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Texty vznikly v rámci projektu 7. až 9. tříd Něžná revoluce 

Listopad 2019 



V 7. A si našlo svého pamětníka 18 žáků. Vznikla spousta 

působivých textů – ty nejzajímavější a nejlépe 

zpracované vzpomínky uveřejňujeme. Sepsali je Anička, 

Apo, Avi, Babu, Kuba K., Martin a Viki. Zachováváme 

anonymitu pamětníků, uvádíme pouze jejich pohlaví 

a věk v době listopadových událostí. Drobné nepřesnosti 

jsme neopravovali, pamětníci na ně mají nárok.  

 

Vyzpovídala jsem svoji babičku… 

Kde jsi byla a co jsi dělala 17. listopadu 1989? 

17. listopadu byli u nás doma tzv. „pátečníci“ – profesor 

Jaroslav Med, profesor Alexandr Stich, malíř Jaroslav 

Šerých a můj manžel překladatel Václav Havlíček. Když 

jsme si pustili večerní zprávy, zjistili jsme, že se něco děje. 

Ten památný den se studenti rozhodli jít manifestačně 

z Albertova, kde byli shromáždění, na Václavské náměstí. 

Na Národní třídě je však očekávala masa příslušníků SNB, 

a to, co se dělo, se opravdu vymykalo všem současným 

praktikám. Ale o tom bylo již mnoho řečeno 

a předpokládám, že to většina lidí ví.  

Tomu ještě předcházel v lednu 1989 tzv. „Palachův 

týden“, kde byly všechny pokusy o uctění jeho památky 

brutálně zastaveny, třeba i vodními děly.  



Koncem prázdnin se u nás uskutečnil odchod východních 

Němců, kteří se chtěli dostat do západní zóny. Zcela 

obsadili německé velvyslanectví. Takže se političtí 

představitelé ze západu a východu museli dohodnout 

a nechat je odjet do Západního Německa. Zahrada 

německého velvyslanectví takzvaně praskala ve švech. 

Občané NDR (Německé demokratické republiky) totiž 

přelézali plot ambasády a doufali, že se tak dostanou na 

západ, což se jim nakonec podařilo.  

Rovněž krátce před tím byla oficiálně povolena 

manifestace občanů na Škroupově náměstí, kde promluvil 

i Václav Havel. Zdálo se, že komunisté si uvědomují, že 

není možno dále pokračovat v tak tuhém režimu.  

A pak se 25. listopadu konala obrovská manifestace na 

Letenské pláni, které jsem se také zúčastnila s tvojí 

maminkou. Akci moderoval nynější světící arcibiskup 

Václav Malý, kterého všichni nadšeně poslouchali a řídili 

se jeho návrhy a pokyny. Na tribuně byl Václav Havel, 

Alexander Dubček, Marta Kubišová, myslím, že také 

Alexandr Vondra a tehdejší premiér Adamec. 

Nejdůležitějším požadavkem tenkrát bylo uskutečnění 

svobodných voleb. My jsme křičeli různá hesla, ale nejvíce 

se mi líbilo: „Podívej se Gusto, jak je tady Husto“ nebo: 

„Nechceme kůl v plotě“ (byla to narážka na prezidenta 

Gustava Husáka a prvního tajemníka KSČ Jindry). Ale 



hlavně ty svobodné volby. Tenkrát byla strašlivá zima, tak 

jsme nakonec utíkaly domů, protože jsme nechtěly 

zmrznout. Ale většinu manifestace jsme zažily.  

Co se pro Tebe změnilo po listopadu 89? 

Konečně začaly noviny psát pravdu. Ne všechny, ale na 

Lidové noviny jsme se mohli spolehnout. Konečně jsme 

také mohli cestovat do zahraničí, aniž bychom potřebovali 

všelijaká povolená. Nejdůležitější byla tzv. „výjezdní 

doložka“, na kterou jsme si mohli vyzvednout v bance 

„devizový příslib“ a pak dostat menší obnos v západní 

měně.  

