylo především vytvářet podmínky pro chod kulturních zařízení, včetně 

zajišťování jejich rozpočtu. S novým přehodnocením situace v rámci reforem roku 1968 se 

pak ONV stalo i zastřešujícím orgánem pro zabezpečení činnosti církví. V odborném úseku 

pak působily inspektoři kultury, kteří hodnotí stav a úroveň v jednotlivých obcích a městech 

v součinnosti s vedoucími pracovníky jednotlivých kulturních zařízení. Prostřednictvím 

inspektorů bylo usměrňováno konání církevních shromáždění pod širým nebem, inspektoři 

také podávali zprávy o církevní politice v okrese, vedli evidenci duchovních a dalších 

pracovníků, dohlíží na užívání objektů a dispozice s církevním majetkem. 12  

Pokud by existovaly dokumenty o činnosti inspektorů kultury, dalo by se posoudit, 

jakou hráli roli při schvalování jednotlivých kulturních akcí, jejich povolování nebo naopak 

zamítání, a to především v letech 1969 a 1970 ze strany nadřízených orgánů. Stejně tak jakou 

roli hrál v tomto ohledu lidský faktor, nakolik byli benevolentní v roce 1968 a naopak 

nepřístupní dalšímu pozitivnímu kulturnímu vývoji v letech následujících. Také by bylo 

možné určit, jaké byly mantinely pro jednotlivé kulturní akce, resp. podmínky pro jejich 

pořádání, které už byly za pomyslnou čárou povolení, kde byla v těchto letech pro režim – 

v pozitivním slova smyslu – kulturně výchovná a umělecká úroveň jednotlivých akcí. Co 

museli pořadatelé udělat pro to, aby se mohla určitá kulturní akce konat. 13 

Z konání některých kulturních akcí není možné určit podíl inspektorů na uskutečnění 

nebo neuskutečnění. Možným parametrem pro toto určení by mohlo být porovnání 

kulturního dění v dalších okresních městech. 

 Stejně tak je otázkou, pokud by pokračoval vývoj nastolený lednovým plénem, jaké 

další demokratizační změny, z nichž některé již tento dokument předvídá, by nastaly a jak 

by se celkově změnil obraz kompetencí tohoto odboru.  

Člen komise lidové kontroly Holas přednesl na plenárním zasedání zprávu o činnosti 

komise, nicméně z této nevyplývá žádný vliv komise na kulturním dění, pouze informuje 

přítomné o připravenosti kulturních zařízení města, tedy spíše o technické činnosti než o 

reálných kulturních akcích: „výsledky prověrek na vybraných kulturních zařízeních NV – 

Okresní knihovna, Okresní dům kultury a vzdělávání a v Muzeu revolučního hnutí – cílem 

prověřit: jak jsou tato zařízení připravena k zajišťování náročných a složitých úkolů v oblasti 

kulturně výchovné činnosti v souladu se současnými potřebami, přispět ke zkvalitnění a 

                                                           
12 Archív STOA Tábor, 25. zasedání ONV 20. 6. 1968 – Příloha usnesení č. 2. Návrh na zřízení odboru kultury 
ONV v Táboře, podle zák. 69/67 Sb. – rozsah činnosti kulturního odboru byl velmi rozsáhlý, jeho náplní byla i 
péče o životní prostředí. Vzhledem ke značné délce tohoto popisu činnosti jsem se rozhodla jej zkrátit a 
vyzvednout pouze ty činnosti, které přímo souvisejí s tématem této práce. 
13 V archiváliích Státního oblastního archívu v Táboře nebyly tyto materiály nalezeny. 
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zvýšení účinnosti práce kulturně výchovných zařízení a k účelnému využívání prostředků 

přidělených na jejich provoz a další rozvoj. Společný problém u všech prověřovaných 

kulturních zařízení – nedostatek potřebných provozních prostor k zabezpečování již stávající 

činnosti, nehledě na potřeby dalšího rozvoje.“ 14 

Otázkou tedy je, nakolik je výše deklarovaná činnost komisí pouze formální 

záležitostí napsanou pouze na papíře, nakolik je toto dílem liberálního roku 1968 a opuštění 

byrokratických a administrativních zásahů do kulturního dění města, které další články 

městské politické hierarchie měly vliv na pořádání kulturních a společenských akcí.  

  

                                                           
14 Archív STOA Tábor, 27. plenární zasedání ONV, 11. 12. 1968, kniha č. 68 
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II.  METODOLOGICKÁ ČÁST 

  

Tato kapitola shrnuje základní prameny pro tuto práci a to jak archiválie, tak i ostatní 

zdroje relevantní pro pochopení dané problematiky.  

Dalším, důležitějším zdrojem, vzhledem k oboru orální historie, byly rozhovory 

uskutečněné s pamětníky, kteří měli co říci ke kulturnímu dění ve městě, realizované formou 

životopisných vyprávění a následných doplňkových témat. Tato témata se vázala přímo 

k momentům, jež byly vybrány, aby osvětlily dané události z pohledu „obyčejných lidí“, 

protože archivní materiály jsou v tomto ohledu dosti skoupé, resp. se omezují pouze na holý 

popis událostí, pokud je vůbec obsahují. Vyprávění narátorů pak vnáší do zobrazení událostí 

plastický rozměr a napoví více o náladách rezonujících v letech 1968 – 1970 v kulturním a 

společenském životě města. 

 

LITERATURA 

 

 Základními prameny pro tuto práci byly především archívní zdroje Státního 

oblastního archívu Třeboň, pobočka Tábor. 

Hlavními zdroji pro popsání politického okruhu událostí z pozadí politického života 

města byly zápisy o schůzích pléna ONV 15 a o schůzích rady ONV,16 dále pak zápisy ze 

schůzí pléna MěNV17 a o schůzích rady MěNV18 z let 1968 – 1970. Vzhledem k politickým 

kompetencím jednotlivých orgánů, kdy Rady jak ONV tak MěNV byly podřízeny Plénům 

těchto institucí a dodávaly pro jednotlivá plenární zasedání své referáty, jsou v práci častěji 

citovány zápisy z plenárních schůzí. 

Ty dokreslují politické pozadí jednotlivých rozhodnutí týkajících se politického i 

kulturního vývoje, dále pak i rozpočtové údaje. V těchto materiálech se nejlépe odráží posun 

vývoje po srpnových událostech k normalizaci i na kulturním poli života města, i když 

vzhledem ke své obsáhlosti nemohou být citovány všechny relevantní zápisy v celém svém 

znění. Současně se mnohé z těchto zápisů svým obsahem překrývají, proto při vykreslení 

                                                           
15 Zápisy o schůzích pléna ONV – rok 1968 pod archívními čísly 67 a 68, rok 1969 čísla 69 – 70, rok 1970 čísla 
71 - 72 
16 Zápisy o schůzích rady ONV – rok 1968 archívní čísla 210 - 216, rok 1969 čísla 217 – 223, rok 1970 čísla 
224 - 231 
17 Zápisy ze schůzí pléna MěstNV – rok 1968 číslo 121, rok 1969 číslo 122, rok 1970 číslo 123 
18 Zápisy ze schůzí rady MěstNV – rok 1968 – 1970 pod čísly 167 - 176 
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událostí budou používány ty, které svým charakterem více odpovídají problematice, jež jimi 

bude popisována či zpřesňována.  

 Dalším výchozím pramenem byla Kronika města Tábor z období let 1968 – 1970, 

která je dostupná na webových stránkách digitálního archívu Státního oblastního archívu 

Třeboň.19 Na první pohled by se mohlo zdát, že kronika bude informovat pouze kusými 

zmínkami o životě ve městě, ale díky kronikáři p. Františku Bečvářovi 20 odráží jeho zápisy 

především z let 1968 a 1969 pestrý kulturní život. Nezanedbatelné jsou i jeho komentáře k 

vývoji města, a to jak politickému, tak i kulturnímu, ze kterých mnohdy čiší nadhled i 

postřehnutelná ironie. Samozřejmě, že v zápisech musí být citace závěrů různých zasedání, 

informace o z dnešního pohledu negativních událostech s puncem pozitivity, nicméně i přes 

to jsou hodnotným zdrojem informací. Své zápisy doplňoval mapkami 21  a ilustracemi 

k danému tématu. Jednotlivými popisy událostí odráží náladu města a jeho obyvatel, 

například ve svých glosách shrnujících život Tábora, a dalo by se říci i v komentářích 

fejetonového typu v zápisech na konci každého roku, coby závěrečný bod kroniky pro daný 

rok. 

 Kulturní život ve městě ilustruje nejlépe Táborský kulturní kalendář obsahující 

programy divadla a kina a odkazující i na program tanečního sálu Střelnice.22 Bohužel, 

mnohé z programů divadla se v archívu nedochovaly, a tak musely být chybějící programy 

divadla dohledány v časopisu Palcát. 

 Noviny Palcát 23 informující o dění na Táborsku, obsahovaly především politické 

události, kulturní rubrika byla spíše strohá a popisná bez subjektivního nádechu, o kritice 

nemluvě. To bylo způsobeno především tím, že Palcát byl stranickým periodikem, proto při 

popisu kulturních událostí reflektuji spíše informace z kroniky města Tábor, a tento týdeník 

používám spíše jen jako informativní doplňkový zdroj. 

Bohužel dosud neexistuje novodobá publikace, která by pojednávala o kultuře města 

nebo jeho historii v průběhu 20. století a která by nebyla poplatná své době. Publikace 

                                                           
19http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1968, 1969, 1970 – s. 16 - 17 
20 Po důkladném pátrání v archívu po kontaktu a následně v místě bydliště jsem zjistila, že p. Bečvář již 
bohužel zemřel. 
21 Např. ručně kreslená mapa znázorňující rozložení vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 v Táboře a jeho 
okolí. 
22 Bohužel se v archívních materiálech některé programy nedochovaly – v programech divadla ročník 1968 
chybí září, ročník 1969 chybí program říjnový, ročník 1970 neobsahuje dubnový program a měsíce od září do 
prosince – v tomto nahrazuje informace o kulturním programu kronika. 
23 Archív Husitského muzea Tábor, Palcát, časopis Okresního výboru KSČ a ONV v Táboře, ročníky XIX – XII, 
roky 1968 - 1970 

http://digi.ceskearchivy.cz/
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vydané před rokem 1989 jsou pouze informační v sešitovém vydání vydané nakladatelstvím 

OV KSČ.24 

Sekundární používanou literaturou pak byly obecné publikace vážící se k událostem 

let 1968 až 1970 a další literatura týkající se kulturního dění v tomto období.25 V tomto 

směru se jedná především o vzpomínkovou literaturu, která měla blízko k orální historii a 

v níž jsou zaznamenány reminiscenční výpovědi účastníků pražského jara, především osob 

ze světa kultury a médií. 26 Dále využívám memoárovou literaturu dokumentující 

v deníkových záznamech pohled zevnitř československé společnosti 27 nebo naopak vnější 

pohled cizince na dění v tehdejším Československu. 28 Ne všechny tyto prameny jsou v práci 

citovány, ale usnadnily lepší porozumění době a nabídly širší vhled na československou 

společnost a její fungování. 

 

 

  

                                                           
24 Půl století Táborska 1918 – 1968 vydané k 50. výročí vzniku Československa, Tábor, OV KSČ, 1968. Okres 
Tábor ve faktech 1964 – 1971, Publikace OV KSČ a ONV Tábor, Tábor, OV KSČ, 1971. ZITA, S.: Čítanka 
budování socialistického Táborska 1945 – 1985, Tábor, Muzeum husitského revolučního hnutí, 1985. 
25KAPLAN, K.: Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956 – 1968, Společnost pro 
odbornou literaturu Barrister And Principalo.s., Praha, 2008. 
26BERÁNEK, J., CYSAŘOVÁ, J., SÍGL, M.: Souboj slova a obrazu s mocnými. Novináři a média v Pražském jaru 

1968, Klub novinářů Pražského jara 1968, Praha, 2013. 
27 JURÁČEK, P.: Deník 1959 – 1974, Národní filmový archív, Praha, 2003. 
28 CHENU, R.: Žít svobodně je umění. Československý deník 1969 – 1980, Nakladatelství Jitro, 2007. 
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ORÁLNÍ HISTORIE 

 

 Metoda orální historie, tedy realizace rozhovorů s narátory, pomohla obohatit 

informace „oficiálních“ historických publikací a archivních zdrojů, a to do značné míry. 

V tomto případě se tato metoda skutečně nabízí, pokud se chceme alespoň přiblížit 

dokonalému popisu historie kultury města a celospolečenskému dění. Prizmatem vyprávění 

narátorů dostávají události specifický obraz prožitků, a nepamětník se pak dokáže lépe 

orientovat v dané době. S nárůstem počtu rozhovorů je zajímavé sledovat prolínání pocitů, 

postojů a vnímání jednotlivých událostí i vývoje událostí.  

Základem rozhovorů bylo kulturní dění v Táboře. Ovšem vzhledem k době, která je 

tímto děním orámována, nešlo pominout otázky na její prožívání. Tento přístup je základem 

pro orálně historické interview, které je zpravidla „vázáno na určitou historickou událost, již 

dotazovaný prožil, v níž vystupoval v jistém postavení a společenské roli a na niž si v jejím 

průběhu vytvářel svůj vlastní názor a postoj“. 29 

Jednotliví narátoři, kteří ač mohou mít zcela rozdílné životní postoje a osudy, 

reagovali v rozhovorech na dané otázky mnohdy zcela shodně, resp. stejnými postoji 

k prožitým dějinným událostem. 

Co se týká interpretace rozhovorů, narátorům byl ponechán volný prostor pro 

vyprávění, aby se docílilo jejich vlastního pohledu na život, který prožili. V tomto ohledu 

bylo dosaženo toho, aby každý z narátorů „své životní etapy hiearchizoval“.30 Z tohoto úhlu 

pohledu pak bylo pro autorku jednodušší vytušit, kterým etapám života a s ním spojených 

prožitkům dávali narátoři přednosti, či zda upřednostňovali práci před koníčky, v tomto 

případě se jednalo především o hudbu, nebo naopak. 31 

  

  

  

                                                           
29 VANĚK, M., MÜCKAL, P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, FHS UK v Praze, ÚSD AV 
ČR, Praha, 2011, s. 122 
30 tamtéž, s. 124 
31 tamtéž, s. 127 



21 
 

REALIZACE ROZHOVORŮ 

  

Výběr narátorů probíhal na základě vytipování z okruhu osob autorce známých 

osobností, s důrazem na jejich vztah ke kultuře či dalšímu společenskému dění města Tábora 

v období let 1968 - 1970, jež jsou primárním tématem práce. Původně se autorka 

rozhodovala, zda nezvolit metodu náhodného výběru a neilustrovat tak vzorek tehdejších 

dvacátníků až téměř čtyřicátníků a jejich tehdejší zájem či nezájem o kulturní dění města, 

ale tento postup by neměl obsahový přínos vzhledem ke zvolenému tématu této práce, resp. 

snaze o „vhled“ do zákulisí kulturního a společenského dění. Proto byli vybráni ti, kteří 

„v kultuře“ pracovali nebo k ní měli nebo i v současnosti mají podle informací autorky 

kladný vztah, tj. navštěvovali především divadelní představení, koncerty či jinak spojovali 

kulturu a svůj volný čas,32 a dále ti, kteří byli přímo aktivní součástí kulturního života města 

v tomto období a podíleli se na jeho kulturním vývoji. V jednom případě narátor namítal, že 

„pouze zapáleně konzumoval část tehdejší kulturní nabídky,“ a proto není vhodným 

narátorem, přesto byl rozhovor s ním uskutečněn.33 

Většina kontaktů na narátory byla nejprve získána přes prostředníky, pak byli 

kontaktováni samotní narátoři e-mailem, u některých se podařilo kontaktovat je osobně, 

např. v zaměstnání nebo na procházce, což je výhodou maloměsta, stejně tak jako získávání 

informací o nich samotných.34 

V jednom případě nebyl narátor od svého kontaktu informován o komplexnosti 

výpovědi, chtěl se vyjadřovat pouze k některým událostem, a ani po osvětlení nutnosti použít 

metody oboru orální historie nebyl ochoten nic osobnějšího prozradit. Proto nebylo možné 

tento rozhovor vzhledem k neochotě přistoupit na podmínky práce, na kterých je založena, 

využít. To je naopak nevýhodou maloměsta – narátor nechtěl hovořit o svém životě, a to i 

přes ubezpečení o ochraně jeho soukromí na základě zákona o ochraně osobních údajů, popř. 

občanského zákoníku. 

V průběhu zpracovávání práce došlo i k řetězení kontaktů,35 když několik dalších 

osob projevilo zájem o rozhovor na základě kontaktu s předchozími narátory. Proto budou 

tyto rozhovory dále realizovány a zpracovány. 

                                                           
32 A dodnes podle informací tazatelky spojují. 
33 E-mailová korespondence s Karlem Denišem. 
34 Seznámení s aktuální situací narátora jako nezbytná součást při výběru narátorů, in: VANĚK, M., MÜCKAL, 
P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, FHS UK v Praze, ÚSD AV ČR, Praha, 2011, s. 140 
35 „Snowball sampling techniques“, tamtéž, s. 140 
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Velmi zajímavé byly reakce většiny kontaktovaných narátorů na obor orální historie, 

respektive na jeho popis a podrobnější vysvětlení. Setkala jsem se s živým zájmem i 

nedůvěřivým vrtěním hlavou nad tímto novým historickým oborem. V e-mailovém kontaktu 

byl tento obor potenciálním narátorům popsán, spolu s odkazy na internetové stránky oboru. 

Několik narátorů si vyžádalo i odkazy na literaturu, popřípadě položilo doplňující otázky 

týkající se orální historie jako oboru, jeho možnostech pro popis historie i samotnou roli 

narátorů jako „vypravěčů“ svého života. 

Věková hranice narátorů se pohybuje od osob narozených ve čtyřicátých letech 

minulého století, až po ty, kteří byli v roce 1968 čerstvě zletilí či ještě nezletilí. Toto 

rozložení odráží širší škálu kulturních preferencí, hudební terminologií řečeno „od swingu 

po beat“. 

Celkem bylo kontaktováno osm narátorů, přičemž se šesti z nich byl rozhovor 

uskutečněn. Některé rozhovory neposkytly informace, které by byly klíčové pro tuto práci, 

u některých byly informace „přebity“ jinými rozhovory, v nichž se narátoři vyjadřovali 

přesněji či poskytli obsáhlejší nebo detailnější popis události či událostí. Také názory na 

tehdejší dění byly u některých narátorů příliš vágní, aby byly v této práci použity jako hlavní 

těžiště tematických okruhů, proto nejsou citovány vůbec.36 Do empirické části práce tak byly 

využity čtyři rozhovory, hodnotícím kritériem byla jejich přímá účast na kulturním a 

společenském dění města. 

