
NÁRODNÍ SBÍRKA

Retro muzeum Praha a Galerie Tančící dům 

vyhlašuje národní sbírku dobových předmětů 

ze 70. a 80. let 20. století 

 

Cílem Galerie Tančící dům je uchovávat předměty z období socialismu v dobrém stavu i do 

dalších let a s jejich pomocí zachovat ducha tehdejší doby i se všemi paradoxy, které k ní 

patřily. Galerie proto vyzývá veřejnost k darování nebo dlouhodobému zapůjčení předmětů 

ze 70. a 80. let, a to jak těch unikátních, tak i předmětů určených ke každodennímu 

užívání vyrobených v Československu. 

 

V galerii pro tento účel vzniká depozitář. Předměty v dobrém stavu z tohoto historicky 

nedávného období velice rychle mizí a hrozí, že by se časem zcela vytratily. Často jde o 

nepoužívané věci, které má mnoho lidí z nostalgie schované doma, ale nepřičítá jim 

historickou hodnotu. V budoucnu pomůže vytvořená sbírka přiblížit specifickou atmosféru 

minulých desetiletí mladší generaci, která ji nezažila. 

 

Hledáme především tyto předměty či unikáty, které nejsou uvedeny: 

 

Veškeré dobové předměty či obaly v dobrém stavu  

 

Hračky 

Nábytek (křesla, židle, palandy, vybavení ložnice, dětského pokoje, obýváku, kuchyně) 

Elektrospotřebiče (pračky, kráječe na chleba, fény, roboty, vysavače, kulmy, vařiče, 

žehličky, pletací stroje, myčky, rádia, televize, horská slunce, lampy, ponorné vařiče, 

sporáky) 

Dobové fotografie (scan nebo možno zaslat poštou či zanést osobně) 

Pošta a úřady (telefonní seznam, razítka) 

Školství (školní pomůcky, vybavení škol, tabule, lavice, židle) 

Sběratelství(všechny sbírky ze 70.–80. let) 

Nakupování (tašky, peníze, letáky, cenovky, reklamní předměty) 

Vybavení bytu (nábytek, osvětlení, dekorace, květináče, obrazy, technika) 

Volný čas (sport, camping, chataření, zábava, tanec) 

Domácí umění (pletení, kutilství) 

Technika (fotoaparáty, hodiny, budíky) 

Kuchyňské vybavení (porcelán, ubrusy, závěsy, stoly, židle, držák na nádobí, příbory, 

naběračky, skleničky, hrnce, sifonové lahve) 

Sport (sportovní doplňky, oblečení, golf) 

Plakáty (reklamní, filmové) 

Móda, oblečení, textil, boty, doplňky (bižu, paruky, obaly od kosmetiky, voňavky) 

Firmy a národní podniky (loga, poutače, reklamní předměty, vybavení) 

Významná výročí (vlajky, odznaky, diplomy ocenění, poháry) 

Potraviny (originální obaly) – zájem máme především o krabice a krabičky od potravin a 

cukrovinek, např. kolekce, bonboniéry, obaly od čokolád apod. 



Významné osobnosti (jakékoliv materiály, fotky, vysvědčení, dopisy, OP, oddací listy, 

výjezdní doložky) 

Tuzex (obaly výrobků, platidla) 

Zaměstnavatelé (smlouvy, výplatní pásky, pracovní řád, technické přístroje) 

Film, hudba a reklama (desky, přebaly, filmové rekvizity) 

Doprava (lístky, jízdní řády, průkazy, pomůcky pro průvodčí) 

Zdravotnictví (recepty, léky, zdravotní pomůcky) 

Umění (porcelán, textil, bižu, šperky, sklo, výtvarné umění) 

Dárkové předměty 

Turistika 

Pivo a alkohol 

Lázně 

  

Pokud doma máte poklady z tohoto období, které nebylo jednoduché, můžete se zapojit 

do sbírky a podílet se tak na vzniku příští retro výstavy a zachování genia loci pro další 

generace. Stačí poslat fotografii daného předmětu na rezervace@galerietancicidum.cz a 

my se Vám následně ozveme. 

  

Termín ukončení sbírky je prodloužen do 31. 12. 2023. 

  

Fotografie předmětů pro darování nebo dobové fotografie, můžete posílat na emailovou 

adresu rezervace@galerietancicidum.cz anebo zavolejte na +420 773 207 330 od 10:00 

do 17:00.
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