Také jsme se přestali obávat všemocné Komunistické 

strany, která dost nemilosrdně řídila náš život.  

Jak to vypadalo ve škole před rokem 1989 (co bylo jinak)? 

Když jsem se já připravovala ke státnici z politické 

literatury v roce 1961, studovali jsme skoro zpaměti 

Dějiny VKSb (Všesvazová komunistická strana bolševiků) a 

dějiny KSČ. Sovětský svaz byl náš vzor a heslo se 

„Sovětským svazem na věčné časy“ jsme viděli pomalu na 

každé zdi. Vtloukali to do dětí už v mateřské školce. Takže 

tvoje maminka řekla své babičce: „Jaká je to škoda, že 

zemřel Brežněv, protože on měl rád lidi.“ (Leonid Iljič 

Břežněv byl nejvyšší státní představitel Sovětského svazu) 



Také nezapomenu, jak jsem šla s tvojí maminkou ke 

Staroměstskému náměstí a jak ona uviděla sousoší mistra 

Jana Husa a radostně zvolala: „Jé, Lenin“. Myslela jsem, že 

se hanbou propadnu, a tak jsem jí řekla, že všechny sochy 

nepředstavují jen sovětské činitele.  

Jinak byla ve škole samozřejmě povinná ruština, my jsme 

se učili hlavně ruskou literaturu a strukturu ruského 

hospodářství. Oni měli také zvláštní názvy institucí, takže 

si dodnes pamatuji Cekombank, což byla centrální banka. 

Bylo nějaké ovoce, které jsi neznala? 

Ovoce, které jsme neznali, bylo kiwi, pomelo a avokádo, 

víc mne nenapadá. 

Co sis tenkrát nedokázala představit a dnes je to běžné? 

Nedokázala jsem si představit, že třeba v televizi se někdo 

odváží kritizovat premiéra nebo prezidenta. 

Také jsem nedoufala, že u nás budou svobodně vycházet 

knihy některých západních     autorů. 

Nepředstavitelné bylo, že uvidíme hlasatele Svobodné 

Evropy, třeba pana Pavla Tigrida nebo paní Lídu 

Rakušanovou. Nebo že poslanci budou hovořit o našich 

problémech a budou se snažit je řešit. (žena, 54 let) 

----- 



Tyto rozhovory jsem dělala se svými rodiči (máma je 

ročník 1975 a táta 1966) a připadalo mi zajímavé, jak má 

každý jiné zážitky a zkušenosti.  

Kde jste/jsi byl a co jsi dělal 17. listopadu 1989?  

Máma: „17. listopad 1989 byl pro mě další všední školní 

den. V té době jsem zrovna studovala v prvním ročníku 

gymnázia a snažila se srovnat s tím, že jsem se ocitla „na 

výběrové škole“, jak nám zdůrazňovali profesoři, 

a ignorovat poznámky studentů vyšších ročníků 

o „prvačkách-zobačkách“. Právě 17. listopadu jsem 

takové poznámky zaznamenala již ráno v šatně, když jsem 

zaslechla něco o nevhodném oblečení. Zatímco já dorazila 

do školy v džínách, studenti čtvrtého ročníku měli saka 

a vypadali, že nacvičují k maturitě. Ten den se ve škole 

hodně mluvilo o Janu Opletalovi a Mezinárodním dni 

studentstva.  

Večer jsme se jako vždy s rodiči dívali na rakouskou 

televizi na zprávy. Moc jsem nerozuměla tomu, co říkají, 

protože německy jsem uměla říct asi jenom „werbung“, 

tedy „reklama“, protože tu dávali často. Hned první byla 

reportáž se záběry z Prahy, protestující mladí lidé, které 

policisté se štíty mlátí obušky. Nevím, jestli se ten den 

československá televize zmínila o těchto událostech. 