S tím souvisí i fakt, že navzdory informacím o narátorovi nebylo ve dvou případech 

dosaženo toho, aby se blíže vyjádřil k některým faktům, které o něm byly autorce známy, 

ale samotným narátorem byly při rozhovoru zamlčeny. V jednom případě se jednalo o 

negativní dopad události na narátorovo pozdější normalizační postavení ve společnosti, ve 

druhém případě šlo o narátorku spjatou s režimem a pravděpodobný ostych přiznat své 

tehdejší postoje, i když byla ujištěna o objektivním zaznamenání svých sdělení. V tomto 

druhém případě došlo k situaci, kdy narátorka po položení pro ni nepříjemných otázek 

odmítla komentovat své osobní postoje k dané politické situaci a své postavení uvnitř 

systému.37 

Všechny citované narátory spojoval jimi neskrývaný negativní vztah ke 

komunistickému režimu. V tomto ohledu by bylo zajímavé získat pro rozhovor někoho 

                                                           
36 Jeden z rozhovorů byl příliš ovlivněn aktuálními otázkami, narátorka nechtěla přemýšlet o minulosti, 
souhlas s rozhovorem byl zřejmě učiněn jako možnost „vypovídání se“. 
37 VANĚK, M., MÜCKAL, P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, FHS UK v Praze, ÚSD AV 
ČR, Praha, 2011, s. 142 
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s opačným pohledem či zkušeností, nicméně z tehdejších představitelů režimu, tj. 

funkcionářů na okrese nebo ve městě Tábor nebyl nalezen nikdo, kdo by reprezentoval tuto 

cílovou skupinu. Samozřejmě i s ohledem na věk dotyčných by bylo nesnadné ještě někoho 

najít. 

V několika případech došlo k situaci, kdy narátoři po uskutečněném rozhovoru při 

náhodném setkání sdělovali další informace, na které si vzpomněli až následně. Tyto 

poznámky byly co nejvěrněji zachyceny a budou v práci označeny jako dodatkové 

informace. 

V jednom případě bylo využito na základě e-mailové korespondence i písemné 

svědectví osoby, která sice nebyla pamětníkem oné doby, ale měla relevantní informace o 

dané době a fungování kulturní instituce, a na základě mých otázek tato korespondence 

osvětlila několik podstatných momentů. 

Interpretace událostí srpna 68 je velmi složitá, proto musel být u každého narátora 

kromě jeho tehdejšího postavení v práci a společnosti, jeho rodinného zázemí, a především 

politického smýšlení, brán zřetel i na jeho dikci, mimoverbální projevy a reakce na mé 

otázky. Toto uchopení rozhovoru i následná interpretační část byly nejtěžšími momenty 

práce. 

Vzhledem ke složitému období, kterým byl konec šedesátých let a počátek let 

sedmdesátých, vyžadovalo porozumění a orientace v daných kulturních a dějinných 

momentech důkladnější přípravu před samotným rozhovorem, a to s ohledem na známé 

kulturní preference narátorů či jejich postoje a životní osudy. Proto bylo nejprve nutné 

seznámit se s většinou historických a především lokálních archívních pramenů a teprve poté 

realizovat rozhovory. Je pravda, že většina narátorů měla tendenci některé historické události 

vysvětlovat s tím, že mladší generaci nemusejí být známy. 38 A i po prostudování pramenů 

musí autorka přiznat, že se dozvěděla mnoho nového o historii města i o dobových 

konotacích, které jí nebyly známy. 

Vztah autorky a narátorů byl také ovlivněn maloměstem, a to v kladném slova 

smyslu, neboť autorka mnohdy měla informace o rodičích nebo sourozencích narátorů, které 

v tomto případě působily na narátory pozitivně a „prolomily ledy“ a počáteční nedůvěru ve 

vztahu k autorce. Stejně tak působily i informace o znalosti táborského kulturního prostředí. 

Nevýhodou naopak bylo občasné zapovídání se ze strany narátorův průběhu nahrávání, 

                                                           
38To se týkalo například procesů v 50. letech. 
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k němuž by jinak pravděpodobně nedošlo a které mnohdy pokračovalo ještě po oficiálním 

ukončení rozhovoru.  

Rozhovory nebyly upraveny, jsou ponechány v autentické jazykové formě. Žádný 

z narátorů nesouhlasil s využitím rozhovoru pro jejich uložení ve sbírkách Pracoviště orální 

historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze k dalším 

vědecký a publikačním účelům. 

Rozhovory samotné byly vedeny jako tzv. semistrukturované. 39 Tento typ rozhovoru byl 

zvolen vzhledem k úzkému vymezení tématu. Narátorům byl ponechán volný prostor uchopení 

tématu na základě jejich zkušeností a vzpomínek. V tomto ohledu se ukázalo, že jsou události, které 

se jim vryly více do paměti, jimž se tedy věnovali ve svých výpovědích podstatně více, a naopak – 

některé události zůstaly na okraji jejich zájmu či dokonce byly úplně vytěsněny. 40 Na tento fakt je 

poukázáno přímo v interpretovaném textu.  

 

 

  

                                                           
39 VANĚK, M., MÜCKAL, P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, FHS UK v Praze, ÚSD AV 
ČR, Praha, 2011, s. 121 
40 Tamtéž, s. 115 - 116 
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Témata rozhovorů 

 

 Pro co nejplastičtější obraz života města Tábor a jeho kulturních událostí v průběhu 

let 1968 – 1970 byla zvolena témata podle zaměření narátora. Každý z nich měl svůj okruh 

kulturních zájmů, proto nebyly otázky jednotné, ale byly „šité narátorům na tělo“. Stejně tak 

jejich životní osudy jsou rozdílné a nejsou spojeni profesí nebo svým původem či jinou 

příslušností. Pro všechny byly ale použity univerzální otázky týkající se atmosféry doby, 

jejího prožívání, protože ač nejsou primárním tématem práce, prolínání politických událostí 

s kulturním životem, resp. vnímáním kultury v období uvolňování nebo naopak utužování 

poměrů nelze oddělit a právě toto období je svým charakterem klíčové pro poválečnou 

československou generaci. 

   

 

Kultura a společenské dění 

 

Všichni narátoři byli úzce spojeni s kulturním či společenským děním ve městě, ať 

tomu bylo díky jejich profesi, nebo aktivnímu trávení volného času. 

 

Divadlo, kino 

 

Jak již bylo uvedeno v přehledu, divadlo i kino patřili ke stěžejním kulturním 

institucím města. Otázka směřovala k oblíbenosti a návštěvnosti těchto kulturních zařízení, 

spokojeností s programem, který nabízela. Samozřejmě s důrazem na liberalizaci produkce 

a nástup nových „pořádků“, který znamenal rozšíření a prezentování do té doby 

nemyslitelných kulturních událostí. 

 

Hudba 

 

Možný poslech zahraničních rozhlasových stanic s sebou přinesl v šedesátých letech 

nové hudební trendy, které byly blízké především mladé generaci. Z toho pramenil zájem o 

bigbít, který byl na Táborsku dominantním kulturním vyžitím mladých. Otázka byla 

položena také s ohledem na zaměření narátorů, aby osvětlili tento vývoj i díky tomu, že 

neexistuje mnoho materiálů, které by toto dění mapovaly. 
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Společenské události 

 

Jedna z otázek směřovala i ke společenskému, resp. náboženskému dění ve městě, 

tedy událostem, které vzešly z uvolnění konce šedesátých let a následně byly normalizačním 

vývojem eliminovány. Jednalo se o Majáles a především Klokotskou pouť, která vzhledem 

k velké účasti obyvatelstva z celého kraje znamenala potvrzení shora deklarované 

demokratizace společnosti. 

 

 

Politické události 

 

Otázky společné všem pak byly univerzální tak, aby vycházely především 

z politického života, vlivu politiky na kulturu, ovlivnění nejdříve uvolněním v roce 1968 a 

následnou konsolidací situace až po období normalizace.  

 

Nálada do srpna 1968 

  

Uvolnění režimu pocítili všichni obyvatelé Československa, bez ohledu na politickou 

příslušnost, věk a profesi. Prožívání tohoto demokratizačního období strhlo na svou stranu i 

straníky, kteří mnohdy vycházeli vstříc i věcem do té doby nemyslitelným. Enthuziasmus 

doby byl citelný ve všech sférách života a především v tom kulturním. Vzhledem k zaměření 

narátorů, tedy jejich přístupu ke kultuře byla tato otázka nasnadě. Položená tak, aby 

ilustrovala vývoj společnosti z pohledu narátorů. 

 

Táborské jaro  

 

 Okupace republiky vojsky Varšavské smlouvy byla pro mnohé obyvatele šokem. 

Zdokumentování regionálního dění položením této otázky byla i zčásti zvědavostí autorky, 

protože pro nás, kteří jsme tuto dobu neprožili, je i přes to velmi zajímavé slyšet vzpomínky 

těch, kteří byli v centru dění, které rezonovalo semknutím obyvatelstva proti okupantům a 

stále bude v našich dějinách jedním z nejdůležitějších období. Intenzita prožitků v těchto 

srpnových dnech je dodnes velmi poutavá a pro generaci, která ji prožila určující.  
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Dalo se to čekat? 

 

Otázka, na kterou je velmi těžké odpovědět z hlediska již prožitých událostí. Viděno 

prizmatem dneška, byla okupace logickým vyústěním snah o demokratizaci společnosti, její 

vyměnění se ze jha Sovětského svazu a snahy o nastoupení vlastní cesty demokratického 

socialismu. Vzhledem k tomu, že československý národ zažil demokracii, byl návrat alespoň 

k určitým prvkům tohoto uspořádání logický, v tomto ohledu ještě díky jeho podpoře shora. 

A zásah okupačních armád možná nebyl předpokládán v takovém rozsahu a s takovou 

intenzitou, nicméně i narátoři poukazují na některé události, které mohly být varující. 

 

Odpor pasivní/aktivní 

 

Jak již bylo řečeno, přitažlivost tohoto období s sebou nese otázku, zda se zapojit do 

dění či nikoli. V tomto ohledu byla položena i nepříliš populární otázka jejich angažovanosti 

v politickém dění, především během srpnových událostí a vliv těchto událostí na život 

narátora. Angažovanost s sebou nesla do jisté míry riziko, zneužitelnost postojů s ohledem 

na pozdější vývoj událostí.  

 

Emigrace 

 

 Pro mnohé byla otázka odchodu ze země vyřešením situace, do které se tato republika 

dostala. Mnozí o emigraci uvažovali, i když to s sebou neslo úskalí, která si mnohdy 

nedokázali představit. Důvody, které narátory vedly nebo nevedly k emigraci, byly různé.  

 

Normalizace – kultura i politika 

  

 Pro ty, kteří neemigrovali, nastala doba postupného utužování režimu, jeho návrat 

před rok 1968. Okolnosti vlivu normalizační politiky na život narátorů zahrnuje tato otázka.

 Jak postupné odbourávání vydobytých svobod i v kulturním životě vnímali. Jak se 

s tím v dalším běhu života vyrovnávali a zda měla normalizace dopad na jejich život.  
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Kulturní a společenské dění 

 

 Kulturní život města shrnul za všechny jeden z narátorů i s dovětkem, který 

předznamenává období, které nebylo pro kulturu jako takovou příznivé. 

 

Tábor byl, a to je důležitá poznámka pro tohle období, kulturně na tom skvěle. 

Tady se vytvořilo takový speciální klima, který chvilku drželo. 41 

 

Zastřešujícím orgánem pro správu kulturních zařízení spadajících pod působnost 

ONV Tábor byl Okresní dům kultury a vzdělávání,42 pod který spadalo táborské divadlo a 

Kulturní dům Střelnice, tedy i kulturně výchovné a klubové zařízení okresního města, 

okresní metodické a kulturní středisko. Kina pak byla v kompetenci samotného MěstNV.  

 

Divadlo 

 

Divadlo Tábor 

 

Divadlo bylo důležitou kulturní institucí pro celý okres, na představení jezdily 

autobusy diváků z táborských spádových obcí. Divadlo Oskara Nedbala bylo v roce 1965 

nově zrekonstruováno, a tak vzniklo divadlo s velkým a malým sálem. 43 Původně mělo jít 

o divadlo s poloprofesionálním souborem, nakonec se stalo „jen“ zájezdovou scénou. 44 

Pořádaly se zde i výstavy a koncerty, přičemž hlavní zásluhu na kvalitě představení měla i 

podle narátorů dramaturgyně divadla.45  

 

                                                           
41 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
42 Okresní dům kultury a vzdělávání vznikl v první polovině roku 1950 a to sloučením stávajících kulturních 
zařízení, Okresního domu osvěty v Táboře, Kulturního osvětového střediska a nově otevřenou scénou ONV  
- Divadla Tábor. In: Archív STOA Tábor, 27. plenární zasedání ONV, 11. 12. 1968, kniha č. 67 
43 Korespondence s Danielem Jägrem, 29. 4. 2015 
44 Místopis českého amatérského divadla, 2. díl, N – Ž, Praha, IPOS, 2002, s. 540 
45 PhDr. Dagmar Chobotová byla dramaturgyní divadla a díky svým známostem především s pražskými 
umělci dokázala zajistit kvalitní představení i v období po roce 1989, kdy byl utlumen zájem o divadlo. Mimo 
jiné zavedla v šedesátých letech v táborském divadle i předplatné. 
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A potom hodně zejména v letech 1968 a 1969 se dělo v divadle, kde byla tenkrát paní 

Chobotová, což byla otevřená dáma, která pomohla mimořádně, řekl bych celý kulturní 

situaci.46 

 

Její přínos pro Divadlo Tábor ocenilo i Plénum ONV na svém zasedání týkajícím se 

kultury a kulturního života ve městě udělením četného uznání: „Pracuje jako odborný 

pracovník – dramaturg divadelního odd. Okresního domu kultury a vzdělávání, ve své funkci 

připravuje repertoár Divadla Tábor a má podstatné zásluhy na velmi dobrých výsledcích 

divadla. Dramaturgie divadla je cílevědomá, má ve všech žánrech potřebnou úroveň. 

Divadlo Tábor uvádí špičkové soubory a inscenace, které patří k nejlepším, jaké v poslední 

době čs. divadelnictví vytvořilo, a dovedlo pro tyto náročné hry najít pevný okruh diváků.“ 

47 

Táborské divadlo bylo centrem dění a to nejen kulturního, kde se pořádaly 

představení a výstavy, ale i politického, v sále divadla se pořádaly i schůze, popřípadě oslavy 

oficiálních výročí a to v celém sledovaném období. Dá se říci, že divadlo představovalo 

klíčovou kulturní instituci jak pro režim, tak i pro ty, kteří byli přístupni nejnovějším vlnám 

v divadelní produkci.  

  

V tom šedesátým osmým roce, já bych řekla, že se tam hrály bezvadný věci a 

že to fakt běželo.48 

 

Éra „zlatých šedesátých“ československé divadelní kultury „disponuje nejvyšší 

mírou druhové, žánrové, stylové i ideové diferenciace, rozrůzněnosti, „biodiverzity“. 49  

Rozptyl tohoto kulturního dění v táborském divadle dokládají programy divadla pro 

roky 1968 – 1970. Kromě pražských divadelních scén, Jihočeského divadla nebo představení 

Kladivadla Ústí nad Labem, se zde konaly i koncerty, od bigbeatové skupiny Framus Five,50 

koncerty FO Bolech a pěveckého sboru Hlahol až po vystoupení Posádkové hudby Tábor.  

K repertoáru táborského divadla se vyjádřil i poslanec ONV Vacek: „Mimo jinou 

kulturní činnost, je v Táboře dobré to, že je zde stálá divadelní scéna. Když hovořím s mnoha 

                                                           
46 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
47 Archív STOA Tábor, 27. plenární zasedání ONV, 11. 12. 1968, kniha č. 67 
48 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
49 JUST, V.: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945 – 1989), nejen v datech a 
souvislostech, Praha, Academia, 2010, s. 30 
50 Konaný 17. 2. 1969. In: Archív STOA, Táborský kulturní kalendář, Program Divadla Tábor, Únor 1969 
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soudruhy, kteří jezdí po republice, znají dost, že Táboru mnoho lidí závidí. S jeho 

repertoárem jsme spokojeni.“ 51  V divadle byl také na počátku 60. let zaveden systém 

předplatného, jako v devíti dalších divadlech v Československu.52 

 Nezapomenutelná představení táborského divadla, vylíčil jeden narátor hned dvakrát. 

Podruhé připojil i zmínku o koncertech, které Divadlo Tábor zařadilo do svého programu a 

zacílilo tak především na mladou generaci.  

 

Ta kultura tady byla velice fajn. A všichni mého věku za to musíme bejt vděční, 

protože nás to opravdu naformovalo, takže jsme těch příštích dvacet let přežili. 

Protože tady vopravdu to si nevyhodíte z hlavy, když sem jezdilo Na Zábradlí, sice 

s hrama, kterým jsme vůbec nerozuměli, ale zásadníma. Čili tady de facto všechny 

důležitý pražský a některý mimopražský divadla hrály, a to tak, že pravidelně. Šimek 

a Grossmann, Dvořák v Kladivadle, Za Branou s vynikajícíma tehdy inscenacema, 

tehdy to byla absolutní síla, Činoherní klub s nejlepšíma kusama. A nás to trefilo v tý 

plus mínus gymnaziální době. 53 

 

To divadlo bylo vynikající v tom, že jak nemělo nikdy pevný soubor kromě 

amatérů, tak sem jezdila spousta vynikajících divadel z Prahy, takže středoškoláci a 

lidi z Tábora tady byli na úrovni Pražáků, protože sem opravdu jezdili všichni 

s výjimkou Národního divadla, protože ty měli tak velký kulisy, že se sem nevešly, ale 

zažili jsme tady Semaforská vystoupení, zažili jsme tady Divadlo Za branou, což byla 

neuvěřitelná věc, zažili jsme tady výjezdový věci Činoherního klubu, z Ústí nad 

Labem sem jezdilo Kladivadlo. Čili musím říct, že to divadlo byla taková ta centrála 

a dostávala se sem i muzika. …takže jsme tady viděli spoustu slavných i méně 

slavných kapel včetně zahraničních, protože jak ti Kingové byly na tom festivalu 

pražským, tak tam třeba vystupovala švédská kapela Micky Mark Men, což byli 

účastníci toho, hráli tady všichni slavní od Olympicu…54 

 

                                                           
51 Archív STOA Tábor, 27. plenární zasedání ONV, 11. 12. 1968, kniha č. 67 
52http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1968, sn. 132 
53 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
54 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
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Význam divadla v kontextu jeho vlivu na obyvatelstvo podtrhuje i oznámení v 

kronice města ze začátku divadelní sezóny na podzim roku 1968: „Oceňujeme, že divadlo 

zahájilo podle svého plánu mezi prvními v republice svoji činnost“. 55 

S tímto výrokem je v kontrastu všeobecná nálada obyvatelstva, která panovala po 

srpnové okupaci republiky, kdy přišel na řadu. „Bojkot děl ruských nebo spřátelených armád 

po invazi. V kinech, divadlech či koncertních sálech se na programech od srpna neobjevilo 

jedno ruské dílo. Bojkotováni jsou i Čechov a Čajkovskij.“56 Bohužel v tomto ohledu nejsou 

k dispozici údaje o návštěvnosti divadla, které by bojkot sovětských představení, resp. 

prorežimních fakticky potvrdily či vyvrátily. Podle zjištění z kulturních programů ovšem 

nebylo do konce roku v nabídce představení táborského divadla žádné, které by bylo od 

ruského autora nebo bylo představeno sovětským souborem.57 

Atmosféru divadla po srpnových událostech v roce 1968 líčí dva z narátorů zcela 

shodně. Oba si pamatují sice ne na konkrétní situace, ale shodně líčí součinnost publika 

s herci. Dokládají, že odpor vůči okupaci se tak přenesl i na divadelní jeviště a byl publikem 

vítán.   

