
18.května 2020, 9.A a 9.B  
Při posledním dějepisném setkání jsme přešli plynule z nejtemnějšího období našich poválečných dějin 
do 60.let, kdy se mohlo alespoň částečně svobodněji tvořit a měnil se životní styl. I „přes železnou 
oponu“ sem totiž pronikala západní hudba a naopak řada našich filmů získala i zahraniční proslulost. 
Téma kultury je však natolik široké, že by na to nestačila zdaleka jedna hodina dějepisu. 
Atmosféru těchto let vám přiblížím alespoň několika krátkými ukázkami z písniček a filmů – 
kdybychom byli ve škole, nazval bych hodinu jako takový „hudební dějepis“. Je mi jasné, že vaši 
generaci touto hudbou asi příliš neoslovím, ale patří to k naší kultuře a samozřejmě názor, nechť si 
každý potom učiní sám. U některých ukázek budete mít anglický originál a pak českou verzi  
nazpívanou našimi zpěváky nebo celými skupinami. 
Samozřejmě, i v 60.letech (i po velké amnestii v roce 1960) zůstávali ve vězení „političtí vězni“ a 
rozhodně nenastala svoboda a demokracie v dnešním slova smyslu. Ale v porovnání s 50.lety to byla 
doba, na kterou i mnozí pamětníci dodnes rádi vzpomínají. 
 
Zápis:         (co je červeně, neopisuj)          doporučuji videa 
 

60.léta v ČSSR   (s datem, jménem a nafocené na 1 stránce lze poslat jako bonusový úkol do 25.5.2020) 
 

- v 60.letech uvolnění ( „bigbít“, nová filmová vlna, divadla - např. Semafor) 
- zkoušena hospodářská reforma  
- uvnitř KSČ: komunisté protireformní (konzervativní, „stalinisté“) X reformní 
- Co byla „Zlatá šedesátá“ ? 

na základě ukázek z videí si zapiš filmy (režiséry), herce, zpěváky.... (v ČSSR) 
 

Videa:  
 

http://www.youtube.com/watch?v=oJlZR4J1fbw&feature=related – Škoda 1000 MB, vyráběna v letech 1964–1969, 
tzv.embéčko (videoklip je autentický z 60.let, ale melodie od Beatles je k tomu přidaná v současnosti)    (3:56) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oUaJDXcSoSU  – brits.skupina Shadows – píseň „Lucky lips“    (1:38) 
http://www.youtube.com/watch?v=yv-Vocg9YM8   – čs.skupina Sputnici – píseň „Šťastná ústa“    (2:45) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cV8i0_KGu8Q – divadlo Semafor-Jiří Suchý, píseň „Babetta“    (3:01) 
https://www.youtube.com/watch?v=L5DRkHltXQg – divadlo Semafor-Jiří Šlitr, píseň „Představte si, ....“  (3:03) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dc1-W4KsHvE  – od Beatles (1:58) 
http://www.youtube.com/watch?v=edmc-wIYhEM – česky to stejné od Olympicu, zpívá Karel Gott  (1:47) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A_MjCqQoLLA –Hey Jude,  od Beatles   (samotná píseň začíná od 0:55)  
http://www.youtube.com/watch?v=g9QLFJKqaMw – to stejné od Marty Kubišové   (5:10) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=L4Ik0MfUH3A – „Starci na chmelu“ – úvod čs.filmového  muzikálu   (1:22) 
http://www.youtube.com/watch?v=IjT3XOwik94 – „Starci na chmelu“ – píseň „den je krásný“   (2:17) 
http://www.youtube.com/watch?v=Ex_wRel_1d0 –  z filmu „Lásky jedné plavovlásky“ (režie Miloš Forman)   (4:06) 
https://www.youtube.com/watch?v=q7CS_0xJnCE – z filmu „Černý Petr“ – scéna „chceš do držky“   (2:12) 
http://www.youtube.com/watch?v=TYfrVDH2new – z filmu Hoří, má panenko  (režie Miloš Forman)   (1:35) 
https://www.youtube.com/watch?v=R8oezTSebWg – upoutávka na film oceněný americkou cenou Oscar (0:37) ? režie ? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=EzgbcyfJgfQ   – brits.skup. „Shadows“ – instrumentální skladba „Apache“  (2:52) 
http://www.youtube.com/watch?v=aB3H0EnLiak – čs. skupina „Mefisto“ – instrumentální skladba „Monika“  (2:17) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=g_7pvZEBz3Y – čs. skupina „Golden Kids“ – píseň „Časy se mění“  (5:45) 
https://www.youtube.com/watch?v=tmp3DVwrcCY  – čs. skupina „Olympic – píseň „Želva“  (4:27) 
 
a mohli bychom pokračovat desítkami dalších ukázek 