Pravděpodobně ne, možná tam nějaký soudruh zase 



mluvil o tom, jak skvěle se daří plnit plán kdovíkolikáté 

pětiletky…“ 

Táta: „17. listopadu 1989 jsem byl jako absolvent vysoké 

školy na roční povinné vojenské službě a ten den jsme byli 

v Brně na koncertě „Pražského výběru“. Následující den 

jsme odjeli opravovat nákladní auta do NZ skladů někde 

u Brna. Po 5 dnech jsme se vraceli do Brna vlakem. Cestou 

jsme potkávali lidi s trikolórami na klopě. My jsme ani 

nevěděli, proč ty trikolóry mají, byli jsme zavřeni 

v kasárnách, v  izolaci od okolního světa.“  

Co se pro vás/tebe změnilo po Listopadu 89? 

Máma: „Vzhledem k tomu, jak málo mi bylo v době 

listopadové revoluce, tak jsem přicházející změny brala se 

samozřejmostí. Nejvíce času jsem trávila ve škole, kde se 

operativně měnily osnovy humanitních předmětů, ale 

i reálie, které se vyučovaly v ruštině. Zatímco v září byla 

moje první písemná práce povinně na téma „Život a dílo 

V. I. Lenina“, v prosinci už jsme se zabývali politicky 

neutrálním malířstvím a ruskými romantiky. Ve vyšších 

ročnících jsme se potom učili o komunisty zakázaných 

autorech, ať už českých či z jiných zemí. Protože občanská 

nauka se vyučovala až od druhého ročníku, povinná výuka 

jakékoli ideologie mě na střední škole minula.  



Myslím, že jsem měla velké štěstí, protože jsem v době 

svého raného mládí mohla sledovat návrat mnohých 

osobností z emigrace, vydávání děl komunisty zakázaných 

autorů, uvádění filmů, které se za komunismu ocitly 

v trezoru.“ 

 Táta: „Změnilo se hodně věcí, protože člověk už mohl 

cestovat. Já se vždycky chtěl podívat do Ameriky, takže 

jsem se začal učit anglicky, najednou jsem měl silnou 

motivaci. Mým obrovským koníčkem byla kosmonautika, 

ale do roku 1989 se všude psalo jen o kosmonautice 

Sovětského svazu. Po „Listopadu“ se konečně začalo psát 

i o Americe. Ale zase se přestalo psát o té sovětské.“ 

Jak to vypadlo ve škole před rokem 1989 (co bylo jinak)?  

Máma: „Do základní školy jsem chodila v průběhu 80. let, 

takže jsem zažila každoroční prvomájové i lampionové 

průvody v listopadu, co oslavovaly říjnovou revoluci 

v Rusku. Pokud oslavy 1. máje připadly na všední den, tak 

se zpravidla následující sobotu šlo do školy a do práce. 

Taky se pořádaly školní brigády, kdy žáci základní školy 

shrabali listí v celém městském parku nebo jsme všichni 

smirkovým papírem brousili lavice, které jsme si během 

školního roku počmárali .  

Nás dětí bylo tehdy opravdu hodně, průměrně 35 žáků 

ve třídě, a tak bylo dobré chodit do školy připravený, 



protože při takových počtech moc šancí na opravy nebylo. 

Zkoušelo se ústně před tabulí (nikdy jsme nevěděli, kdo 

bude vyvolaný), písemky byly někdy oznamovány 

dopředu, někdy taky ne. Součástí vyučování byly i práce 

na školních pozemcích, starání se o školní zvířata (ve škole 

jsme měli králíky, fretku, morčata, křečka), plnění 

odznaků zdatnosti a návštěvy povinných, často ruských 

filmů. Někdy mě to bavilo, někdy ne, ale jít do kina 

znamenalo, že se nebudeme učit. Raději špatný ruský film 

než matika a fyzika .   