 

Fakt je, že pak lidi reagovali (při divadelních představeních po okupaci) na 

všechno, tam stačilo říct něco a už tleskali…58 

 

Dvojsmysly a jinotaje byly pravidlo po roce 1968. 59  

 

K porozumění mezi jevištěm, tedy herci a diváckým publikem po srpnových 

událostech nesloužila jen náznaková řeč, objevovala se i podobenství s fiktivními náměty, 

fantaskními nebo historickými. 60 

 

K ilustraci odporu a protisovětských nálad pak může sloužit pouze poznámka 

narátorky:  

 

                                                           
55http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1968, sn. 144 
56 CHENU, R.: Žít svobodně je umění. Československý deník 1969 – 1980, Praha, Nakladatelství Jitro, 2007, s. 
27 
57 Kulturní program – r. 1968, říjen - prosinec 
58 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
59 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
60 JUST, V.: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945 – 1989), nejen v datech a 
souvislostech, Praha, Academia, 2010, s. 96 
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„Potom, když přijel nějakej ten ruskej soubor, na to by nikdo dobrovolně nešel, tam 

se prostě nadirigovali svazáčci, to jenom proto, že ne…i když to bylo dobrý…“ 61 

 

Na této ukázce je zřejmé i to jak postupovalo období normalizace, jež pak znamenalo 

opět nastolení orientace na uvádění i programů, které se netěšily přízni československého 

publika.  

Srpnové události ale ještě neznamenaly definitivní tečku za rozvojem nových 

divadelních forem. Invaze, která otřásla slibným vývojem československého divadelnictví, 

jej zcela nezastavila. Politické represe v kultuře probíhaly postupně, což ještě nějakou dobu 

umožňovalo vyjadřovat prostřednictvím divadla opoziční postoj různými formami odporu. 

62 

Postupující normalizační opatření platné i pro divadelní program pak dokládá 

závěrečná poznámka předsedy ONV Lavičky na adresu jednoho z představení: „Zanedbání 

politické výchovy se potom odráží v praxi. Pokud orgán, ať zasedání, rada nebo školská a 

kulturní komise přijmou určitá opatření, je to vždy v souladu s tím, co chceme. Rovněž tak 

tomu bylo třeba, když jsme schválili dramaturgický plán divadla. Ovšem víme, jak to bylo 

třeba s představením „Cikánského barona“, kolik tam bylo narážek proti Sovětskému svazu 

a socialistickému zřízení. Věci musí doznat změny, náplň musí být jiná než v roce 1968-

1969.“63  

Společným rysem pro divadlo v tomto období bylo právě vyjadřování kritického 

postoje. Ovšem tento, i když negativní vývoj se stal paradoxně umělecky stimulujícím, 

neboť si vynutil hledání nejrůznějších způsobů a rafinovaných prostředků, jak tlumočit 

výsledné sdělení, jak vyslovit pravdu. 64 

Předseda ONV Lavička pak pokračoval ve své funkci i v dalších výpadech proti 

divadelnímu programu ještě na konci roku 1970: „Ani po schválení listopadové rezoluce ÚV 

KSČ se nedařilo pracovníkům našich kulturních zařízení dostatečně angažovaně čelit 

                                                           
61 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
62 Formy protestu od otevřeně protisovětských písniček (Semafor), až po aktualizované pojetí a vyznění 
zdánlivě neškodných her, moderních i klasických (Tylových, Jiráskových či Drdových). In:  JUST, V.: Divadlo 
v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945 – 1989), nejen v datech a souvislostech, Academia, 
Praha, 2010, s. 98 
63 Archív STOA Tábor, 32. plenární zasedání ONV, 17. 12. 1969, kniha č. 69 
64 JUST, V.: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945 – 1989), nejen v datech a 
souvislostech, Praha, Academia, 2010, s. 98 
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různým protisovětským invektivám, k nimž docházelo při vystupování cizích, zejména 

pražských divadelních souborů a estrádních skupin.“ 65  

Předělem v posrpnovém útlumu českého divadelnictví byla sezóna 1970/71. Během 

ní již dochází k pronikání vyjadřování loajality k okupantům i na divadelních prknech, kdy 

se objevuje sovětský repertoár, do té doby nemyslitelný, spolu s „angažovanými“ tituly. 

Spolu s postupujícím postihem divadelníků, kterými byly vyhazovy nepohodlných osob a 

změny ve vedení jednotlivých divadel, nastává éra normalizace divadla, která vrcholí 

Antichartou 66 v roce 1977. 67 

 

Ochotnický soubor 

 

Táborské divadlo nemělo svou stálou scénu, působil zde však v té době úspěšný 

ochotnický soubor. Ochotnické divadlo mělo v Táboře tradici již od konce 17. století a od té 

doby zde kontinuálně působilo a stále působí. V roce 1965 došlo ke sloučení souborů 

Elektroisola a ZK ČSD 68 pod názvem Soubor Divadla Ivana Olbrachta. 69 existoval po 

normalizaci i nadále, pouze s tím omezením, že ochotníci již nereprezentovali Tábor na 

zahraničních festivalech.70 

Oficiální podpora ochotnického souboru je obsažena v Jednotném plánu kulturní a 

výchovné činnosti na rok 1968, který vytyčil MěNV: „Všestranně podporovat další rozvoj 

zájmové činnosti a amatérské činnosti dospělých a mládeže a vytvářet předpoklady pro 

bohatý kulturní a společenský život občanů našeho města. Ochotnický soubor divadla Tábor 

uspořádá v r. 1968 3 divadelní hry /premiéry/ a vždy několik repríz, z toho 1. slavnostní 

představení k 50. výročí vzniku ČSSR“ 71 

Ochotnické divadlo vyhrálo v roce 1969 39. ročník divadelního festivalu Jiráskův 

Hronov s Konrádovou hrou Skřivan a smršť. 72 Na základě tohoto vítězství bylo vysláno do 

                                                           
65 Archív STOA Tábor, 37. plenární zasedání ONV, 15. 12. 1970, kniha č. 72 
66 Mediální kampaň proti Chartě 77 vyvrcholila 28. ledna 1977 setkáním umělců v Národním divadle, kde 
byli přítomní vyzváni demonstrovat svou loajalitu k režimu podepsáním Provolání československých výborů 
uměleckých svazů. In: www.ustrcr.cz 
67 JUST, V.: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945 – 1989), nejen v datech a 
souvislostech, Praha, Academia, 2010, s. 98 
68 Závodní klub Československého divadla 
69http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=geo&id=2499 
70 Viz. více rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová 12. 10. 2014 
71 Archív STOA Tábor, 84. schůze Rady MěstNV, 26. 1. 1968, kniha č. 167 
72http://digi.ceskearchivy.cz–Kroniky – město Tábor 1969, sn. 48 
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Belgie a SRN v letech 1969 a 1970. 73 Jak úspěchy tohoto divadla vyzdvihuje kronika města 

Tábora: „Rovněž udělali kus dobré práce při propagaci Československa.“ 74 Poprvé to bylo 

s hrou Voskovce a Wericha Caesar, V rozhovoru s ochotníky pro táborské divadlo je 

uvedeno: „Pro hru Voskovce a Wericha jsme se rozhodli už v září. Cítili jsme, že i my 

musíme říci své. Proto tedy Caesar, který je vysoce politický a v každé době 

aktuální…Dialogy žádají aktuálnost.“ 75  

 

Dva roky jsme tam byli po sobě. To byl výměnný zájezd, samozřejmě, že 

s námi jel soudruh Buriánek jako dozor. Přijeli jsme všichni. 

 

I ochotnický soubor se připojil ke vzdoru národa proti okupaci uvedením této hry, 

nicméně tato mohla být na prknech Divadla Tábor představena až na jaře roku 1969, 

oficiálním důvodem byl předem daný program. 76 

Podruhé vycestoval ochotnický soubor s Goldoniho komedií dell arte Komedie o 

vějíři. 77 

Komedie o vějíři. Ceasar byl první. To druhý to byla ta komedie dell arte. Pak 

už se nikam nejelo. Ten soubor fungoval, byl na velice dobrý úrovni. 

 

V následujících normalizačních letech již žádné zájezdy do západní Evropy 

podniknuty nebyly, nicméně ochotnický soubor na táborské scéně ještě několik let působil.   

 

  

                                                           
73 Místopis českého amatérského divadla, 2. díl, N – Ž, IPOS, Praha, 2002, s. 540 
74http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1969, sn. 72 
75 Archív STOA Tábor, Táborský kulturní kalendář, program Divadla Tábor, duben 1969 
76 tamtéž. 
77http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1969, sn. 94 
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Kino 

 

V Táboře fungovaly kino Svět a kino Oko. Kino Svět bylo založeno v roce 1924, 

v roce 1958 prošlo rekonstrukčními úpravami pro adaptování kina na promítání klasických 

i širokoúhlých filmů.78 Zrekonstruováno na širokoúhlé, proto mělo větší návštěvnost než 

menší kino Oko, 79 což potvrzují i narátoři. 

 

Svět byl větší, pohodlnější, bylo tam širokoúhlý…mysleli jsme si, že se tam 

dávají lepší věci…80 

 

Pochvalná slova na adresu struktury a návštěvnosti kin v Táboře zazněla například 

na 24. plenárním zasedání ONV: „V minulém období byla v podstatě dobudována síť kin. 

Také v návštěvnosti můžeme zaznamenat vzestup. Zkvalitňovat programování kin, 

výchovně a propagačně využívat umělecky a obsahově hodnotných filmů, zintenzivnit práci 

s filmem osvětových zařízení národních výborů, pečovat o zlepšování estetické úrovně 

prostředí kin.“81 

 Kina samozřejmě nemohla nabízet svým divákům jiná představení, než ta, která 

prošla oficiální distribucí. Program kin byl sestavován Krajským podnikem pro film, výběr 

filmů provádí na programových poradách vedoucí kin u Krajského podniku pro film, 

koncerty a estrády v ČB a i ve spolupráci s Ústřední půjčovnou filmů v Praze. Do kin byly 

zařazovány všechny premiéry, které byly Krajskému podniku pro dané období přiděleny.82 

Ovšem zde na rozdíl od divadla jsou známy informace o navštívených představeních. 

Nicméně i zde mohlo být vyhověno divákům a to počtem promítacích dnů jednotlivých 

představení. V roce 1969 tak byly promítány československé filmy 44 dní, sovětské 21, 

filmy lidově demokratických států 55 dní a filmy kapitalistických států 188 dní. 83 S tím 

souvisí vyjádření na schůzi Rady MěNV k návštěvnosti kina Svět již v období normalizace: 

„Plnění plánu v kině Svět je dotováno zařazováním atraktivních filmů, ovšem návštěvnost 

jde dolů (na výchovné filmy je malý zájem). Jde o filmy výchovné, mládež si na tyto filmy 

slevu nebere je proto vidět, že je ignoruje.“ 84 Dále je zde uvedena poznámka s. Rudolfové, 

                                                           
78 Kapacita kina byla 633 sedadel. 
79 Kapacita kina Oko byla 443 sedadel. 
80 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
81 Archív STOA Tábor, 24. plenární zasedání ONV, 21. 3. 1968, kniha č. 67 
82 Archív STOA Tábor, 157. schůze Rady MěstNV, 19. 10. 1970, kniha č. 175 
83 Archív STOA Tábor, 157. schůze Rady MěstNV, 19. 10. 1970, kniha č. 175 
84 Archív STOA Tábor, 157. schůze Rady MěstNV, 19. 10. 1970, kniha č. 175 
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která uvedla, „že jejich uliční organizace provádí soutěž, kdo navštíví více sovětských filmů, 

hodnocení bude provedeno podle odevzdaných lístků.“ 85  Ovšem pro uvádění západní 

produkce hovořily i ekonomické důvody, požadované tržby byly dosahovány především 

díky vysoké návštěvnosti filmů, které rozhodně nespadaly do sovětské nebo lidově 

demokratické provenience. 86  

Postupně prudce rostl díky zahraniční distribuci počet představení filmů zařazených 

do kategorie „ostatní“ (tedy české filmy, sovětské, lidově demokratické a ostatní) na úkor 

počtu představení sovětských filmů.87  

 

Pak dávali samozřejmě filmy sovětské, což dopadalo tak, že se neprodaly 

žádný vstupenky, tak se ten den nepromítalo, protože promítat pro prázdnej sál nemá 

cenu. Jednou se stalo, říkal fotr, že prodali pět lístků, tak jim vrátil prachy, zavřel 

kino. 88 

 

Markantnější rozdíl mezi preferovanými produkcemi byl v centrech velkých měst, 

kde byla kina lépe vybavena, ovšem na úkor vyššího vstupného, díky kterému byla tolerance 

filmové distribuce k diváckým hitům mnohem přístupnější než jinde. 89  

 

V kinech se objevovaly filmy, který se předtím vidět nedaly.90  

 

Oficiální kulturu nereprezentovaly samozřejmě pouze výše uvedené subjekty. 

Jednotný plán kulturní výchovné činnosti na rok 1968 MěNV uvádí i „zajišťování cílů 

komunistické výchovy s využitím rozmanitých kulturních forem a prostředků tak, aby 

plynule zabezpečovaly všestranné rozvíjení socialistického člověka…“ 91 K tomuto účelu se 

v prostorách kina konaly i přednášky organizované Socialistickou akademií, Okresním 

domem kultury a vzdělávání nebo Svazem protifašistických bojovníků v Městském muzeu 

či kině. Ovšem jak potvrzuje na plénu ONV věnovaném kultuře s. Ježková: „je nutné, aby 

                                                           
85 Archív STOA Tábor, 157. schůze Rady MěstNV, 19. 10. 1970, kniha č. 175 
86 SKOPAL, P.: Filmová kultura severního trojúhelníku, Brno, Host, 2014, s. 228 
87 SKOPAL, P.: Filmová kultura severního trojúhelníku, Brno,Host, 2014, s. 109 
88 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
89 SKOPAL, P.: Filmová kultura severního trojúhelníku, Host, Brno, 2014, s. 184 
90 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
91 Archív STOA Tábor, 84. schůze Rady MěstNV, 26. 1. 1968, kniha č. 167 
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akce vycházely ze zájmu lidí. Jinak je to zbytečné plýtvání prostředků, přednášející mluví 

k 6 – 7 lidem, dopad tedy není žádný.“ 92 

 

Narátoři se shodují, že film byl opravdu velmi přitažlivým médiem, zvláště pro 

mladou generaci. Největší zájem byl samozřejmě o filmy západní provenience, ty sovětské 

mladou generaci netáhly. Od počátku šedesátých let se uvolňovala distribuce západních 

filmů. Tato tendence vyvrcholila v roce 1969, kdy kina nabízela rozšířené programy, 

dvojprogramy a lákala diváky i na širokoúhlé filmy a představení v letních kinech. 93 

 

Kino Čas za korunu šedesát, to se promítalo bez přestávky, tam jsme si šli 

sednout, a občas se objevili třeba Elvis Presley s báglem na lodi, holič mu stříhá 

vlasy. A my jsme viděli Elvise…nebo záběr Bill Haley pět vteřin, jsme tam seděli a to 

jsme desetkrát viděli, tak jsme tam furt seděli a zahlídli pár vteřin záběru. To bylo 

něco, na tu dobu, tady nic nebylo, bylo hovno. 94 

 

Jeden z narátorů potvrzuje, že k filmům svých mladých let se stále vrací, s nostalgií 

té doby.  

 

Chodili jsme do kina, dost často…na všechno možný, i teď se na ně koukám, 

když jdou v televizi…95 

 

 Šlo zejména o popularitu především westernů i žánrové podívané, především 

historických spektáklů i hudebně-divadelních filmů. Vzhledem k tomu, že značnou část 

publika tvořila mládež, můžeme podle výzkumů Filmového ústavu vidět generační rozštěp 

publika v tomto období. 96 

 Distribuční kvóty, propagační kampaně nebo promítání pro školy fungovaly nadále 

i v šedesátých letech, ale neměly sílu kvantitativně převážit spontánní zájem publika 

zejména o dobrodružné filmy, komedie, či hudební snímky. 97 

 

                                                           
92 Archív STOA Tábor, 27. plenární zasedání ONV, 11. 12. 1968, kniha č. 68 
93 SKOPAL, P.: Filmová kultura severního trojúhelníku, Brno, Host, 2014, s. 109 
94 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
95 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
96 SKOPAL, P.: Filmová kultura severního trojúhelníku, Brno, Host, 2014, s. 224 
97 SKOPAL, P.: Filmová kultura severního trojúhelníku, Brno, Host, 2014, s. 187 
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Italský, francouzský, La dolce vita, jazzová revue „Je to tradiční, tati“ ( It´s 

a trad, dad) – každý den. Svatba po italsku, francouzský filmy, ty americký třeba, 

Steve McQueen, dva westerny se sem dostaly. No ale co jsme teda byli Sedm 

statečných. Belmonda hodně dávali….98  

 

 V souvislosti se srpnovou invazí zaznamenala kina prudký růst návštěvnosti a počtu 

představení „západních“ filmů. Stejně tak jako tomu bylo i v divadle, proběhl po invazi 

v srpnu 1968 bojkot sovětských a lidově demokratických snímků způsobený reakcí jak 

publika, tak ale i distribuce. Filmy pěti zemí bylo možné zařazovat jen na výslovnou žádost 

a po dohodě s vedoucím kina. 99 

V souvislosti s invazí se také v Táboře objevilo heslo: „V Praze umírají ženy a děti a 

ty se nestydíš jít do kina?“ V reakci na promítání filmu Kleopatra 21. srpna 1968. 100 

V září 1969 zasáhla i kinematografii vlna personálních čistek. Distribuční nabídka 

byla „očišťována“ vyřazováním západních filmů. S tím souvisel i pokles tržeb kin. 101 Jejich 

návštěvnost pak v dalších letech ovlivnil mimo neatraktivnosti nabízených titulů způsobený 

politickou situací i nástup televizní kultury jako upřednostňovaného média, kdy byl objeven 

i politický potenciál médií, především právě televize. Ta se stala neměnnou potřebou, 

sledovalo ji přes 65% lidí, do kina chodilo jen asi 7% občanů. 102 

 

  

                                                           
98 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
99 SKOPAL, P.: Filmová kultura severního trojúhelníku, Brno, Host, 2014, s. 228 
100 SOkA Tábor, Osobní archív Jaroslava Hojdara, kart. č. 4. In: PECKA, J.: Spontánní projevy Pražského jara 
1968 – 1969, Brno, Doplněk, 1993, s. 132 
101 SKOPAL, P.: Filmová kultura severního trojúhelníku, Brno, Host, 2014, s. 228 
102 BREN, P.: Zelinář a jeho televize, Praha, Academia, 2013, s. 218 
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Hudba 

 

Boom bigbeatových kapel v tomto období byl i módní záležitostí, „vrozená potřeba 

amatérského muzicírování, která nebyla v našich zeměpisných šířkách ničím novým, a 

v neposlední řadě šlo o hudbu amatérsky dostupnou, stačilo pár kytar, bicí, a mohlo se hrát, 

dokonce po pár zkouškách s přesvědčením, že to zní.“ 103 Toto potvrzuje i vznik táborských 

kapel, které zakládali nejčastěji středoškoláci, nicméně u několika postoupil vývoj až 

k profesionalizaci, která přežila i normalizační období, viz níže. 

