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PRACOVNÍ LISTYPRACOVNÍ LISTY

1. Úvodní panel
Za jakých podmínek samizdat vznikal? Doplň text.

Vznikal v ........................ podmínkách, bez jakéhokoli ............................ 

zajištění, bez přístupu k běžným .............................., bez ..................... 

zajištění, zato však v ................., v činorodé ...................... lidí, kteří se 

..........................................................................................

2. Co to je samizdat?
Co znamená slovo samizdat a z jakého jazyka pochází? .....................................

..........................................................................................

3. Dobový kontext samizdatu v sedmdesátých letech
Podívej se na fotografi e na panelu a zjisti, u koho a kde se scházeli zakázaní spisovatelé. 

Zakroužkuj správné možnosti. 

Nová Víska u Chomutova

4. V jakých prostředích samizdat vznikal? Vyber správnou možnost.
a) prostředí spisovatelské a umělecké, okruh vyloučených komunistů, prostředí náboženské

b) prostředí spisovatelské a umělecké, okruh komunistů, prostředí náboženské

c) prostředí spisovatelské a umělecké, okruh vyloučených komunistů, prostředí dělnické

5. Jak se samizdat vydával?
Kolik papírů proložených kopírákem šlo do psacího stroje založit? 

Zakroužkuj správnou odpověď.

6. Ekonomika samizdatu

Byl samizdat vydáván pro zisk? Zakroužkuj správnou odpověď.  ANO  NE

Praha-Hradčany

SázavaSušice Ústí nad Labem

Praha-Žižkov

Žďár nad Sázavou
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Pavel Kohout

Ludvík Vaculík Petr Pospíchal

Jiří Gruntorád

Jaromír Šavrda

František Stárek



7. Samizdat nejen na papíře 
Co znamenala zkratka VONS? Doplň.  

V_ _ _ _   _ _   O_ _ _ _ _   N_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

S_ _ _ _ _ _ _ _

 
Na fotografii jsou uvěznění členové VONS. Napiš jejich jména.

8. Rozmnožovací a tiskové techniky samizdatu 
Samizdat se také rozmnožoval tzv. cyklostylem. Na co se cyklostyl nejvíce využíval?  

Vyber správnou možnost.  

 a) knihy b) časopisy c) fotografie 
 

Najdi v expozici leták tištěný k 20. výročí úmrtí Jana Palacha.  

Zjisti, jakou technikou byl vytištěn. Zakroužkuj správnou odpověď.

 a) cyklostyl b) kopírka c) sítotisk 
 

9. Represe za vydávání a šíření samizdatu 
Kdo byl vězněn za vydávání časopisu VOKNO? Zakroužkuj správné možnosti.

Slávek Popelka

Jaromír Šavrda

František Stárek

František LíznaIvan Martin Jirous

František Adamík

Josef Adámek
Ivan Polanský

Petr Cibulka
Petr Pospíchal

Libor Chloupek

 Jiří Gruntorád

10. Rozsudky nad vydavateli a šiřiteli samizdatu 
Zjisti z obrázku na panelu, jaké věci byly odňaty 

při domovní prohlídce u Petra Cibulky. Všimni si 

chyby v názvu časopisu. Jak se opravdu jmenoval? 

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

.................................................. 



trestné činy proti majetku  
v socialistickém vlastnictví

nedovolené podnikání
výtržnictví přečin  

proti veřejnému pořádku
pobuřování

podvracení republiky

poškozování zájmů republiky v zahraničí

maření dozoru nad církvemi 
a náboženskými společnostmi

11. INFOCH  
Co znamená zkratka Infoch?

I_ _ _ _ _ _ _ _   _   CH_ _ _ _   _ _

 

12. Samizdatové časopisy a jejich šíření 
Které časopisy jsou pod stejným názvem vydávány i dnes? Najdeš alespoň tři ve vitrínách? 

........................................................................................

13. Samizdatové knihy vydávané v edicích – edice Petlice 
Kdy a kým byla edice založena?  

Jeho portrét najdeš ve vitríně. 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

Ve vitríně najdeš jeho knihu z edice Petlice z roku 1980.  

Jak se jmenuje?

Č_ _ _ _   S_ _ _

Za co mohli být šiřitelé samizdatu souzeni? Škrtni jednu špatnou odpověď.

Spoj jména nejvýznamnějších opisovaček edice Petlice s jejich poznávacím znamením.

 Zdena Ertelová „Bez souhlasu autora, není opisování dovoleno“ 

 Otka Bednářová „Výslovný zákaz dalšího opisování rukopisu“

 

14. Samizdatové knihy vydávané v dalších edicích i mimo ně 
Kteří autoři byli v samizdatu nejčastěji vydávaní? Zakroužkuj správnou odpověď. 

a) Jaroslav Seifert, Bohumil Hrabal, Egon Bondy 

b) František Kautman, Jan Skácel, Josef Šafařík 

c) Alexandr Kliment, Jiří Kolář, Eva Kantůrková

 

Jak se jmenovaly samizdatové edice? Škrtni tři špatné odpovědi.

Expedice

Úplavice Popelnice

Pražská imaginace

Studnice

Petlice

Okenice Brněnská šachovnice

Mozková mrtvice



Samizdatové edice vznikaly také mimo Prahu. Spoj název edice s městem, kde byla vydávána.

 Brno Texty přátel

 Ostrava Červená Karkulka

 Zlín Studnice

 Olomouc Knihovna Spusa

 Jihlava  Libri Prohibiti 
 

Najdi ve vitríně knihu Moc bezmocných od Václava Havla. Jak se jmenuje edice, v níž byla 

kniha vydána? .......................................................................... 
 

Přepiš úryvek z této knihy na psacím stroji. Zkus to bez překlepu. Je to těžké? ........

15. Umělecké publikace a bibliofilie 
Jak nazýval Ludvík Kundera svá bibliofilská vydání poezie? Zakroužkuj správnou odpověď.

 a) knihy–eknihy b) knihy–neknihy c) poezie–nepoezie 
 

Naprostým unikátem je kamenná kniha. Najdi jí ve vitríně a zjisti,jak se přesně jmenuje. 

Ú_ _ _ _ _  S_ _ _  –  S _ _  –  L _ _  –  O_ _ _ _ _ _  K_ _ _ _ _ 

 

V expozici najdeš také poštovní známky. Zjisti k jaké příležitosti byly vydány. 

......................................................................................... 
 

„Charta 77“ a „Několik vět“ 
Přečti si texty, které najdeš v sále a odpověz na následující otázky: 
 

V kterém roce byl napsán text „Několik vět“?.............................................. 
 

Je tedy starší než Charta 77? Zakroužkuj správnou odpověď.  ANO  NE 
 

Jak se jmenovali mluvčí Charty 77? Čím byl prohlášen rok 1977?  

Obě odpovědi najdeš v posledním odstavci. ................................................

..........................................................................................

.......................................................................................... 
 

Jaký máš z výstavy pocit? Chtěl/a bys žít před rokem 1989? ...............................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 

Text a grafická úprava: Martina Zubačová, Oddělení výstav NK ČR