Mnozí učitelé se snažili minimalizovat ideologický obsah 

učiva ve stylu „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“ 

a dělali mnoho nad rámec svých běžných povinností, vedli 

různé kroužky (například v literárním kroužku jsme se 

dozvěděli o autorech, kteří sice nebyli zakázaní, ale 

do osnov už se jaksi nedostali) jezdili s námi na tábory. 

Vzpomínám na našeho učitele češtiny a dějepisu 

v posledních dvou ročnících základní školy. Byl to novinář, 

který nesměl psát, ale paradoxně učit mohl. Měl přehled 

a hluboké znalosti, které se nám snažil předat. Zato 

občanská nauka v osmém ročníku byla jednohodinová 

komunistická nalejvárna. Naštěstí jen jednou týdně.“  

Táta: „Jako dítě jsem nijak politiku neprožíval, v mém 

dětství hrály důležitou roli jiné věci. Na základní škole nám 

nikdo nic moc nenutil, hodně záleželo na učitelích. 



Na střední škole jsme se učili ruštinu a občanskou nauku. 

Tam jsme měli jednoho, který do nás dost tlačil to, že 

komunismus a socialismus je to nejlepší.  Na vysoké škole 

jsme kromě odborných předmětů museli udělat státnice 

i z marxismu-leninismu. Bylo nepsaným pravidlem, že ten 

kdo neudělat marxismus-leninismus, tak propadl 

i z jednoho odborného předmětu. Nemohlo se 

propadnout pouze z marxismu, aby si nikdo nestěžoval, že 

neudělal státnice kvůli politice. Pamatuji si jednoho 

přednášejícího, co před nás vystoupil a pravil: „Tady jsme 

na akademické půdě a můžeme svobodně hovořit 

o  čemkoli. Ale jak někdo začne kritizovat komunistickou 

stranu, tak … a začal bouchat do stolu, že ho málem 

rozbil… . To je taková perlička, protože studium bylo 

hlavně o odborných předmětech, to bylo podstatné.“  

Bylo nějaké ovoce, které jste/jsi neznal? 

Máma: „Asi kratší bude seznam ovoce, které jsme znali 

a bylo k dostání v určitém období (třeba před Vánocemi). 

Banány, pomeranče (dvou barev – oranžové a zelené 

z Kuby), mandarinky. Všeho bylo málo, takže se dalo 

koupit pouze omezené množství na osobu.“  

Táta: „Z dnes běžného ovoce a zeleniny jsme neznali kiwi, 

brokolici, samozřejmě ne avokádo, mango.“  

 



Co jste si/sis tenkrát nedokázal představit, a dnes je to 

běžné?  

Máma: „Jako dítě jsem si nedokázala představit, že 

jednou budu cestovat po místech, o kterých čtu nebo se 

o nich učím ve škole.  Vzdálenost se zdála být 

nepřekonatelná, a to nemám na mysli jenom počet 

kilometrů.“  

Táta: „Dnes už si to ani neuvědomuji, že něco nešlo, 

protože je to hodně dávno. V dnešní době už 

nepotřebuješ k ničemu žádné povolení. Nejpodstatnější 

podle mě je, že dnes už nikdo nikomu nebrání, aby dělal 

to, co ho baví. Tehdy to nešlo, byly určité věci, které se 

dělat nemohly a nesměly. Člověk ani třeba o cestování 

nepřemýšlel, nesnil a neplánoval, tak nereálné to bylo. 

Člověk žil s tím, že ty svoje sny z dětství, např. vidět, jak 

startuje raketa, vlastně nikdy nenaplní. Díky Listopadu 

1989 se mně podařilo si většinu svých klukovských snů 

splnit.  (žena, 14 let, muž 23 let) 

--- 

 

 

 



Rozhovor o Sametové revoluci jsem udělal s babičkou 

a dědou  

Kde jste byli a co jste dělali 17. listopadu 1989? 

Babička:  Byli jsme v Mostě na ekologické demonstraci. 