 Bigbeat, později počeštěle bigbít, je československým krycím názvem pro rockovou 

hudbu. Jako hudební proud měl velký vliv především na mladou generaci šedesátých let, 

především pod vlivem skupiny The Beatles.104 

  

Z oficiálních zdrojů města není patrné, že by bigbeat byl brán jako oficiálně 

prosazovaný kulturní proud.105 Pokud bychom chtěli nějaký odkaz najít, bude to pouze 

v souvislosti s mládeží, „je nutné umožnit mladým lidem to, co je láká.“ 106  

 

tak tam najednou ty časopisu typu Melodie začaly najednou psát o tý scéně, 

objevovaly se fotografie, vemte si, že už v roce 65 u nás vystoupili Manfred Mann, 

samozřejmě to skončilo katastrofou…čili nikdo se na to netěšil, ale v kinech šly filmy, 

který na to téma byly…šlo trošku bojovat, protože ty šedesátý léta všeobecně byly 

kulturně a sociálně a i jinak vystavěný do volnosti, takže ta obrana byla…ani tady ty 

strejdové neměli sílu to zatrhnout. 107 

 

Ovšem jedna úsměvná zmínka z té doby týkající se bigbeatové hudby je přece jen 

v archívních materiálech obsažena. Předseda MěNV Churáček na schůzi rady města uvádí: 

„Je třeba brát v úvahu zájem mládeže a dětí. Navrhl, že by mohlo být uspořádáno vystoupení 

kvalitních bigbeatových skupin, zdarma pro mládež, která by odpracovala 10 hodin do I. 

                                                           
103 VANĚK, M.: Byl to jenom rock´n´roll?, Praha, Academia, 2010, s. 211-212 
104 KNAPÍK, J., FRANC, M. a kol.:Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948 – 1967, 
Sv. I. A – O, Praha, Academia, 2011, s. 152 - 153 
105 Jak potvrzuje sám narátor, zmínek v oficiálních pramenech je velmi málo. Více: Rozhovor s Karlem 
Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
106 Příspěvek pracovníka odboru školství při ONV Boreše, in: Archív STOA, 83. schůze Rady MěstNV, 15. 1. 
1968, kniha č. 167 
107 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
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čtvrtletí při opravě města.“ 108 I když již probíhaly zejména v Praze, beatové koncerty i 

zahraničních kapel, 109  v Táboře jako okresním městě dál existovalo zpoždění pokroku, 

s netolerantními táborskými funkcionáři, odsuzujícími tu muziku dokonce ještě ve chvíli, 

kdy Beatles skončili.110 

 

Samozřejmě, že by se nějak vycházelo vstříc, to se říct nedá, ale nešlo tomu 

ani zabránit. To znamená, že tady ty místní soudruzi, kteří měli radši dechovku, tak 

museli připustit, že ta hudba asi je, že to není tak jak se myslelo v roce 62, 63, že za 

rok to zmizí někam, bylo zjevný, že to nezmizelo.111 

 

Ale 67, 68 byla myslim doba celkem příznivá pro tuhle muziku.112 

 

V kronice jsou dostupné pouze dva záznamy o činnosti beatových kapel: „6. 3. 1969 

Beatová skupina The Kings se umístila v krajské soutěži na druhém místě.“ 113„21. 11. 1969 

Beatová skupina Atlantic z Tábora se stala krajským vítězem na III. krajském beatovém 

festivalu v Českých Budějovicích. První cenu také v kategorii zpěvák převzal Jan Vacík.“114  

Záznamy z kroniky ostatně potvrzují i slova narátora a tehdejšího člena skupiny The 

Kings, Karla Kobližky: 

  

„My jsme hráli v různých městech, to byl Tábor, Budějovice, Havlíčkův Brod, 

byl to  Písek, bylo to Milevsko, Planá nad Lužnicí. Praha, tam potom, to už jsem byl 

pryč, na 2. beatovém festivalu.“115  

 

Ovšem z tohoto výčtu vyplývá, že bigbeat byl oficiálními místy pouze tolerován. 

Stálé místo předcházející jakékoli produkci byly povinné přehrávky před komisí, která 

kapelu buď na pódium pustila, nebo jejich vystoupení zamítla. 116 Kvalifikační přehrávky 

tak byly jedinou šancí jak získat oficiální souhlas k veřejné produkci a za honorář, konaly se 

                                                           
108 Archív STOA Tábor, 83. schůze Rady MěstNV, 15. 1. 1968, kniha č. 167 
109 Koncert britské skupiny Manfreda Manna v Praze.  
110 DENIŠ, K.: Big Beat 1960 – 72, Tábor, FEST 2004, 2015, s. 8 
111 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
112 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
113http://digi.ceskearchivy.cz – Kroniky – město Tábor 1969, sn. 34 
114http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1969, sn. 77 
115 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
116 DENIŠ, K.: Big Beat 1960 – 72, Tábor, FEST 2004, 2015, s. 7 

http://digi.ceskearchivy.cz/
http://digi.ceskearchivy.cz/


41 
 

povinně jednou ročně přehráním vybrané části repertoáru pouze před komisí, doplněné 

testem či pohovorem o poměru k socialistickému zřízení. 117 

 

Myslím si, že v těch letech 66, 67, 68 to bylo poměrně hodně otevřený. Pokud 

nemáte za restrikci ty povinný přehrávky, což byla buzerace, samozřejmě, a bylo to 

lepší řekl bych, něž ta buzerace, která přišla po roce 68 nebo zejména po roce 70, 

71.118 

 

Podmínkou bylo přehrání písní v češtině, repertoár samotný pak musel obsahovat jen 

třetinový podíl písní zpívaných v cizím jazyce, nejčastěji to byla angličtina.  

 

…takže že by tomu někdo strašlivě držel palce na těch oficiálních místech, to 

ne, ale i v těch kulturních zařízeních, i tam, kde seděl nějakej osvícenej člověk, tak si 

myslim, že se dalo, dalo…samozřejmě anglický názvy, anglický písničky byly 

nevítány, ale bavíme se 67, 68…119 

 

Dalším omezením byl povinný patronát organizace spadající pod Národní frontu, 

který danou kapelu zaštiťoval, v případě nejslavnější táborské kapely The Kings to bylo 

Kulturně osvětové středisko při MěNV v Táboře, 120  skupina Atlantik pak fungovala 

s nutnou organizační patronací Československého svazu mládeže, 121  The Ants mohli začít 

vystupovat v roce 1967 pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže základní organizace 

Tábor 3. 122 Pak také byl důležitý dohled pořadatelů nad samotnou produkcí, aby při ní 

nedocházelo k výtržnostem, které pak mohly znamenat postih pro samotnou kapelu, její 

zřizovatele i pořadatele. 123 

 

Takže sice kladli různé překážky, z hlediska délky vlasů, z hlediska oblečení, 

samozřejmě se čekalo na první průšvih, kdy ňákej chytrák se s někým popral…tak se 

vystoupilo proti tomu a ty zákazy byly.124 

                                                           
117 DENIŠ, K.: Big Beat 1960 – 72, Tábor, FEST 2004, 2015, s. 66 
118 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
119 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
120 DENIŠ, K.: Big Beat 1960 – 72, Tábor, FEST 2004, 2015, s. 51 
121 DENIŠ, K.: Big Beat 1960 – 72, Tábor, FEST 2004, 2015, s. 69 
122 DENIŠ, K.: Big Beat 1960 – 72, Tábor, FEST 2004, 2015,s. 85 
123 VANĚK, M.: Byl to jen to jenom rock´n´roll?, Praha, Academia, 2010. 
124 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
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Takže ano, restrikce, nejrůznější za průšvihy, když se někdo popral, byl 

logicky průšvih, když muzikanti samozřejmě neměli hubu na zámek, takže vobčas 

vedly ňáký moudrý řeči z pódia a ty bretšnajdři byli vždycky, takže i tyhle problémy 

byly…125 

 

 Nejstarší beatovou kapelou na Táborsku byli Cosmos, kteří vznikli v roce 1962. 

V roce 1965 vznikla nejznámější táborská beatová kapela The Kings, která hrála především 

repertoár převzatý od zahraničních skupin. V tomto ohledu jí konkurovala kapela Atlantik, 

která vznikla ve stejném roce, nicméně se profilovala jako beatová skupina s vlastní tvorbou. 

Dále zde působila skupina Diggers, kterou založili žáci průmyslové školy v Táboře, také 

skupina The Ants. Na podzim roku 1968 vznikla kapela žáků gymnázia January Sun, která 

se po půl roce působení přejmenovala na E 14: 

 

  „…skončil socialismus s lidskou tváří, ale ta cesta furt vedla do Rakouska.“126 

 

Skupina The Kings se v původním složení postupně rozpadla v důsledku emigrace 

některých jejích členů. Nicméně jazzová i beatová uskupení normalizaci přežila a dále na 

místní scéně působila. I díky tomu, že jejich představení byla vítaným „vývozním 

artiklem“, 127  např. na zasedání rakouských komunistů, na kterých jazzová skupina 

vystupovala jako kulturní vložka spolu s československou delegací jihočeského kraje,128 již 

výše zmínění The Kings jezdili hrát do barů, stejně tak jako další beatová skupina Atlantik, 

a to po celé normalizační období.  

 

„Potom většina těch kapel se začala vyvážet zásluhou rakouského manažera, 

takže většina slavných muzikantů z táborských bigbeatových a rockových kapel se 

proměnila v kavárenské nebo klubové kapely a hrály Rakousko, Německo, Švýcarsko, 

přes Pragokoncert jako čistě komerční věc.“129 

 

                                                           
125 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
126 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
127Dodatková informace, Miroslav Smažík, 12. 1. 2015 
128 Dodatková informace, Miroslav Smažík, 12. 1. 2015 
129 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
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Beatové kapely The Kings a Atlantik vystupovaly na táborské Střelnici pravidelně 

na tzv. tanečních čajích, jedné z nejoblíbenějších forem zábavy mládeže od poloviny 

padesátých let, 130 která se přelila úspěšně i do let šedesátých. Táborské čaje se pořádaly ve 

velkém sále kulturního domu Střelnice a bigbeatové skupiny zde hrály až do konce roku 

1969. 131  

 

Hlavním hudebním proudem, který vyznávali dva z narátorů, byla moderní muzika, 

především bigbeat. S tím souvisí i poslech zejména rádia Luxembourg. Zahraniční 

zpravodajství, tedy Svobodnou Evropu, poslouchal pouze jeden z narátorů, což bral jako 

„povinnost každého dne“.  

 

Desky jsme získávali jedním jediným způsobem na Západě, někdo tam někoho 

měl, nebo tam jel. Většinou to bylo tak, že někdo ze Západu je vez schovaný v kufru. 

Jarda měl otce, kterej jezdil v rámci služebních cest do Belgie. Ten když z tý Belgie 

přijel, tak měl vždycky ňákou desku. To byl vzácnej…to se neslo…jako když nesete, 

ne zlato, jako kdyby náboženskej fanatik nesl nějakej náboženskej artefakt…a teď 

jsme měli magnetofonek Sonny Duo, pak jsme měli ty pásky, to byly nahraný samý 

rock´n´rolly. (Hailly, Presley, Anka, Richards)132 

 

Cizí rádia jsme poslouchali, to byla povinnost každého dne. Poslouchali jsme 

tři, Luxembourg, ten hlavně, ten nám šel, to jsme chytali na středních vlnách, 

poslouchala se občas Svobodná Evropa, a americký vojenský rádio v Německu. To 

jsme si hned ve škole ráno řekli, co se vysílalo na Lexu. To byly nábožný stanice.133 

 

 Jeden z narátorů přibližuje posun, který nastal v rozhlasovém vysílání moderní 

hudby, která se začala objevovat v pro něj dostatečném rozsahu a obsahu i na našich 

rozhlasových vlnách.  

 

Radio Luxembourg…pro nás už neměl takovej význam jako pro lidi 

z padesátých nebo z první poloviny šedesátých let…zásadní věc, on byl míň rušenej 

                                                           
130 KNAPÍK, J., FRANC, M. a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948 – 1967, 
Sv. I. A – O, Praha, Academia, 2011, s. 193 - 194 
131 Archív STOA, Táborský kulturní kalendář, programy Divadla Tábor. 
132 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
133 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
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jako Svobodná Evropa…Laxík jsme poslouchali každej večer, ale pak už se tyhle věci 

objevovaly i v našich rádiích…já jsem měl radši vysílání v češtině, který bylo na BBC 

v neděli odpoledne byla taková hitparáda…134 

 

Vzory jsme měli v Americe, protože tam taky bigbít začínal. Tady, akorát 

Olympic, ty začínali 62/63, jako my. 135 

 

Na Střelnici, když hráli Karel Kobližků, Kingové, to byla taky událost…136 

 

Takže jsem viděl všechno to, co bylo podstatný, všechny ty přehrávky, který 

se dělaly na Střelnici, Střelnický čaje, soutěže, který byly zejména 1968 – 69 poměrně 

častý, beatcupy a všechny možný přehlídky…takže tam se objevila řada kapel šest, 

osm, deset kapel nejen z Tábora, ale z Táborska. 137 

 

Koncertní dění v Táboře bylo zaměřeno především na tehdy populární swingovou a 

jazzovou hudbu, kterou například narátor Karel Kobližka a další hudebníci provozovali 

v restauracích, hostincích, barech a jiných vhodných prostorách. Odpolední zábava s živou 

hudbou a tancem označovaná obecně jako „čaje“ přitahovala pouze mladou generaci; 

z tohoto důvodu se při těchto příležitostech provozovala především bigbeatová nebo taneční 

hudba. 

 

 V noci se chodilo do Chaty, ta byla do čtyř, tak se taky hrálo, tam hráli baroví 

muzikanti (swing, jazz). V Grandu restaurace, tam jsme taky hráli. Taky Studio T, 

Smažíci, ty hráli swing. Tam se hodně chodilo na ně. V roce 1966 jsem se účastnil, 

když se pořádal v Přerově 1. československý amatérský jazzový festival. 138 

 

 Čaje byly bigbeatový. Občas, když nebyl bigbít, Kapela Vráti Heřmánka, 

hráli takovou taneční muziku.139 

 

                                                           
134 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
135 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
136 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
137 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
138 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
139 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
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 V průběhu normalizace došlo i na bigbeat, který byl označen za nevhodný hudební 

proud, později dokonce potírán a leckdy i kriminalizován. Na začátku sedmdesátých let tak 

dochází k násilnému počešťování názvů kapel, popřípadě k jejich přeměně v barové sestavy 

či dokonce dochází na jejich rušení. 140 

 

Ne, že by zákazy nebyly, ale myslím si, že dramatičtější to bylo skutečně po 

69, spíš 70, kde spousta muzikantů emigrovala a spousta fandů emigrovala a kdy se 

rušily anglicky zpívaný písničky, rušily se anglický názvy…ty dlouhý vlasy, protože 

vemte si, že 66, 67 ty vlasy z dnešního pohledu byly směšně dlouhý…takže řek bych, 

že ten problém s vlasy nebyl, někdy s oblečením, ale obecně to nebyl žádnej 

všeobecnej problém jako potom…141 

 

  

                                                           
140 DENIŠ, K.: Big Beat 1960 – 72, Tábor, FEST 2004, 2015, s. 124 
141 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
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Společenské události 

 

 Otázky na společenské události se týkaly především dvou událostí, které byly po 

dlouhé době v Táboře obnoveny, a jejich znovu konání znamenalo příslib do budoucnosti, 

že i dlouho opomíjený Majáles, který se týkal především studentů, tak i Klokotská pouť, 

jejíž znovuobnovení mělo snad ještě větší význam, nebudou zakazovány a ti, kteří se jich 

zúčastní, nebudou pronásledováni, jako tomu bylo v minulosti.  

 

Majáles 

 

Tradice Majálesu byla zrušena v roce 1948 a obnovena v době tání v roce 1956 a 

následně opět zakázána. Oficiálně byly majálesové průvody v Československu opět 

povoleny až v roce 1964. 142 

26. května 1968 se konal Majáles, „po delším odmlčení“, 143  jako průvod 

organizovaný studenty středních škol. Tento zvyk vzešlý z období rozmachu univerzit již 

v 15. století, popřípadě ve století 18. jako slavnost z prostředí středoškoláků se také tento 

rok pořádal v Táboře naposled.  

 

Pouze jediný z narátorů si vzpomíná na znovuobnovený průvod studentů.  

 

Majáles, první Majáles byl až když bylo pražský jaro v šedesátým osmým. 

Jinak Majálesy tady nebyly. Ale nesměl bejt, pak byl až v šedesátým osmým, ale to 

bylo ještě dobrý.144 

 

 

Klokotská pouť 

 

Toto místo je od svého počátku, tedy 13. století spjato s poutěmi k Panně Marii. 

Hlavní pouť se koná vždy nejbližší sobotu k svátku Nanebevzetí Panny Marie. 145  

                                                           
142 KNAPÍK, J., FRANC, M. a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948 – 1967, 
Sv. I. A – O, Praha, Academia, 2011, s. 521 - 523 
143http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1968, sn. 89 
144 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
145 www.klokoty.cz 

http://digi.ceskearchivy.cz/
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V průběhu roku 1968 se začal církvím a katolické církvi otevírat svobodnější prostor. 

