Pracovní list – Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968

Na konci 60. let byla v Československu velmi
populární tato píseň, kterou zpívala zpěvačka
Marta Kubišová, s nástupem tzv. normalizace
přestala tuto píseň rádia i televize hrát. Od
února 1970 měla Marta Kubišová zakázané
vystupování, ale ve studiu Supraphonu ještě mohla
natočit několik písní. Nahrávky byly dokončeny
30. června 1970, poté už nic nazpívat nesměla.

Co na textu této písně, podle vás, normalizátorům
kolaborujícím se sovětskou okupační mocí vadilo?

Marta Kubišová r. 1968

Označte příslušné části v textu

MODLITBA PRO MARTU
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášt, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.
Z oblohy mrak zvolna odplouvá
a každý sklízí setbu svou.
Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím,
která zloby čas nespálil jak květy mráz, jak mráz.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášt, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.

Marta Kubišová dne 10. prosince 1988 vystoupila po dlouhé době na veřejnosti
na demonstraci při příležitosti 40. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv, když
zazpívala československou hymnu.
Dne 21. listopadu 1989, v době Sametové revoluce, zpívala z balkonu budovy Melantrichu
(nakladatelství) na Václavském náměstí svou „Modlitbu pro Martu“ a také československou
hymnu.

Jen pro vaši informaci – další text a odkazy už nejsou součástí úkolu.
V současné době většina lidí zná zpěvačku Martu Kubišovou z legendárního pořadu Chcete
mě? Kde nabízela opuštěné pejsky k adopci. I když se přes svůj pokročilý věk stále angažuje
v pomoci týraným zvířatům, nikdy pro ně nezpívala. Až v loňském roce spolu s Olgou
Lounovou a mnoha dalšími zpěváky natočila píseň – Protože to nevzdám. Zpěváci se vzdali
svého honoráře ve prospěch projektu Gump – Protože to nevzdám.
Odkaz na píseň https://www.youtube.com/watch?v=AdE-mhDooOo

Tato kniha je pro všechny, kteří mají
dobré srdce. Pro všechny, kteří
nejsou lhostejní vůči tomu, co se
kolem nich děje. Pro všechny, kteří
před zlem nezavírají oči.

Pokud vás to zajímá, více o projektu najdete zde. https://www.knihydobrovsky.cz/blog/gumpprotoze-to-nevzdam-1504