My jsme totiž v Mostě ještě nevěděli, co se děje v Praze, 

to byla ekologická demonstrace na Mostecku, protože 

tam bylo špatné prostředí, ale už tak trochu něco začínalo. 

Hodně jsme poslouchali Svobodnou Evropu, protože 

noviny a zprávy v TV lhaly. Když zbili studenty 

17. listopadu, tak o tom vůbec v televizi nemluvili, vlastně 

to úplně ignorovali. 

Co se pro vás změnilo po 17. listopadu 1989?  

Babička: Změnilo se pro nás hodně. My jsme byli na ten 
režim hrozně naštvaní, protože nás omezoval. Nemohli 
jsme cestovat, třeba já jsem byla učitelka a nemohla jsem 
učit, co bylo správné. Musela jsem učit zkreslené 
informace. Jenom ti řeknu takovou zajímavost. 
19. listopadu jsme jeli s naší dcerou, respektive tvou 
mámou do Prahy do divadla Na Zábradlí. Přijeli jsme do 
Prahy a řekli jsme si, že půjdeme do kavárny Slavie. Začal 
tam chodit číšník a říkal: „Něco se děje! Něco se děje!“ Lidi 
říkali: „Pojďte ven! Pojďte ven!“ Nakonec se stalo, že 
divadla nehrála, protože všichni herci z Národního divadla 
i z toho divadla Na Zábradlí se přidali k demonstraci. 



Děda: Byli jsme také dvakrát na demonstraci na 

Václavském náměstí, kde se zvonilo klíči, a jednou na 

Letenské pláni, kde bylo milion lidí.  

Jak to vypadalo ve škole před rokem 1989? Co bylo jinak? 

Babička: Jak už jsem říkala, byla jsem učitelka na Střední 

pedagogické škole v Mostě. Vlastně velký obsah učiva, co 

jsem učila, byl zkreslený, což mě samozřejmě štvalo. 

Bylo nějaké ovoce, které jste neznali? 

Babička: Tak asi ano, ale nevím jaké. Nám stačila česká 

jablíčka a české hrušky.  

Co jste si tenkrát nedokázali představit a dnes je to běžné? 

Babička:  Volně cestovat a říkat naše názory o politice. 

Kdybych dříve ve škole řekla, že se mi nelíbí Husák, tak 

bych z toho měla pěknou polízanici. I ekonomická situace 

pro většinu lidí v téhle zemi je lepší než dříve. Pro nás ale 

bylo hlavní nezávisle cestovat a vyjadřovat se. Třeba ty bys 

nebyl vůbec naživu, protože by se tvoje máma a táta nikdy 

nepotkali, jelikož by sem do Čech táta vůbec nesměl.  

Chtěli byste radši žít v dřívějším režimu? 

Babička:  Určitě ne!! Jsme rádi, že je svoboda a že můžeme 

cestovat. Bylo to opravdu hrozné! Jsme šťastní, že i ty 

můžeš žít za svobody, nikdy bychom nechtěli, abys prožil 

něco takového. 



Co byla první věc, kterou jste s dědou udělali, když nastal 
kapitalismus? 

Babička:  Začali jsme cestovat. Procestovali jsme celou 

Evropu, ale úplně jako první jsme jeli autobusem do 

Vídně, kde jsme si dali vídeňskou kávu. 

Děda: Jenom připomínám, že dny Sametové revoluce byly 

velmi radostné, protože všichni lidé v Čechách očekávali 

lepší časy. (žena a muž, 40 let) 

---- 

Zeptala jsem se mámy, jestli by mi nevyprávěla o době 

před Listopadem 89. Souhlasila a tady je její vyprávění. 

 Naše rodina asi není úplně standardní vzorek, 

protože v září 1968, týden před tátovou (pro tebe 

dědovou) svatbou si babička s dědou (tvoji prarodiče) 

zabalili nejnutnější, vzali 3 děti a emigrovali do Německa. 