Na začátku května 1968 bylo oficiálně založeno Dílo katolické obnovy, kde se slavnostní 

mše účastnili téměř všichni biskupové. 146 S tím souvisel návrat katolických slavnostních 

poutí na poutní místa po celé republice, ovšem na většině míst jen pro tento rok.  

Již několikrát zmiňované uvolnění roku 1968 se týkalo i církví. Mnoho duchovních, 

kteří byli v padesátých letech uvězněni bylo propuštěno na svobodu. V tomto roce byl také 

publikován v Literárních novinách dopis vězněných s tím, že proces demokratizace 

společnosti by nebyl upřímný, pokud bude pokračovat diskriminace věřících občanů. 147 

Začátkem této liberalizace byla koncepce vlády v oblasti církevní politiky, schválená již 21. 

března 1968. Také Akční program obsahoval ustanovení o přirozeném právu každého 

občana na svobodný náboženský život. Následně byli do svých funkcí zpět uvedeni 

biskupové. 148  S tolerancí vlády bylo také obnoveno církevní vyučování na školách. 

Vzhledem k těmto do té doby nemyslitelným ústupkům moci vůči církvím 149 bylo možné 

uspořádat i do té doby zapovězené církevní poutě. 

V oficiálních archívních dokumentech, tedy zápisech ze schůzí plenárního zasedání 

ONV, MěNV ani Rady MěNV není o této události žádná zmínka, ani v místním tisku. Pouze 

v kronice města je toto obnovené slavnostní poutní shromáždění zaznamenáno.  

Dne 18. srpna 1968 se v Klokotech150 konala pouť poprvé od roku 1959. Díky tomu 

bylo přítomno přes patnáct tisíc návštěvníků. Pouť byla výjimečná tím, že mši sloužil 

českobudějovický biskup Josef Hlouch, kterému bylo právě v roce 1968 umožněno vrátit se 

na své místo do Českobudějovické diecéze. Biskup byl mimo jiné přivítán i předsedou MNV 

Klokoty.151  Klokotská pouť se konala i v následujícím roce, a to 17. srpna, ale již bez 

oficiálních ceremonií ze strany politických orgánů městské části. V roce 1970 byla opět 

zakázána, i když podle vzpomínky narátora se konala, sice ne veřejně, ale skrytě: 

 

                                                           
146 S obrodou církví souvisely změny v Sekretaritátu pro věci církevní, státní instituce hlídané komunistickou 
stranou, amnestování duchovních nebo zrušení jejich internace a navrácení některých zpět do úřadů, také  
rozpad Mírového hnutí katolického duchovenstva, změna směrnic pro poskytnutí státního souhlasu 
k výkonu duchovenské činnosti. in: KAPLAN, K.: Těžká cesta: spor Československa s Vatikánem 1963 – 1973, 
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001, s. 48 - 59 
147 DEMEL, Z.: Pod dohledem církevních tajemníků. Omezování katolické církve v Československu 1945 – 
1989 na příkladu jihočeského regionu, Praha, Centrum pro studium demokracie, 2008. 
148 HOPPE, J.: Opozice ´68, Praha, Prostor, 2009, s. 33 
149 Nejen katolické, ale i řeckokatolické, která byla v roce 1968 také obnovena, spolu s ní legálně působilo 
dalších 18 státem uznaných církví. In: HOPPE, J.: Opozice ´68, Praha, Prostor, 2009, s. 32 
150 Poutní místo městské části Tábor - Klokoty od roku 1988 součástí města 
151http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1968, sn. 113 

http://digi.ceskearchivy.cz/
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„No, 1969 byla, ona tady furt…1968 byla tahleta velká, 1969 ještě tam byla venku, 

1970 už mohla bejt jenom rozšířená na hřbitově tady, a 1971už byla tady v ambitech……152 

 

Vzhledem k dlouhému období, kdy se nemohla konat, vryla se narátorovi do paměti 

i se všemi podrobnostmi. Díky tomuto vyprávění jsem získala detailní obraz o této jedinečné 

události.  

 

To byl to jaro toho šedesátýho osmýho roku, kdy všechno se otvíralo, vím, že 

všude vlály vlajky, dokonce státní, vím, že tady byl předseda MNV, nějaký ty 

baráčníci tehdy a tý poutě se zúčastnilo velký množství lidí z celých jižních Čech, 

protože ta klokotná pouť byla tradiční, odhaduje se nějakých pětadvacet tisíc 

lidí…vím, že ten biskup, jmenoval se dr. Josef Hlouch byl z Budějovic, vím, že to 

uvítání bylo už někde na hranicích toho Tábora, někde u Sezimáku, tak ho vítal, 

myslím, že děkan táborskej, a nějaká delegace…a tam se to přivítalo, pak jel sem, 

tady bylo další uvítání prakticky už u těch dnešních Emauz…na nádvoří, a potom ta 

vlastní mše se odehrávala před tím „Táborským vchodem“, kde teda bylo 

uspořádaný to pódium, a vím, že tady s ním byl jeho tehdejší sekretář, pozdější 

kardinál Vlk, tak ta bohoslužba proběhla, protože jsem se podílel na tý muzice, tak 

vím, že jsme tam měli chrámovej sbor, zpíval jsem s tím sborem a hrál na 

harmonium…a trvalo to asi do dvanácti hodin…a nakonec jsem musel zazpívat Pane 

pomiluj ny a Čechy krásné, Čechy mé…153 

 

 Narátorovo vyprávění v audioverzi odráží nadšení z konané poutě, ale i skepsi 

z dalšího okleštění při konání poutí následující roky 1969 a 1970, které se již odehrály bez 

jakýchkoli oficialit a ve velmi omezené formě.  

 

Ta pouť, tam bylo cítit, že ty lidi se uvolnili, bohužel na krátkou dobu…154 

 

Normalizace týkající se církevní oblasti začala již v létě 1969 odvoláním reformního 

vedení sekretariátu, proto se Klokotská pouť jako i další již nekonala, neboť jedním 

                                                           
152 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
153 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
154 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
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z prvních kroků byl opětovný zákaz konání veřejných i poloveřejných akcí konaných za 

účasti duchovních. 155 

Poutní místo bylo následně obnoveno až po roce 1989. 

 

  

                                                           
155 VANĚK, M.a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech 
v Československu. Praha, ÚSD AV ČR, 2002, s. 110 - 111 
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Politické události 

 

Nálada do srpna 68 

 

ROK 1968 

 

Rok 1968, resp. „předjaří“, bylo klidným obdobím v životě města, alespoň z pohledu 

na vydávané dokumenty ze zasedání Rady a Pléna. MěNV řešil společně s nadřízenými 

orgány rozpočet, závazky závodů pro zlepšení chodu města především na úseku 

hospodářství, dopravní situaci a výstavbu.156 

Obrodný proces byl přivítán komunisty odboru školství a kultury ONV: „projednali 

na své schůzi realizaci závěrů zasedání lednového pléna a demokratizaci našeho života a její 

provádění ve školství a kultuře.“ 157 

Na zasedáních rezonovaly myšlenky lednového pléna ÚV KSČ. 158 Jak uvedl ve 

svém příspěvku tajemník ONV Halbina: „Politická situace se po lednovém plénu ÚV KSČ 

značně změnila, ovlivňuje v kladném smyslu práci volených orgánů okresu, měst, obcí i 

pracovníků ONV.“ 159  Změna klimatu ve společnosti se odrazila i na jednáních orgánů 

města.  

Noviny Palcát k tomu ve svém úvodníků píší: „Lednové zasedání ÚV KSČ 

ovlivňoval i jednání politiků. v táborských obcích. Na řešení problémů se kromě komunistů 

musí podílet i občané, státní, společenské a hospodářské organizace nebo například kulturní 

a osvětová zařízení.“ 160 

Demokratizace společnosti pak pokračovala díky schválení Akčního programu 

KSČ.161  Tajemník ONV dále uvádí: „Očekávám, že poslanci i přítomní vedoucí odborů a 

                                                           
156http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1968, sn. 20-35 
157 PALCÁT, 17. 1. 1968,  roč. X, č. 3.  
158 První část jednání pléna ÚV KSČ se konala již 18. - 21. 12. 1967 a nesla se v duchu kritiky prezidenta a 
prvního tajemníka A. Novotného. Přerušené plénum pokračovalo 3. – 5. 1. 1968. Výsledkem zápasů o 
vedení strany bylo odvolání A. Novotného z funkce generálního tajemníka, do čela strany byl zvolen A. 
Dubček. Smysl lednovému plénu dal až článek J. Smrkovského, který se na základě přijaté rezoluce 
lednového pléna postavil za opravdovou demokratizaci veřejného života. Toto plénum, ač se v první chvíli 
zdálo, že projednává pouze kosmetické změny ve vedení strany, dostalo svůj pozdější význam jako počátek 
reformního procesu v československé společnosti. In: www.vhu.cz/lednove-plenum 
159 Archív STOA Tábor, 25. plenární zasedání ONV, 20. 6. 1968, kniha č. 68 
160 PALCÁT, 6. 3. 1968, roč. X., č. 10, s. 1 
161 Podle tohoto dokumentu měla komunistická strana sloužit lidu, i když zde stále přetrvávala proklamace 
její vedoucí úlohy ve státě, dokument potvrdil například shromažďovací a spolčovací právo občanům 
republiky. In. SYNEK, M.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968, Československé středisko nezávislé 
literatury, Scheinfeld – Schwarzenberg, 1988, s. 42 

http://digi.ceskearchivy.cz/


51 
 

přizvaní hosté se v rozpravě vyjádří k naší společné práci a svými náměty a připomínkami 

pomohou vytvořit demokratický způsob řízení a správy, jak je uveden v akčním programu 

KSČ ve vládním programovém prohlášení a jak je dotvářen na květnovém zasedání ÚV 

KSČ.“ 162 Přihlášení se k politice strany a vlády pak dokládá Návrh usnesení plenárního 

zasedání: „Plenární zasedání se plně staví za závěry květnového zasedání ÚV KSČ a 

Akčního programu KSČ. Poslanci ONV budou plně podporovat demokratizační proces a 

jeho průběhu čelit krajnostem zleva i zprava. Využijí všech možností k dalšímu upevňování 

spojení s občany a ve spolupráci s orgány NF budou širokou veřejnost informovat o úkolech 

a činnosti NV. Budou nápomocni při sjednocování všech pracujících, kterým záleží na tom, 

aby naše republika šla rychle kupředu na cestě k socialismu.“ 163 

Červnový zápis kroniky poodhaluje názory, které rezonovaly tehdejší společností, 

týkající se nastoupeného polednového celorepublikového vývoje. Ilustruje rozpory ve 

společnosti, na jedné straně aktivitu a vytváření spolků, „které chtějí být platné 

socialismu,“ 164  na druhé straně zase stranické organizace, které „mlčí, ještě se 

nerozkoukaly“.165 Občanské aktivity zasáhly i Národní frontu zastřešující všechny státem 

povolené organizace, ve kterých v tomto období došlo k dynamickým změnám, především 

v členění jednotlivých organizací a v požadavcích na větší samostatnost. 166  Hlavními 

organizacemi mimo oblast Národní fronty pak byly Klub angažovaných nestraníků a K 231 

– Sdružení bývalých politických vězňů.  

Vzhledem k tématu této práce je třeba zmínit především aktivitu uměleckých svazů, 

jejichž zastřešujícím orgánem se stal Koordinační výbor tvůrčích svazů, 167  jehož 

nejvýraznější složkou se stal především v srpnových dnech Svaz československých 

filmových a televizních umělců, 168 kdy apeloval na vlastenecké cítění v „Prohlášení vědců, 

novinářů a umělců“. 169 

  

                                                           
162 Archív STOA Tábor, 25. plenární zasedání ONV, 20. 6. 1968, kniha č. 68 
163 Archív STOA Tábor, 25. plenární zasedání ONV, 20. 6. 1968, kniha č. 68 
164http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1968, sn. 97 
165Zde měl kronikář pravděpodobně na mysli například Československý svaz socialistické mládeže, který vse 
v intencích pražského jara potýkal s nezájmem svých členů. In:http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město 
Tábor 1968, sn. 97 
166 HOPPE, J.: Opozice ´68, Praha, Prostor, 2009, s. 28 
167 Složený ze zástupců Svazu československých architektů, Svazu československých divadelních umělců, 
Svazu československých filmových a televizních umělců, Svazu skladatelů, Svazu československých 
spisovatelů, Svazu československých výtvarných umělců, Svazu československých novinářů a Svazu 
vědeckých pracovníků. In: HOPPE, J.: Opozice ´68, Praha, Prostor, 2009, s. 37 
168 FITES 
169 HOPPE, J.: Opozice ´68, Praha, Prostor, 2009, s. 39 

http://digi.ceskearchivy.cz/
http://digi.ceskearchivy.cz/
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Všichni narátoři hodnotí vývoj v šedesátých letech, zejména v roce 1968, pozitivně. 

Jedním z faktorů, které hrály roli pro pozitivní, až entuziastické vnímání tohoto období, byl 

věk narátorů, resp. jejich mládí, které jim i jejich jednání propůjčovalo bezstarostnost. 

 Specifikum prožívání této doby u narátorů, kteří se věnovali bigbeatu, spočívá 

v jejich napojení prožitků právě na hudbu a s tím spojené uvolnění. 

 

Uvolňování 1968, je fakt, že lidi měli takovou jako náladu, jako chtěli se bavit, 

dřív se sedělo jako někde po domácnostech, a tohle lidi začali chodit ven, bavili se, 

určitě jo…170 

  

Neměli jsme žádný existenční starosti, protože my jsme nemuseli si shánět 

práci a byt. My jsme bydleli u rodičů a chodili do školy. Hráli jsme a dostávali za to 

peníze. Hráli jsme třeba dvanáctkrát za měsíc. 171 

 

Ale ta doba po tom šedesátým osmým byla fajn…jako žilo se…172 

 

Prožíval jsem to nadšeně jako všichni ostatní, protože najednou jste 

poslouchala muziku, kterou jste nemohla poslouchat, mohla jste číst knížky, o kterých 

jsme věděli, že existovaly a náhle začaly vycházet, objevily se časopisy, kdy ta 

Melodie se proměnila a začala psát o bigbítu, objevil se geniální časopis Pop music 

expres…173 

 

Zákazy byly. Za Tondy Novotnýho, ten byl slabej, se otevřely brány hodně 

kumštu a věcem. Ta cenzura tak povolila, že tady vycházely třeba knihy, to byl 

komplet, kterej vydal Škvorecký. – Raymond Chandler – všechny tady vyšly 

v nádherných překladech. Vycházeli beatníci – Kerouac, i Saroyan, Hlava XXII. Pak 

tady byl Ginsberg. 174 

   

Tak jsme viděli ten svět těma očima mladejch, jak jsme měli rock´n´roll a měli 

jsme ten Laxík, tak tohle, to nám nahrazovalo, to bylo většinový, co jsme vnímali, 

                                                           
170 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
171 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
172 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
173 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
174 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
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takže třeba jsme vůbec nevěděli hodně věcí…o pracovních táborech, politických 

vězních, to jsme nevěděli, protože noviny jsme nečetli, kdo čet RP byl vůl. Neměli 

jsme od nikoho to povídání. Takže jsme věděli, že je to režim na hovno, že jsou 

komunisti zlí, ale my jsme se tomu vyhýbali. 175 

 

Většina narátorů si pak idealizuje budoucí možný vývoj, pokud by srpnovým 

událostem a následnému utužení poměrů nedošlo. 

 

Mně se ten vývoj líbil. Mně se to v tom šedesátým osmým tady začalo líbit, to 

vypadalo, že to bude dobrý tady. Začaly bejt rehabilitace, začalo se řešit, že to tady 

bude jako v Jugoslávii, protože pasy budou platný pro celej svět, a že se budou rušit 

vízový povinnosti a doložkový povinnosti, rušila se, totálně se zrušila cenzura, takže 

ten vývoj byl dobrej. Začala bejt opozice, která se připustila, vydal se zákon, že 

komunistická strana nemá právo jako jediná mít moc, že se může volit i jiný strany, 

ten vývoj byl výbornej. 176 

  

To se prožívalo moc emocionálně, protože po těch padesátých letech…no, a 

to bylo potom uvolnění a po represi těch padesátejch let…co byly procesy 

s představiteli (církví)…177 

 

Jeden z narátorů pak přiznává i účast na tolik nepopulární Akci Z, 178 která byla do 

té doby, resp. její účast na ní, vnímána spíše negativně, nicméně ve všeobecně sdíleném 

nadšení z doby se jí narátor zúčastnil. 

 

A my jsme byli nadšený, tak jsme tam chodili třeba o víkendu na Akci Z tady 

u nádraží opravit ten park. 179 

 

                                                           
175 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
176 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
177 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
178 Akce Z konané od roku 1955 při 10. výročí osvobození, Akce Zvelebování měst a obcí občanskou 
svépomocí formou brigád. Tyto akce měly přispět ke zkrášlení, ozdravění a trvalému zlepšení života 
v obcích, jako doplněk řádné investiční výstavby, která nestačila v plném rozsahu pokrýt všechny životní 
potřeby moderního člověka. In: KNAPÍK, J., FRANC, M. a kol.:Průvodce kulturním děním a životním stylem 
v českých zemích 1948 – 1967, Sv. I. A – O, Academia, Praha, 2011, s. 122 - 123 
179 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
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Stejně tak podotýká, že se vzhledem k mládí nezajímal o politiku, spíše vnímal 

pozitivní stránky režimu, který se zdál být v té době reformovatelný a vycházející lidem 

vstříc. 

 

Najednou to tady bylo dobrý. A ten vývoj mohl pokračovat velmi dobře. 

Jelikož nám bylo tenkrát 16-18, tak jsme vnímali svět trošku jinak, ne tak politicky. 

Viděli jsme slepě Ameriku, akorát jsme viděli rock´n´roll. Ty naivní ukázky. Tak 

hlavně to šlo kvůli tý muzice. 180 

 

Jednou z otázek, kterou si narátorka kladla, byl problém uplatňování státní moci i 

v tomto liberálním období. Zda ještě byly ještě kladené nějaké překážky, které narátoři 

vnímali i přes pozitivní demokratizační vývoj daného období.  

I přes uvolnění, které připisujeme roku 1968 jako jeho hlavní atribut, existovaly 

určité mantinely, které stále zajišťovaly dohled nad kulturou a společenským děním. Již to 

ovšem nebyly události, které by byly postihovány v takové míře, jako tomu bylo v minulých 

obdobích. Tento fakt potvrzují i narátoři, kdy v jednom případě se stále trvající ztížené 

podmínky týkaly hudebního repertoáru skupiny, i když i zde se projevila vůle mladé 

muzikanty od postihu uchránit. 

  

  Jo, zakázali, přímo ne, ale přišlo nařízení, muselo se před každým 

vystoupením vyplnit seznam skladeb. Tam nesměly bejt žádný anglický názvy. Tak se 

psaly české názvy, ale hrálo se anglicky. Tak vrčeli, že furt anglicky, tak jsme začali 

dělat český písničky. Tak jsme měli v repertoáru deset procent, patnáct procent 

vlastních písniček, úlitba komunistům. 181 

 

Narátoři mluví spíše o toleranci bigbeatu než o jeho proklamaci oficiálními místy. 

Ale shodně poukazují na lidský prvek, který mnohdy pomohl od možných restrikcí ze strany 

orgánů. 

 

Zákaz hraní byl několikrát, ale to se vždycky vyžehlilo. Zastávali se nás…tak 

jsme nějaký zastánce měli, tak se to tak ututlalo…182 

                                                           
180 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
181 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
182 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
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Jako že by tomu někdo strašlivě držel palce na těch oficiálních místech, to ne, 

ale i v těch kulturních zařízeních i tam, kde seděl nějakej osvícenej člověk, tak si 

myslím, že se dalo hrát.183 

 

 Narátor zde poukazuje na restrikce daného období, které ovšem vycházejí ve 

srovnání s těmi normalizačními jako „obtěžování“, které samozřejmě i v této době 

komplikovalo muzikantům život, ale nikoliv tak zásadně jako tomu bylo v pozdějším 

období. 

 

Myslím si, že v těch letech 66, 67, 68 to bylo poměrně hodně otevřený. Bylo 

to, ale řekl bych, že to bylo lepší než ta buzerace, která přišla po roku 68 a zejména 

70, 72, protože 72 byl ten útok masivní…Samozřejmě, že by se nějak dramaticky 

vycházelo vstříc, to se říct nedá, ale nešlo tomu ani zabránit… 

 

 V tomto výroku je obsaženo vše, co by se dalo říci. Ovšem v tomto případě vývoj 

nebyl dotažen do konce, ale opět vrácen, i když ne natolik, aby beatová hudba zanikla, 

nicméně její produkce byla utlumena. 

 

No jistě, ale to je vývoj…(odpověď na otázku, že i v roce 1968 přes 

uvolňování trvaly restrikce, zákazy)…184 

 

Narátorka pak poukazuje na přetrvávající obavy z poslechu zahraničního rozhlasu, 

konkrétně rádia Luxembourg. 

 

Luxembourg, to jsme poslouchali, to jo…ale to jsme byli mladý a blbý, jsme 

to pustili na celou ulici, až nás napomínali sousedi…jsme si neuvědomovali, že se 

nám může něco stát…185 

 

Narátoři se shodli na tom, že tento pozitivní vývoj trval bohužel velmi krátkou dobu 

na to, aby byly změny trvalejšího charakteru. Shodně litují promarněné příležitosti, kdy 

                                                           
183 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
184 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
185 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
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započaté reformy nemohly být vzhledem k následnému vývoji, tedy brzké intervenci armád 

Varšavské smlouvy na popud Sovětského svazu, dokončeny.  

 

 To se nedotáhlo do konce, to skončilo brzo (reformy 1968)…škoda, že se to 

nepovedlo do konce, pak už to mohlo bejt hezký…s tou vojenskou silou by to asi 

nedošlo do konce…todle byla taková ta překážka…186 

 

Ovšem toto krátké období, kdy byla zrušena cenzura,187 nebylo dostatečné podle 

jednoho narátora na to, aby se napravily roky dezinformací a zatajování podstatných i méně 

důležitých skutečností, kterými si museli občané státu od 50. let projít. 

 

 V exilu jsem se dozvěděl věci, které nás tady ve škole nenaučili, hlavně 

historie – Hitler Stalin pakt, jak to bylo s okupací, o pracovních táborech, jak to bylo 

s okupací, my jsme nic nevěděli, já jsem se až tam začal dozvídat spoustu věcí…. tady 

nám neřekli nic…188 

 

…takže třeba jsme vůbec nevěděli hodně věcí…o pracovních táborech, 

politických vězních, to jsme nevěděli, protože noviny jsme nečetli, kdo čet RP, byl vůl. 

Neměli jsme od nikoho to povídání. Takže jsme věděli, že je to režim na hovno, že 

jsou komunisti zlí, ale my jsme se tomu vyhýbali.189 

 

 Na druhé straně, jeden z narátorů poukazuje na to, že o negativních věcech, které 

komunistický režim od roku 1948 spáchal pod heslem „cestou ke komunismu“, bylo 

povědomí, i když se tato fakta pokoušel režim utajit. Na druhé straně má pravdu předchozí 

narátor v tom, že pokud nebyl v okolí nikdo, kdo by o těchto věcech měl informace, bylo 

obtížné je do zrušení cenzury získat jinak.  

Otázkou je, zda bylo vůlí narátorů informace vyžadovat, protože rodiče jistě museli 

o těchto věcech vědět, či je jen z náznaků tušit, vzhledem k tomu, že i když byli například 

                                                           
186 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
187 Zrušení cenzury Národním shromážděním, zák. č. 84/1968 Sb. ze dne 26. 6. 1968, kterým se mění zák. č. 
81/1966 Sb. o periodickém tisku a o ostatních hromadných sdělovacích prostředcích, in: BERÁNEK, J., 
CYSAŘOVÁ, J., SÍGL, M.: Souboj slova a obrazu s mocnými. Novináři a média v Pražském jaru 1968, Klub 
novinářů Pražského jara 1968, Praha, 2013, s. 29. 
188 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
189 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
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členy strany, zažili kritická 50. léta komunistických monstrprocesů a dalších křivd, kterých 

se režim na občanech dopustil. 

 

Vědělo se toho dost…i když to bylo tajný…190 

  

Táborské jaro 

 

 Tento slibný demokratický vývoj byl v srpnu násilně přerušen. Dne 21. srpna 

1968 bylo svoláno mimořádné zasedání rady MěNV k projednání situace ve městě. Na 

prvním místě bylo zajištění dostatečného zásobování obyvatelstva okolními závody. 

„Přítomní vyjádřili podporu legální vládě Československé socialistické republiky. Předseda 

MěstNV pronesl projev v místním rozhlasu „po drátě“ jako „apel pro občany, aby zachovali 

klid. Zdůraznil plnou podporu naší vládě a ÚV v čele se s. Dubčekem.“ 191 

Srpnová intervence vojsk Varšavské smlouvy na území ČSSR vyvolala i 

v představitelích města pocity, kterým dali průchod jak ve svých vystoupeních na 

mimořádných zasedáních, tak i v oficiálních rezolucích zasílaných v prvních dnech okupace 

na všechny strany.  

 Například pozdější tajemník ONV Lavička uvedl: „Je to brutální okupace, kterou 

jsme nikdo nečekal, jsme všichni jednotni ve stanovisku proti okupaci. Je to pro náš národ 

nejtěžší chvíle od druhé světové války.“ 192  Na zasedání MěNV zaznělo: „Svolali jsme 

zasedání v této tragické době pro náš národ, kdy okupační vojska pěti států Varšavské 

smlouvy bezdůvodně přepadla naši vlast a tak vytrhla všechen náš lid od pokojné a usilovné 

práce, od budování naší demokratické ČSSR. Celé město se vlastenecky postavilo na obranu 

svobodného Československa.“ 193  Plénum poté v deklaraci podepsané tajemníkem i 

předsedou MěNV dalo na vědomí: „Plénum MěNV na svém zasedání se plně staví za naši 

vládu a jejího prezidenta. Vzhledem k tomu, že neoprávněná přítomnost okupačních vojsk 

je jak v našem státě, tak i v našem městě nežádoucí, kategoricky žádáme její okamžitý 

odchod, aby tak mohl být nerušeně zabezpečován další demokratický vývoj socialismu 

v našem státě. Jsme pevně rozhodnuti pokračovat v demokratizačním procesu a nepřipustit 

                                                           
190 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
191http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1968, sn. 139, stejný text „Dubčekova směna po 
telefonu“ byl uveřejněn i v novinách PALCÁT, r. X, č. 36, 4. 9. 1968, s. 1 
192 Archív STOA Tábor, Mimořádné plenární zasedání ONV, 23. 8. 1968, kniha č. 68 
193 Archív STOA Tábor, 29. mimořádné plenární zasedání MěstNV, 26. 8. 1968, kniha č. 121 

http://digi.ceskearchivy.cz/
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v naší práci a činnosti návrat k politice a metodám prováděným před lednem.“ 194 Prohlášení 

vydalo i mimořádné plenární zasedání ONV: „Plně podporujeme legálně zvolený nový ÚV 

KSČ s. Dubčeka. Jednomyslně schvalujeme úsilí presidenta ČSSR Ludvíka Svobody 

v hledání čestného a důstojného východiska ze vzniklé vážné situace v duchu zásad 

lednového pléna ÚV KSČ.“ 195 

Jako vyvrcholení napětí představitelů MěNV bych ještě uvedla Dopis Naumburgu, 

spřáteleného družebního města v NDR. Vzhledem k účasti armády NDR na intervenci, která 

byla i představiteli města vnímána negativně, předložil Schneider ke schválení dopis tohoto 

znění: „Jaká rána však byla pro lid našeho mírumilovného státu a tím i občany našeho města, 

když 20. srpna překročila spojenecká vojska pěti spřátelených a bratrských zemí naše 

hranice, nikoliv jako bratři, ale jako okupanti naší draze milované vlasti – ČSSR. Obracíme 

se proto na Vás, vážení soudruzi, abyste využili veškerého svého vlivu a znalosti života a 

myšlení našeho lidu a vysvětlovali vašim občanům, že jde o politování - hodný tragický 

omyl, že náš lid nehodlá sejít ze své socialistické cesty. Věříme, že při řešení této – pro nás 

tak bolestivé a vážné situace – zvítězí síly zdravého rozumu.“ 196  Tento dopis byl 

následujícího roku v rámci konsolidace a přehodnocení politického vývoje odvolán. 197 

Po prvotních reakcích přišly na řadu i reakce střízlivé, které dbaly na udržení pořádku 

ve městě, aby nedocházelo ke střetům občanů s armádou. „Na úseku dopravy: sledovat stav 

vozovek! MNV a MěNV budou v pravidelném styku s orgány VB a budou informovat 

občany…pro udržení pořádku v celém rozsahu, udržovat klid a pořádek…organizovat 

brigády na urychlení sklizně obilovin, zajišťování včasného přísunu základních potřeb a 

jejich normální prodej…“ 198  Vyjádření Rady ONV: „Vyslovujeme poděkování všem 

občanům našeho města a okresu, že zachovávají klid a pořádek a nastupují ukázněně na svá 

pracoviště. Nezbytné zásobování obyvatelstva je zajišťováno. …žádáme MNV v celém 

okrese, aby vyzvaly občany ke klidu, k nastoupení do práce a zajišťovaly pořádek ve svých 

obcích a zásobování.“ 199 

 Jako prorocké se pak jeví prohlášení poslance ONV s. Vacka: „Musíme se připravit 

na to, že přijde doba, kdy přijdou různá opatření, která náš život dosavadní budou měnit. 

                                                           
194 Archív STOA Tábor, 29. mimořádné plenární zasedání MěstNV, 26. 8. 1968, kniha č. 121 
195 Archív STOA Tábor, Mimořádné plenární zasedání ONV, 23. 8. 1968, kniha č. 68 
196 Archív STOA Tábor, 29. mimořádné plenární zasedání MěstNV, 26. 8. 1968, kniha č. 121 
197http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1969, sn. 68 
198 Archív STOA Tábor, Mimořádné plenární zasedání ONV, 23. 8. 1968, kniha č. 68 
199 Archív STOA Tábor, Mimořádné plenární zasedání ONV, 23. 8. 1968, kniha č. 68 

http://digi.ceskearchivy.cz/
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Nejsme nyní pány ve svém domě. Zapsali jsme se do historie socialismu a lidského pokroku 

a toto čisté vědomí nás bude udržovat i pro časy příští.“ 200 

 Další zasedání se již nesou v atmosféře konsolidace a neutralizace situace, i když 

stále ještě přetrvávají ve vyjádřeních vlastenecké tendence, jsou již zmírněné. „Projev 

k výročí založení ČSR: Pevné semknutí našeho lidu kolem statečných, vládních a 

stranických představitelů dává záruku, že se nám společně podaří vykročit pevně do druhé 

padesátky naší národní existence, uskutečnit Akční program strany, jehož lidský obsah získal 

srdce a mysl nás všech.“201 

 

Události po vpádu vojsk Varšavské smlouvy znamenaly pro většinu dotazovaných 

narátorů předěl mezi dobou uvolnění a nastupující normalizací. I když tento přechod byl 

pozvolný, většina narátorů vnímá s odstupem času události srpna 1968 jako neočekáváný 

konec vývoje, který ale pro ně neznamenal protivenství proti režimu. Každý z nich hodnotil 

tento dějinný moment ze svého pohledu jinak. 

 Otázka na srpnové události je samozřejmě nedílnou součástí rozhovorů s pamětníky. 

K tomuto období našich dějin má každý potřebu se vyjádřit, ať již negativně nebo pozitivně, 

ve smyslu očekávaného či neočekávaného. Stejně tak to byl okamžik mnohdy určující pro 

další společenské uplatnění člověka, ale protože většina narátorů nevystupovala aktivně 

veřejně proti těmto událostem, hodnotí jej spíše emocionálně, více či méně s nadhledem; 

emoce jsou však v těchto vyjádřeních přítomnévždy. 

 Samotná událost byla pro mnohé znarátorů šokem, ale následný vývoj v politické 

rétorice té doby formulovaný jako „konsolidace“ nebyl pro většinu z nich rezignací, nýbrž 

dobou přizpůsobení se, především u těch narátorů, kteří zažili válku.  

 Navzdory tomu, že pro žádného z nich neměl posrpnový vývoj vážnější sociální tj. 

statusový dopad, nikdo z narátorů nebyl potrestán odnětím svobody ani vyloučen ze 

zaměstnání, u většiny z nich zaznívá trpitelský tón. 202  

  

No, a samozřejmě, že ten šok tý okupace byl tak velikej, že to už jsme nemohli 

přijmout. To už bylo tak špatně, jako když střílej po Tobě…tankama.203 

                                                           
200 Archív STOA Tábor, Mimořádné plenární zasedání ONV, 29. 8. 1968, kniha č. 68 
201 Archív STOA Tábor, 30. plenární zasedání MěstNV, 23. 10. 1968, kniha č. 121 
202 „Češi oslavují spíše své utrpení než vítězství, hrdiny národa jsou mučedníci.“ in: HOLÝ, L.: Malý český 
člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti, Sociologické 
nakladatelství SLON, Praha, 2010, kap. IV. Národní tradice a představa národa, s. 118 a dále 
203 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
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21. srpen, ten Tábor obleženej těma tankama…všecko obležený…ty klucí 

určitě vůbec nevěděli, kam jedou…204 

 

 Mně bylo v tý době těch osmnáct, byl to teda nepříjemnej pocit, já si 

vzpomínám, když jsem to viděla…jsme se ráno probudili a nic jsme nevěděli…ani 

nevím, jak jsme se to dozvěděli…všichni jsme se sešli u televize…a teď jsme říkali a 

co proboha se děje?...nesměli jsme ven večer…205 

 

Ta pravda byla jasná, když mě v půl čtvrtý vzbudila máma, a když mi řekla, 

že nás obsadili Rusáci, tak samozřejmě, tragédie, konečná.206 

 

Proti nám jel tank, bylo k večeru, bylo liduprázdno, a to byl hodně 

nepříjemnej pocit…ty nevěděli (vojáci „spřátelených armád“) tutově kam jdou a 

proč tam jdou…ale my jsme je nenáviděli a báli jsme se, já teda jo…pocit, když proti 

vám jede tank a hledá…nic moc…207 

 

Zpráva komise veřejného pořádku: „Doprava ve městě není v normálních kolejích 

v důsledku obrácených směrovek vzhledem k okupaci, je třeba, aby byli naši lidé 

informováni, kteří přijíždějí a ptají se na směry (to se týká i cizinců).“ 208 

 

 Níže pronesený výrok narátorky jasně dokládá, kam se situace po konsolidaci a 

následné normalizaci ubírala.  

 

Policajti ze začátku (invaze) byli na straně lidí…209 

 

 Narátor vyjadřuje v rychlém sledu deziluzi a shrnuje následující vývoj událostí, které 

znamenaly konec jakýmkoli nadějím na otočení vývoje v republice v souvislosti se srpnovou 

                                                           
204 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
205 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
206 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
207 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
208 Archív STOA Tábor, 29. mimořádné zasedání MěstNV, 26. 8. 1968, kniha č. 121 
209 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
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okupací a následným odstraněním Alexandra Dubčeka jako vůdčí postavy tzv. pražského 

jara z funkce v dubnu roku 1969. 

 

Byla to samozřejmě dobrá doba, ale ten zásah byl obří…to léto bylo šťastný, 

pak ale přišel ten Srpen…chvilku to vypadalo, že jo, ty kecy o tom ne ne, to se 

vybojovalo, byla to otázka času…na jaře 69 už přišlo Poučení z krizového vývoje, 

Dubček na shledanou a začaly se utahovat šrouby… 210 

 

Odchod ozbrojených vojáků z města pak znamenal pro narátorku určitou úlevu od 

strachu, který podle svých slov prožívala v souvislosti s přítomností armády přímo ve městě. 

 

Potom, když stáhli vojska z měst, úleva…211 

  

Dalo se to čekat? 

 

 Samozřejmě, tato otázka je zcela hypotetická. Nese pochybnosti, zda je 

v možnostech narátorů na ni odpovědět. Na jedné straně zde působí lidská paměť, která je 

klamavá, a zároveň je tato otázka pokládána s velkým odstupem času. Od narátorů 

vyžadovalo její zodpovězení, aby se vžili zpátky do té doby a na základě tehdejšího vnímání 

doby připustili svou zaslepenost, či naopak prozíravost. Po dalších téměř dvaceti letech 

vlády komunismu (mám na mysli vývoj od uvolnění v roce 1968, který zaváněl demokracií), 

a především na základě tvrdých zkušeností z období normalizace, je nasnadě očekávat 

kladnou odpověď, ale pokud bychom udělali sondu v té době, byla by pravděpodobně 

odpověď ve shodě s pozitivní náladou a celospolečenským uvolněním negativní. Důvěra ve 

vládu, její sílu, trvala, jak vyplývá například z výše citovaných dokumentů ze schůzí ještě i 

bezprostředně po okupaci.  