Můj táta neodjel, protože měl před svatbou a máma už 

čekala mojí sestru (tetu Ivanu). Od té doby jsme byli tím 

pádem pod dohledem a bylo takřka nemožné, abychom 

jako rodina vyjeli do zahraničí. Sice jsme si telefonovali, 

psali si dopisy, posílali si balíčky, ale poprvé jsme se setkali 

až v roce 1980. To byla vlastně náhoda. Dostali jsme 

povolení (výjezdní doložku) k vycestování do Jugoslávie, 

ale jen my tři holky, táta musel zůstat doma. Dohoda tedy 

byla taková, že nás táta doveze do Maďarska a my 



přejdeme pěšky do Jugoslávie, kde nás „snad“ vyzvedne 

babička s dědou, kteří tam jako němečtí občané mohli 

kdykoliv. Máma byla nervózní, protože neexistovali 

mobily a nikdo tak nevěděl, jestli za tou hranicí babička 

s dědou opravdu budou. Co když se jim cestou něco stalo, 

co když je do Jugoslávie z nějakého důvodu nepustí….?! 

Před hranicí tak bylo v autě ticho, byli jsme napjatí 

a hlavně smutní, že zrovna táta s námi nepojede 

a s babičkou (jeho mámou) se neuvidí….., když v tom 

najednou máma ukázala na protijedoucí auto, které nás 

právě míjelo, a vykřikla: „To byli vaši!“.  Měla pravdu. 

Ačkoli se děda bál přejet do komunistického Maďarska, 

protože by tu mohli být zatčeni, možnost setkání se 

synem, kterého 12 let neviděli, byla silnější. A tak jsme se 

poprvé setkali s babičkou a dědou. Do jara roku 1989 jsme 

se pak vídali pravidelně 1-2x ročně. Ale už nikdy ne všichni 

dohromady. Někdy totiž dostaly vízum jen děti, jindy 

dospělí a někdy třeba jen táta se ségrou. Vždycky musel 

v Čechách někdo zůstat, aby nebylo pravděpodobné, že se 

nevrátíme. A shodou okolností byla babička taky ta osoba, 

která nám řekla o tom, co se stalo 17. listopadu 1989. 

 Byl pátek večer, zrovna k nám přijela druhá 

babička z Východních Čech, protože jsme měli lístky na 

sobotní divadelní představení do Obecního domu. Sedíme 

v obýváku, koukáme na zprávy. Reportáže o tom, že na 

Národní třídě v Praze musela Veřejná Bezpečnost 



rozehnat další z demonstrací a obnovit zde pořádek, si 

nikdo extra nevšímal. Netrvalo ale dlouho, když zazvonil 

telefon. Volala babička Anička z Německa. Její hlas zněl 

vyděšeně. Ptala se, jestli jsme všichni doma, jestli jsme 

v pořádku a my nevěděli, proč by tomu tak být nemělo. 

Když se trochu zklidnila, začala vysvětlovat, že právě 

viděla v televizi šokující reportáž, že na Národní třídě 

policajti mlátí demonstranty atd. Ne, že bychom jí úplně 

nevěřili, ale na sídlišti Novodvorská vládl klid a ani 

sousedé o ničem nevěděli. Když jsme ale v sobotu přišli do 

divadla, na pódium vystoupil Martin Stropnický a všem 

v sále oznámil: "Připojujeme se k výzvě studentů, 

k vyšetření včerejšího brutálního zákroku. Jejich 

požadavek plně podporujeme, připojujeme se k týdenní 

protestní stávce a nabízíme místo představení prostor 

k veřejné diskuzi." Bylo mi 14, nerozuměla jsem přesně, 

o co jde, ale pochopila jsem, že včerejší babiččin telefonát 

nebyl náhoda. Možná trochu víc jak ostatní jsme měli 

pocit, že nastává ten čas, kdy se může něco v našem životě 

změnit. Od pondělí jsme proto chodili demonstrovat na 

„Václavák“. Další průběh si už přesně nepamatuju, ale 

jsem ráda, že jsem to zažila a jsem pomohla vaší generaci 

„vyzvonit klíčema“ demokracii.  