 Jeden z narátorů mluví o naivitě v plurálu, tedy pravděpodobně nikdo z jeho okolí 

nepředpokládal, že by mohlo dojít k násilnému přetržení nastoleného pozitivního vývoje. Na 

druhou stranu, jiný narátor znalý událostí padesátých let připouští negativní vztah 

k čemukoli, co komunistická strana dělala, tudíž nepředpokládal, že by mohlo dojít až 

k nastolení demokracie, jak v to doufala většina.  

                                                           
210 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla pavlaRozkydalová, 28. 6. 2015 
211 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
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I když je nutno podotknout, že z mnoha materiálů zabývajících se tímto obdobím 

plyne, že většina tehdejšího obyvatelstva nestála o úplnou demokratizaci, resp. nastolení 

kapitalistické společnosti, ale vítala reformy pouze jako součást socialistického zřízení. 

 

Dalo se to čekat, ale my jsme byli hloupí, my jsme to nečekali. My jsme si to 

nedokázali představit. My jsme říkali, teď kdo uteče, tak je blbec, teď se nesmí utéct, 

teď se musí proti tomu něco dělat. Kdo uteče teď, je zbabělec.212 

 

Prožívání 1968, nejistota, co bude, už bylo cítit…nedovedl jsem si představit, 

že pod praporem KSČ by se mohlo něco reformovat…potom, co vím z padesátých 

let…víceméně jsem se pořád obával, když jsem viděl toho Brežněva…213 

 

Já myslím, že se to dalo čekat. Když si dáte dohromady ňáký věci, vidíte tu 

obrovskou volnost, objevuj se ty články vo tom režimu, a pak tam vidíte, jak tady jsou 

ty velký vojenský cvičení, tak myslím si, že nejméně od toho června, července jsme 

tušili, že bude nějakej průser, protože ty jednání Čierna nad Tisou…že bych si myslel, 

že nás obsaděj, tak chytrej jsem nebyl, ale že se něco asi stane, to jsem měl obavy, 

protože zjevně se to vymklo ňákýmu typu kontroly…a občas to přišlo to varování 

z toho Sovětskýho svazu, bylo poměrně dost dynamický, ale tohle myslím, si 

nepředstavoval v zásadě nikdo, takovouhle akci pěti armád jako obsazení, to si 

myslím, že ne…to jsem netušil. A byl jsem zaskočenej jako všichni. Ale něco mi na 

tom neštimovalo. 214 

 

 Vliv rodinné paměti, která fungoval jako prizma pro posuzování současnosti, což 

potvrzuje i další z narátorů. Ten uvádí vliv svého otce na svůj vlastní pohled na události, 

když vlastní zkušenosti mu přes jeho mládí chyběly, je patrné, že otcovy zkušenosti přijal za 

své.  

 

Jsem z rodiny, která od těch komunistů nic dobrýho neužila…Můj otec celýmu 

Pražskýmu jaru nedůvěřoval, protože on měl takovou teorii, že „jednou komunista 

vždycky komunista“, a další jeho heslo bylo, že „socialismus je trnitá cesta ke 

                                                           
212 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
213 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
214 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 



63 
 

kapitalismu“…čili já jsem byl z domova školen jako že nedůvěřovat 

ničemu…samozřejmě že v patnácti jste rád, že je bigbít, že je fotbal, že můžete tohleto 

a támhleto, ale ty rozborky doma byly vždycky jako že opatrně, pozor, jsou to stejně 

jenom komunisti, který sic hovoří o lidské tváři, ale otec z podstaty tomu nevěřil, což 

na mě do ňáký míry přenesl, takže ani já jsem si nedělal nějaký zvláštní iluze. 215 

 

V tomto případě je velmi obtížné interpretovat, nakolik jsou tato vyjádření narátorů 

autentická, resp. přenesená z dané doby do dneška či jsou jejich výpovědi ovlivněny 

z pohledu dneška. Dva z narátorů přímo zmiňují mezigenerační přesah, tedy ovlivnění svých 

tehdejších postojů zkušenostmi rodinných příslušníků.  

 

Odpor pasivní/aktivní 

 

 Reakce byly spíše defétistické ve smyslu „co se dalo dělat“, „stejně bysme nic 

nezmohli“. Z hlediska pozdějšího vývoje chápu tento postoj občanů jako dodatečnou 

omluvu za svou nečinnost, kterou někteří zdůrazňují více a někteří méně, budoucnost jim 

nicméně dala za pravdu. 

 Jeden z narátorů vyjádřil svůj rezolutní postoj na otázku angažování se po srpnové 

okupaci na základě již předchozích zkušeností své rodiny z padesátých let.  

 

Toho jsem se nezúčastňoval…jsem se stáhl a hotovo…216 

 

Organizované protesty většího počtu osob, tedy demonstrace, jaké byly ve větších 

městech, nejsou v Táboře zaznamenány, což mohlo být způsobeno i stálou přítomností 

československé armády, protože ve městě bylo Velitelství vojenského západního okruhu. 

Odpor narátorů tak byl spíše symbolický. 

 

Proti armádě strach z toho…v Táboře se v podstatě nic nedělo…217 

 

Já jsem udělal trikolóry, to jsme s klukama nosili. 218 

                                                           
215 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
216 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
217 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
218 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
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Tak já jsem měl před nástupem na gymnázium, tak jsme se hned zapojili do 

roznášení ňákejch letáků…219 

 

…ale větší problémy byly třeba po 68, kdy Vacík z toho Atlantiku napsal píseň 

„Né, sovětský vojáku, pro Tebe dnes hrát nebudeme“, tak měl velkej průšvih. 220 

 

 

Nasazení mládeže bezprostředně po okupaci zhodnotil kladně i předs. MěstNV s. 

Churáček: „Chtěl bych zdůraznit iniciativu naší mládeže, která se postavila na odpor proti 

okupantům, vykonala a vykonává obrovský kus práce.“ 221 

 

 Revolta studentů gymnázia není nikde v pramenech zaznamenána. Že měla určitý 

dopad na narátora, i když nikterak dramatický, dokládá jeho uzavření této epizody. 

 

Já si vzpomínám, jak ty Rusáci vostříleli ze samopalů schody…jak ty kulky 

lítali kolem nás, protože jsme jako pitomci do toho města šli…my jsme se šli podívat 

a mávat pěstí, což nám vydrželo poměrně dlouho, ještě celej podzim vlastně, jsme 

stávkovali, a když jsme nastoupili na gymnázium, tak jsme řekli, že se nebudeme učit 

rusky, vyvěsili jsme prostěradla z oken gymnázia, vstoupili jsme do stávky, no, 

rozchodili jsme to v průběhu doby…222 

 

Ve všech závodech probíhaly podpisové akce na podporu vlády a polednového 

vývoje, zejména bezprostředně po invazi. Samotná Rada ONV Tábor vyzývala 

bezprostředně po srpnových událostech občany: Odesílejte resoluce, ve kterých budete 

požadovat odchod vojsk Varšavské smlouvy z našeho území!223 

Tato podpisová akce nebyla pravděpodobně ojedinělou. 224 Nicméně tato narátorka 

byla jedinou, kdo takovou akci svým podpisem podpořil a ztvrdila tak oficiálně svůj postoj 

k nastalé situaci.  

                                                           
219 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, dne 28. 6. 2015 
220 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
221 Archív STOA Tábor, 29. mimořádné plenární zasedání MěstNV, 26. 8. 1968, kniha č. 121 
222 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, dne 28. 6. 2015 
223 Archív STOA Tábor, Mimořádné plenární zasedání ONV, 23. 8. 1968, kniha č. 68 
224 27. 7. 1968, podpisové listiny na podporu předsedy vlády Alexandra Dubčeka, byly k dispozici před 
Zemědělskou školou, nyní nám. TGM. In: http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1968, sn. 111 

http://digi.ceskearchivy.cz/
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Prej sem tady někde před zemědělkou na podpisový akci (vyfotografovaná).225 

 

Jeden z narátorů vypráví o aktivním odporu vůči nařízeným omezením, kdy měly být 

z příkazu sovětského velení zablokovány sdělovací prostředky.  

 

Třeba hledali tiskárnu, to se tam stáhla roleta, napsalo se tam Dům invalidů 

Arcus…a  voni jezdili okolo, hledali tiskárnu a nenašli nic. A ty noviny, co se tam 

tiskly, to jsme vozily noviny  na Kovák, to jsme jeli, voni tam stáli, my v autě noviny, 

tak nás vodvezli, jak byl Hotel Máj, tam byla komandatura vojenská, tam jsme dostali 

takovou gumoléčbu, jsme hrdě neprozradili nic, odkud noviny jsou, to se nedozvěděli 

nic. No, a šli jsme domů. Zachránili jsme tiskárnu, tu nenašli, a pak už se toho nedalo 

moc dělat v Táboře. Jo, na Starým městě zabloudil tank, tak jsme ho navigovali ven 

jako kamarádi, aby nezboural ty domečky. To jsme byli velký kámoši, to jsme ho 

dostali ven. 226 

 

   

  

                                                           
225 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
226 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 



66 
 

Emigrace 

 

 Otázka (dobrovolného) odchodu z republiky je tématem, které je s děním roku 1968 

těsně spjato. Většina obyvatel se rozhodovala, zda odejít z republiky, která ztratila 

perspektivu demokratického vývoje. 

Pouze jeden z narátorů volil jako východisko z nastalé situace emigraci. Vzhledem 

ke své povaze vysvětlil, že věděl o tom, že by nebyl dál schopen zde žít, aniž by neměl 

konflikty s režimem. Ostatní narátoři vyhodnotili emigraci jako nemožnou, i když jeden 

připustil, že měl možnost odejít, byť blíže tuto možnost nespecifikoval, svou neochotu odejít 

pak přičítal patriotismu.  

 

No, a čtrnáct dní, a z Moskvy přivezli tu naší vládu. Mluvil Černík v televizi 

s tím svým monoklem, začal číst v televizi prohlášení, že podepsali, vláda, že vojska 

Varšavské smlouvy jsou na území ČSSR na dobu neurčitou a začne bejt normalizace. 

A to byl zlom, ve kterým jsem pochopil a je to v p….. a já musím pryč. A je konec. 227 

 

Já jsem měl rád Tábor, já jsem táborák, možnost emigrovat jsem měl, ale 

nechtěl jsem, ale tak ňák se žilo…228 

 

 Já bych na to (emigraci) neměla odvahu…to mně prostě nikdy nenapadlo…229 

 

 Jeden z narátorů připouští možnost emigrace, ve kterému ovšem další zabránily 

okolnosti. Zmiňuje odpovědnost za rodiče, kteří by zde zůstali sami. Troufám si tvrdit, že 

právě rodinné záležitosti byly jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé zůstávali i přes 

nepříznivý vývoj v republice. Tento pohled na věc zakládá autorka na zkušenosti z vlastní 

rodiny. 

 

Já jsem byl malej, a hlavně jsme se domluvili se ségrou, že někdo tady musí 

zůstat, protože jsme měli starší rodiče (sestra emigrovala). Mě to nenapadlo, až 

pozdějc, ale to mě komunisti až do roku 1988 nikam nepustili. Myslím, že se mi ani 

nechtělo, otec byl opravdu starší pán. 

                                                           
227 Rozhovor s Karlem Kobližkou, vedla Pavla Rozkydalová, 22. 6. 2015 
228 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
229 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
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Palčivost otázky emigrací pro politickou reprezentaci dokládá i následující výměna 

vyjádření se k ní na půdě MěNV. Tajemník MěNV Slavík: „doporučuje bytové komisi, aby 

vešla ve styk se St. bezpečností a zjistila osoby z města Tábora, které opustili území ČSSR 

a po ukončení víza pobytu v zahraničí se dosud nevrátili. V rodinách, kde opustil jeden člen 

rodiny naše území, půjde o zvýšení nájemného. A u rodin, které se nevrátily, jejich byty jsou 

uzavřené, projednat další postup s Okresní prokuraturou. 

s. JUDr. Růžek říká, že u těchto osob je nutné projednat otázku s prokurátorem, který dá 

návrh na propadnutí jmění a tím i další jednání o bytovou jednotku. Tyto otázky nemůže 

řešit SNB.“ 230 Toto prohlášení předznamenalo vývoj v otázce postihu emigrace. Od konce 

roku 1969 následoval široký trestní postih od trestu za opuštění republiky až po propadnutí 

majetku. Po vypršení prezidentské amnestie, která se minula účinkem, 231  byla zřízena 

speciální vyšetřovací komise StB. 232 

 

  

                                                           
230 Archív STOA Tábor, 114. schůze Rady MěstNV, 13. 1. 1969, kniha č. 170 
231 Amnestie trvala od 27. 5. 1969 do 15. 9. 1969, využilo ji 565 osob, in: CUHRA, J.: Trestní represe odpůrců 
režimu v letech 1969 – 1972, Praha, ÚSD AV ČR, 1997, s. 27 
232 Tamtéž. 
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ROK 1969 

 

 Nový rok již znamenal pomalý obrat od politiky k ekonomickým úkolům.  

„Současné období znamená v politice, ekonomice a v životě celé naší společnosti významný 

mezník. Květnové plénum ÚV i stanovisko byra ÚV KSČ formulovalo soubor hlavních 

úkolů, které je potřeba řešit v zájmu obnovení mezinárodního postavení republiky. 

…Stabilizace politického života je neoddělitelně spjata s pozitivním obratem 

v ekonomice…“ 233  

Na plenárním zasedání z června 1969 zaznělo: „Současné období znamená v politice, 

ekonomice a v životě celé naší společnosti významný mezník. Květnové plénum ÚV KSČ 

formulovalo soubor hlavních úkolů, které je potřeba řešit v zájmu skutečné konsolidace 

politického a hospodářského života, v zájmu obnovení mezinárodního postavení 

republiky…vyžaduje rychlé zavedení nově pojatého i nově fungujícího řídicího systému při 

účinných ekonomických nástrojích…stabilizace politického života je neoddělitelně spjata 

s pozitivním obratem v ekonomice…metodou pak již ne slova, ale činy.234 

Také Rada MěNV ustoupila od dříve proklamovaných postojů. Demonstrace na 

výročí srpnových událostí již ve svém stanovisku odsoudila: „Rada odsuzuje protistátní akce 

v Praze, Brně a dalších městech, při nichž došlo nejen k hmotným škodám, ale i ke ztrátě 

lidských životů. Jest přesvědčena, že iniciátoři těchto akcí budou odhaleni a všichni účastníci 

přísně potrestáni. Rada zvláště ocenila, že občané Tábora zachovali klid a rozvahu, takže na 

území města nedošlo k žádným vážnějším událostem ani narušení práce v závodech.“ 235 

Stejně tak referovaly i noviny titulkem „V okrese je klid a pořádek“: „ Předsednictvo OV 

KSČ kladně oceňuje uvědomělý, obětavý a zodpovědný přístup příslušníků bezpečnosti, 

armády a lidových milicí…“. 236 

Zápis v kronice ke konci roku: „Byl to rok vysvětlovaných a uváděných nových fakt, 

která nebyla v roce 1968 známa. Řada věcí byla přehodnocována….“ 237 

 Ve spontánním vyprávění narátorů nebyl rok 1969 vůbec reflektován. Žádný z nich 

nezmínil smrt Jana Palacha, 238hokejové události 239 nebo demonstrace při prvním výročí 

                                                           
233 Archív STOA Tábor, 28. plenární zasedání ONV, 21. 2. 1969, kniha č. 69 
234 Archív STOA Tábor, 30. plenární zasedání ONV, 25. 6. 1969, kniha č. 70 
235 Archív STOA Tábor, 130. schůze Rady MěstNV, 25. 8. 1969, kniha č. 170 
236 PALCÁT, r. XI., č. 31, 29. 8. 1969 
237http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1969, sn. 88 
238 19. ledna 1969 a následný pohřeb, který se stal demonstrací odporu proti pokračující okupaci 25. ledna 
1969. 
239 28. března 1969 se po vítězství nad Sovětským svazem strhla manifestace, která vyvrcholila střety se 
sovětskými vojenskými posádkami. 

http://digi.ceskearchivy.cz/
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okupace. 240 Důvodem může být to, že narátoři nepovažovali tyto události za určující, jako 

klasické „dějinné mezníky“ si vytvořili roky 1968 – 1970 jako pilíře pro své vyprávění. 241 

 

  

                                                           
240 Demonstrace k prvnímu výročí invaze byly posledním hromadným vzepětím odporu proti okupační moci. 
241 VANĚk, M., MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku, Praha, FHS UK, ÚSD AV ČR, 2011, s. 175 
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Normalizace 

  

ROK 1970 

 

 Již předcházející rok předznamenal konec nadějí na vyřešení situace směrem ke 

smíru obyvatelstva s politickou garniturou nebo navrácení demokratických principů. 

Nejlépe toto ilustruje projev předsedy ONV Lavičky ke konání husitských slavností u 

příležitosti 550. výročí založení města: „Osobně jsem přesvědčen, že toto výročí bylo a je 

podnětem nejen pro pracující Táborska, ale pro všechny pokrokové lidi u nás, aby se nad 

významem husitského Tábora zamysleli.…A naše dělnická třída a komunistická strana se 

vždy k jeho tradicím hlásily a budou hlásit. Husitství stálo v celé Evropě zcela osamoceno. 

Nemohlo se opírat o žádnou bratrskou internacionální pomoc. V tom byla podstatná příčina 

zániku jeho třídní podstaty. A když teď přeskočíme historii o pět a půl století a srovnáváme, 

vidíme, že i nám a našemu socialistickému zřízení hrozilo především vnitřní nebezpečí. 

Nově uzavřená Spojenecká smlouva se Sovětským svazem nám dává pocit jistoty 

v budoucnost založené na zásadách internacionalismu a příslušnost k velké rodině 

socialistických států. Historie Tábora i historie zcela nedávná nám dává podněty, abychom 

usilovně napravovali chyby, které se staly. Provedená destrukce společenského a státního 

zřízení nás nejen na určitou dobu zastavila v postupu vpřed, ale v některých směrech nás 

vrhla i zpět. 

Jsem přesvědčen, že právě letošní jubilejní rok 550. výročí založení města Tábora, kdy si 

připomínáme ušlechtilé ideály husitství a husitského hnutí, které v temném středověku 

feudálního a církevního panství tak oslnily, že postrašily celý svět kolem, bude dalším 

velkým podnětem pro naší složitou a náročnou práci.“ 242 

 Tento normalizační rok byl především ve znamení čistek, tedy pohovorů členů 

strany, kde ti, kteří chtěli zůstat ve svých funkcích a dosud nebyli odvoláni, provedli řádnou 

sebekritiku svých postojů z roku 1968. „Ke konsolidaci našeho života rovněž přispívá 

výměna členských legitimací, která má přispět k mobilizaci všech sil strany, k upevnění její 

ideové a organizační jednoty a ke zvýšení aktivního podílu každého člena na životě a práci 

strany. Funkcionáři našeho města, předseda MěNV, náměstek i tajemník již tyto hovory 

úspěšně absolvovali.“243 

                                                           
242 Archív STOA Tábor, 35. plenární zasedání ONV, 24. 6. 1970, kniha č. 72 
243http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1970, sn. 44 

http://digi.ceskearchivy.cz/
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Definitivním završením a uzavřením této kapitoly je pak přehodnocení vývoje roku 

1968, které zaznělo v závěru roku 1970 na plenárním zasedání ONV: „Celkové zhodnocení 

konsolidačního procesu…oslabování vedoucí úlohy KSČ v minulém období se projevilo též 

v omezování vlivu stranických orgánů na národní výbory, podceňování úlohy státního plánu 

a preferování výlučně tzv. odborných přístupů před politicko třídními hledisky. Odstranění 

těchto nežádoucích jevů podle květnového a zářijového pléna ÚV v roce 1969 vyžadovalo 

v činnosti ONV a MNV zvýšit politickou aktivitu v celé šíři k prosazení těchto usnesení, 

zbavit volené orgány a aparát nositelů pravicově oportunistických a protisocialistických 

tendencí, kteří se neangažovali pro současnou politiku strany a NF... Při realizaci těchto 

politických opatření šlo o to, provést analýzu politického vývoje za období 1968 a 1969, 

která by vyústila v odhalení nositelů a organizátorů pravicově oportunistických tendencí, 

protisovětských a protisocialistických sil. …Po vstupu spojeneckých vojsk v srpnu 1968 

musely NV jak okresní, tak městské i MNV, čelit tlakům a požadavkům na organizování 

různých akcí proti spojeneckým vojskům…“ 244 

 

 Během rozhovorů s narátory, kteří prožili dobu normalizace v Československu, bylo 

znát, že jsou rádi, že mají toto období za sebou. Sami nebyli normalizací postiženi, ale věděli 

o těch, kterých se dotkly čistky. Vzhledem k tomu, že ani jeden nebyli ve straně, 

normalizační prověrky 70. let je v tomto ohledu nepostihly.  

 Sdělili ale svou zkušenost s negativním vývojem, kdy vydobyté svobody a 

demokratizační prvky šedesátých let byly smeteny a společenský a kulturní život se vrátil 

do doby před polednovým vývojem. Narátoři potvrdili, že návrat k padesátým létům to 

nebyl, nicméně utužení režimu se projevilo velmi negativně, především restrikcemi a to ve 

všech sledovaných oblastech kultury. 

  

 Jeden z narátorů uvádí postih člena skupiny již před normalizací za text písně. To 

ovšem souvisí s nepodporováním bigbeatu. 

 

Ano, restrikce, nejrůznější za průšvihy, když se někdo popral, byl logicky 

průšvih. Když muzikanti vedli nějaký moudrý řeči z pódia a ty bretšnajdři tam byli 

                                                           
244 Archív STOA Tábor, 37. plenární zasedání ONV, 15. 12. 1970, kniha č. 72 
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vždycky, ale větší problémy byly třeba po 68, kdy Vacík z toho Atlantiku napsal píseň 

„Ne, sovětský vojáku, pro tebe hrát nebudeme“…tak měl velkej průšvih…245 

 

I přes normalizační opatření se Klokotská pouť v následujících letech uskutečnila, i 

když v omezeném prostoru a bez dalších oficialit, které by jí provázely. Dá se říci, že byla 

tolerována, nicméně i přes možný postih se účasti na ní nevzdal. 

 

No, 1969 byla, ona tady furt…1968 byla tahleta velká, 1969 ještě tam byla 

venku, 1970 už mohla bejt jenom rozšířená na hřbitově tady, a 1971už byla tady 

v ambitech…246 

 

 Narátor dále uvádí, jaký vliv měla normalizace na jeho působení coby varhaníka. 

Ovšem z jeho dřívějších vyjádření je patrné, že si o nadcházejícím období nedělal iluze, ale 

přesto se svého postoje a účasti nevzdal ani po normalizaci a ústrkům, které jeho působení 

provázely. 

 

Chtěl jsem dělat koncerty v kostele, naposledy byl v roce 1970 a šmytec…247 

 

To víte, že se to prožívalo, pak se člověk zase stáhl, nebylo to jednoduchý, 

protože to, že jsem chodil hrát do kostela, to jsem byl pomalu protistátní živel…248 

 

 Postupný tlak nově nastoleného režimu a odkaz na snahy zlomit odpor obyvatelstva 

i skrze ekonomickou situaci zmiňuje jeden z narátorů s odkazem na konzumní společnost 

sedmdesátých let. 

 

Byli jsme mladý, blbý, tak jsme se nebáli samozřejmě…vona byla taková 

doba, kdy ještě v tom září to bylo takový, že všichni si mysleli, že je to jenom taková 

krávovina, ostatně, ta dočasnost vypadala, že za měsíc půjdou Rusáci pryč, nikdo 

netušil, že ta dočasnost bude trvat přes dvacet let…pravda je, že potom to zvolna 

utichlo, protože ten tlak toho režimu byl obrovskej, a ty výhružky, kterých se nám 

                                                           
245 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
246 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
247 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
248 Rozhovor s Ladislavem Šotkem, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
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dostalo byly takového typu, že se pokoušeli zlomit charaktery…což se podařilo ve 

většině generace mistrovských Husákovským tahem v sedmdesátých letech…(odkaz 

na konzumní společnost), tím pádem neřešili spoustu věcí, který jim přestali 

vadit…249 

 

To, že především v kultuře se udržel vzdor normalizaci do určité míry odpor vůči 

nastolenému systému, dokládá toto vyjádření narátorky. Postihy, které po těchto projevech 

následovaly, byly ovšem snesitelným rizikem, protože kultura byla vždy svébytným prvkem. 

Stížnosti soudruhů na negativní projevy během divadelních představení byly již popsány 

v kapitole o Divadle Tábor. 

 

Jeden pracovník z divadla (v divadle) měl vždycky službu, musel si vyžádat 

knížku a sledovat text…voni si stejně říkali, co chtěli…250 

 

 Dohled byl i nad ochotnickým souborem při jejich účinkování v zahraničí. I když pro 

ochotnický soubor neznamenal žádné omezení. 

 

S námi (ochotníky 1970) jel dozor…Ceasar v roce 1969, Komedie o vějíři 

1970 comédie dell arte…cestou z Belgie jsme to hráli ještě ve vysokoškolském 

středisku v Německu (Východním)…251 

 

To, že vývoj směřoval k potlačení demokratických principů, které tady byly pouze 

několik měsíců, ale neznamenalo odstřižení se od nabytých zkušeností. Narátor poukazuje 

na to, že díky uvolnění šedesátých let získal základ, na který bylo možné, i když s obtížemi 

po celou dobu normalizace navazovat.  

 

Pravda ale je, že už nám to úplně vzít nemohli…protože v tu situaci už to bylo 

muzikantky a kulturně tak daleko, že pak už jsme si to museli někde hledat, sice 

hrozně složitě, ale těžko nám tu svobodu, kterou jsme jakoby v tý druhý polovině 

šedesátých let do sebe natáhli nám nemohli vzít úplně. 252 

                                                           
249 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
250 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
251 Rozhovor s Jaroslavou Vohradníkovou, vedla Pavla Rozkydalová, 24. 6. 2015 
252 Rozhovor s Karlem Denišem, vedla Pavla Rozkydalová, 28. 6. 2015 
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Zatímco při vyprávěních z let 1968 i ještě 1969 vyprávěli narátoři historky ze svého 

života i ze života města, normalizační vyprávění se neslo v duchu negativní nálady, 

rezignace a skepse. Narátoři i doprovodili zmínky o roce 1970 mávnutím rukou, jako by 

naznačovali, že tato doba nestála za nic a poznamenala na dalších téměř dvacet let jejich 

životy vystřízlivěním ze získaných nadějí reformního vývoje roku 1968.  

 

Táborské výročí 

 

 Již od 23. 9. 1968 se začalo město připravovat na jubilejní rok 1970, k oslavám 550. 

výročí založení města. 253 To bylo nejprve proklamováno jako samostatné výročí, ale díky 

konsolidaci poměrů bylo společně s tímto výročím od roku 1969 vehementně zdůrazňováno 

i uplynutí 25 let od osvobození Rudou armádou a nakonec připojeno i 100. výročí narození 

V. I. Lenina. 254  

 Jak zdůrazňuje Kronika města Tábora: „Toto výročí se vzpomínalo na všech úsecích, 

ve složkách, na schůzích. Vždy s porovnáním hlavních myšlenek V. I. Lenina. Jejich 

rozvíjení v praxi. Právě nyní, v našem konsolidačním procesu nám mají co říci.“ 255 Tento 

výrok již symbolizuje návrat do doby před nástupem pražského jara.  

 Vzhledem k ideologickému zneužití husitství komunistickou historiografií byly tyto 

oslavy občany města přijímány spíše jako nutné zlo související s normalizačním vývojem, 

žádný z narátorů se těchto akcí nezúčastnil. 

  

                                                           
253http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1968, sn. 44 
254http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1970, sn. 35 
255http://digi.ceskearchivy.cz– Kroniky – město Tábor 1970, sn. 35 

http://digi.ceskearchivy.cz/
http://digi.ceskearchivy.cz/
http://digi.ceskearchivy.cz/
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IV. ZÁVĚR 

 

 Téma této práce si autorka vybrala, aby lépe poznala dějiny svého rodného města. 

Dobové ohraničení pak bylo dáno přitažlivostí těchto let, které se staly národním mementem 

pro celou generaci, jež události let 1968 – 1970 prožila.  

 Cílem práce bylo zmapovat kulturní dění města Tábor v daném období, vliv 

politických událostí na vnímání kultury od uvolnění v roce 1968 a následného postupného 

nastolování demokratizačního režimu tzv. socialismu s lidskou tváří, přes rok 1969, který 

ještě dával naděje na pokračování reforem, až po konec nadějí a zklamání z vývoje, který 

vyústil v období tzv. normalizace. 

 Spojení režimu a kultury odkazuje na věčný boj mezi umělci a politiky. I tyto 

historické události provázelo nadšené sbližování představitelů kultury a politické scény, 

postupné ochládání jejich vztahu až po oklešťování kultury, která se již stala pro režim 

nepřijatelnou, i když některá více, jiná méně.  

 Teoretická část práce představila hlavní centra kulturního života města a společenské 

události, osvětlila jejich fungování a podřízenost mocenskému aparátu. Současně s tím byly 

k jednotlivým kulturním zařízením vloženy komentáře politiků ONV a MěNV, které měly 

za úkol ilustrovat v reálných obrysech fungování kultury a společenského dění města na 

pozadí doby. Autorka se tak pokusila načrtnout v daném období nastolení demokratizačních 

principů a následné utužení poměrů. Nutno podotknout, že ne vždy bylo dosaženo kýženého 

propojení tak, aby mohlo přesně ilustrovat vztahy představitelů moci a kultury. Toto bylo 

dáno především omezeným množstvím archivních pramenů k tomuto období a jednotlivým 

institucím, které zůstaly zachovány.  

 V této fázi výzkumu vstoupili do výzkumu narátoři, kteří autorce pomohli nejen 

pochopit danou dobu, ale především díky svému kulturnímu zaměření, ať již profesnímu 

nebo zájmovému, vrhli světlo na ten který úsek kultury či společenského dění, který nebyl 

v archivních materiálech dostatečně obsažen.  

 Narátorům byly v rámci metod orální historie, na kterých je práce založena, položeny 

v rozhovorech otázky na jejich život v dané době, tj. historické události, jež pomohly osvětlit 

fungování jednotlivých kulturních institucí a jejich propojení s politickým životem. 

Díky metodám orální historie se podařilo dosáhnout velmi živého zobrazení života 

narátorů na pozadí dané doby, jejich vnímání politického vývoje a kulturního dění města 

Tábor v klíčových letech 1968-1970. Tyto rozhovory se dotkly mikrohistorie na samém 

jejím základu. I když autorka předpokládala, že prostudování archivních pramenů bude 
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výhodou pro pozdější rozhovory s narátory tak, aby získala přehled o kulturním a politickém 

dění ve městě, bylo tomu přesně naopak. Byli to narátoři, kdo poukázali detailněji na 

fungování kultury a společenského života daného období, a v tom tkví dle autorky 

fundamentální přínos orální historie.  

  



77 
 

V. SEZNAM LITERATURY 

 

ARCHIVNÍ ZDROJE 

 

Archív STOA Tábor, Mimořádné plenární zasedání ONV, 23. 8. 1968, kniha č. 68 

Archív STOA Tábor, 35. plenární zasedání ONV, 24. 6. 1970, kniha č. 72 

Archív STOA Tábor, 37. plenární zasedání ONV, 15. 12. 1970, kniha č. 72 

Archív STOA Tábor, Mimořádné plenární zasedání ONV, 29. 8. 1968, kniha č. 68 

Archív STOA Tábor, 28. plenární zasedání ONV, 21. 2. 1969, kniha č. 69 

Archív STOA Tábor, 30. plenární zasedání ONV, 25. 6. 1969, kniha č. 70 

Archív STOA Tábor, 25. plenární zasedání ONV, 20. 6. 1968, kniha č. 68 

Archív STOA Tábor, 27. plenární zasedání ONV, 11. 12. 1968, kniha č. 68 

Archív STOA Tábor, 24. plenární zasedání ONV, 21. 3. 1968, kniha č. 67 

Archív STOA Tábor, 32. plenární zasedání ONV, 17. 12. 1969, kniha č. 69 

Archív STOA Tábor, 22. plenární zasedání ONV 10. 12. 1967, kniha č. 66 

Archív STOA Tábor, 23. plenární zasedání ONV 9. 2. 1968, kniha č. 67 

 

Archív STOA Tábor, 114. schůze Rady MěstNV, 13. 1. 1969, kniha č. 170 

Archív STOA Tábor, 29. mimořádné plenární zasedání MěstNV, 26. 8. 1968, kniha č. 121 

Archív STOA Tábor, 130. schůze Rady MěstNV, 25. 8. 1969, kniha č. 170 

Archív STOA Tábor, 30. plenární zasedání MěstNV, 23. 10. 1968, kniha č. 121 

Archív STOA, 83. schůze Rady MěstNV, 15. 1. 1968, kniha č. 167 

Archív STOA Tábor, 157. schůze Rady MěstNV, 19. 10. 1970, kniha č. 175 

Archív STOA Tábor, 84. schůze Rady MěstNV, 26. 1. 1968, kniha č. 167 

Archív STOA, 99. schůze Rady MěstNV 2. 8. 1968, kniha č. 168 

Archív STOA, 119. schůze Rady MěstNV, 24. 3. 1969, kniha č. 170 

Archív STOA Tábor, 104. schůze Rady MěstNV, 3. 9. 1968, kniha č. 168 



78 
 

 

Archív STOA, Táborský kulturní kalendář, programy Divadla Tábor 

 

 

ONLINE ZDROJE 

 

http://digi.ceskearchivy.cz Kroniky – město Tábor 1968-1970 

www.vhu.cz/lednove-plenum 

http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=geo&id=2499 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/pamatkovy-fond/kulturni-

pamatky-18042/ 

www.klokoty.cz 

 

LITERATURA 

 

HOLÝ, L.: Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická 

transformace společnosti, Sociologické nakladatelství SLON, Praha, 2010 

BERÁNEK, J., CYSAŘOVÁ, J., SÍGL, M.: Souboj slova a obrazu s mocnými. Novináři a 

média v Pražském jaru 1968, Klub novinářů Pražského jara 1968, Praha, 2013 

KNAPÍK, J., FRANC, M. a kol.:Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých 

zemích 1948 – 1967, Sv. I. A – O, Academia, Praha, 2011 

SYNEK, M.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968, Československé středisko nezávislé 

literatury, Scheinfeld – Schwarzenberg, 1988 

VANĚK, M., MÜCKAL, P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, FHS 

UK v Praze, ÚSD AV ČR, Praha, 2011 

CHENU, R.: Žít svobodně je umění. Československý deník 1969 – 1980, Nakladatelství 

Jitro, 2007 

KAPLAN, K.: Těžká cesta: spor Československa s Vatikánem 1963 – 1973, Centrum pro 

studium demokracie a kultury, Brno, 2001 

VANĚK, M.: Byl to jenom rock´n´roll?, Academia, Praha, 2010 

Místopis českého amatérského divadla, 2. díl, N – Ž, Praha, IPOS, 2002 

http://www.vhu.cz/lednove-plenum


79 
 

JUST, V.: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945 – 1989), nejen 

v datech a souvislostech, Praha, Academia, 2010 

SKOPAL, P.: Filmová kultura severního trojúhelníku, Brno, Host, 2014 

BREN, P.: Zelinář a jeho televize, Praha, Academia, 2013 

DENIŠ, K.: Big Beat 1960 – 72, Tábor, FEST 2004, 2015 

DEMEL, Z.: Pod dohledem církevních tajemníků. Omezování katolické církve 

v Československu 1945 – 1989 na příkladu jihočeského regionu, Praha, Centrum pro 

studium demokracie, 2008 

HOPPE, J.: Opozice ´68, Praha, Prostor, 2009 

VANĚK, M.a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. 

letech v Československu. Praha, ÚSD AV ČR, 2002 

CUHRA, J.: Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969 – 1972, Praha, ÚSD AV ČR, 

1997 

PALCÁT, 17. 1. 1968,  roč. X, č. 3 

PALCÁT, 6. 3. 1968, roč. X., č. 10 

PALCÁT, r. X, č. 36, 4. 9. 1968 

PALCÁT, r. XI., č. 31, 29. 8. 1969 

 


	OBSAH
	ABSTRAKT
	ÚVOD
	TÉMATICKÉ OKRUHY PRÁCE
	I. TEORETICKÁ ČÁST
	MĚSTO TÁBOR
	TÁBORSKÁ KULTURA
	OFICIÁLNÍ RÁMEC ORGANIZACE KULTURY
	Rozpočet na kulturu města
	Rozdělení odborů


	II.  METODOLOGICKÁ ČÁST
	LITERATURA
	ORÁLNÍ HISTORIE
	REALIZACE ROZHOVORŮ
	Témata rozhovorů
	Kultura a společenské dění
	Politické události

	Kulturní a společenské dění
	Divadlo

	Divadlo Tábor
	Ochotnický soubor
	Kino
	Hudba
	Společenské události

	Politické události
	Nálada do srpna 68

	ROK 1968
	Táborské jaro
	Dalo se to čekat?
	Odpor pasivní/aktivní
	Emigrace

	ROK 1969
	Normalizace

	ROK 1970
	Táborské výročí


	IV. ZÁVĚR
	ARCHIVNÍ ZDROJE
	ONLINE ZDROJE
	LITERATURA