 Když teď takhle vzpomínám, napadá mě asi 100 

dalších historek. Skoro by vydaly na knihu. (žena, 15 let) 



Příběh mého táty 

Bylo mi 17 let, když byl 17. listopad. Když probíhala 
demonstrace, tak jsem prováděl branné cvičení proti 
jaderné bombě. Byl jsem v 1. ročníku na průmyslové 
střední škole. Školy té doby byly stísněné, formální a na 
všech chodbách byly plakáty prezidentů. Museli jsme se 
povinně učit ruštinu a učitelům a učitelkám jsme museli 
říkat soudruhu učiteli a soudružko učitelko. 

Obchody v ulicích byly přeplněné lidmi a jediné ovoce, co 
jsme znali ze zahraničí, byl pomeranč, grep, banány 
a mandarinky. Když skončila demonstrace, tak se všechno 
změnilo. Po pár dnech se uvolnily hranice a my jsme mohli 
volně cestovat světem. Cítil jsem, že jsem konečně volný. 
Mohl jsem se svobodně vyjadřovat a cestovat, kam jsem 
chtěl. (muž, 17 let) 

Příběh mojí babičky 

Dne 17. listopadu 1989 jsem byla během demonstrace v 
práci. Pracovala jsem v podniku Imex. Ve škole jsme se 
učili z učebnic, ve kterých byli často zobrazováni 
komunističtí prezidenti, a neměli jsme právo se svobodně 
vyjadřovat. V obchodech byly vždy velké fronty i přes noc. 
Ovoce, které jsme neznali, bylo např: mango, kokos, kivi, 
karambola, kaki. Před demonstrací jsem si nedokázala 
představit, že můžu jít do několika obchodů a svobodně si 
vybrat, co budu chtít. Také to, že můžeme svobodně 
cestovat a vyjadřovat se. Po demonstraci se vše, co jsem 
si nedokázala představit, stalo pravdou. (žena, 40 let) 



Rok 1989 očima mé mámy:  

Kde jsi byla a co jsi dělala 17. listopadu 1989? 
17. listopadu 89 jsem chodila na základní školu blízko 

Národní třídy. Ten den nás ze školy pustili dřív, protože 

někdo přišel se zprávou, že studenti demonstrují kousek 

od školy. Tak abychom se dostali domů v pořádku. Učitelé 

se chystali k průvodu studentů připojit. 

Do školy jsme potom chodili různě, ale pamatuju si, že 

jsem jednou přišla domů a hlídala nás babička. Když jsem 

se ptala, kde je máma, babička říkala, že cinká klíči na 

Václavském náměstí. Vůbec jsem nerozuměla, co to 

znamená. 

Co se pro tebe změnilo po listopadu 89? 
My jsme nikdy neměli problém jezdit za hranice, protože 

můj táta byl cizinec a pracoval v zahraničním obchodu, 

nicméně po revoluci už jsme nemuseli vyplňovat plno 

papírů, abychom mohli přejet hranice. 

 Jak to vypadalo ve škole před rokem 89? Co bylo jinak? 

Učitelkám se říkalo soudružko. Měli jsme brannou 

výchovu, kdy jsme si museli na zkoušku nasazovat plynové 

masky a igelitové sáčky na ruce a na nohy.  

Po revoluci jsem přešla na novou školu. Původně jsem 

chodila na státní školu, ale po revoluci jí dostaly zpátky 



řádové sestry, takže nás učily jeptišky. Učitelkám se už 

neříkalo soudružko ale paní učitelko. Spolužáci z druhé 

skupiny už se neučili ruštinu ale angličtinu. 

Bylo nějaké ovoce, které jsi neznala? 
Nebylo, tatínek vozil ze služebních cest plno věcí a rodina, 

když přijela na návštěvu, taky plno přivezla. Navíc si 

tatínek našel přítelkyni v západním Německu, takže nám 

i ona dávala plno potravin. 

Co sis tenkrát nedokázala představit a dnes je to běžné? 
Cestování pro nás bylo běžné, i když pro ostatní to byl 

problém. To samé u nás doma bylo s oblečením, protože 

jsme dědili oblečení po příbuzných z ciziny, takže jsem 

měla i mikinu s Micky Mousem. Nicméně bych si asi teď 

už neuměla představit, že by ve firmě, kde máma 

pracovala, odbyla třetí hodina odpoledne a všichni šli 

domů. Teď už by nebylo možné, aby prostě „padla“ a jde 

se, ať máš práci hotovou nebo ne. (žena, 9 let) 

 

 

 

 

 



Ptal jsem se své babičky Zdeňky nejenom na otázky, ale 

ona se rozpovídala i o té době potom… 

17. listopadu 1989 jsem měla chřipku a dost 

vysoké teploty. Tušila jsem po všech událostech od ledna 

89, že se v Praze něco chystá. Bydlíme na samém okraji 

Prahy, takže informace k nám nijak nepronikly. Až 

18. listopadu jsme se, ze stále ještě puštěné stanice 

Svobodná Evropa, dověděli alespoň několik zpráv. Na 

našem rádiu bylo slyšet asi každou desátou větu. Cítila 

jsem bezmocný vztek, protože mi tehdy bylo 45 let a na 

Národní třídě mlátili esembáci mladé lidi přibližně 

stejného věku jako byly mé děti. Teprve od třetího dne se 

začalo všechno kroutit. Komunisté rychle zasedali a chtěli 

ještě strhnout všechnu pozornost na sebe a své zásluhy. 

Političtí komentátoři dosazení do televize komunistickou 

stranou zmizeli a na jejich místa nastoupili „sporťáci“, 

kteří neměli tak vřelý vztah ke KSČ. A pak už lidé na 

Václaváku a na Letné zvonili klíči a televize to bez 

problémů přenášela v přímých přenosech. Pamatuji si na 

tři jména, která tehdy byla často zmiňována, a dnes už 

o nich nikdo moc nemluví. Studenti Martin Mejstřík, 

Šimon Pánek a herec Miroslav Macháček. Dělali spojky, 

jezdili na venkov, aby lidem vysvětlovali, co se to v té 

Praze děje. Nebyli samozřejmě sami, ale tahle 3 jména mi 

utkvěla v paměti. 



Ještě dlouho nebylo vyhráno. Bydlíme blízko 

Strakonické, a tak jsme věděli, že od Cukráku až po 

Smíchov parkují vojenská auta připravena v Praze 

zatáhnout proti demonstrantům. Naštěstí všechno dobře 

dopadlo, ale nejistota a moje obavy skončily až ve chvíli, 

kdy Václav Havel složil prezidentský slib.  

Před rokem 89 jako i po něm až do roku 2008 jsem 

učila na základní škole. Nebyla jsem v KSČ, takže jsem se 

nemusela vracet se slzami v očích stranickou legitimaci 

jako některé soudružky, ale místo ruštiny jsem plynule 

přešla na němčinu a v hudebce jsem vynechala 

4 budovatelské písně… V zeměpisu jsem pokračovala 

takřka beze změny, o skutcích Klementa Gottwalda jsem 

neučila ani předtím. Co se týče výchovy, nemusela jsem se 

taky měnit, mám ráda pravdu, spravedlnost a vůbec 

všeobecně svéprávné hodnoty společného soužití.  

Myslím, že bod ovoci není tak úplně na místě. Na 

to se často odvolávají příslušníci konzumní společnosti. 

Jakože tehdy bylo všechno vlastně fajn, ale nebyly 

banány. Ale všichni jsme je tak nějak vždycky sehnali, 

stejně jako mandarinky. Byly i jiné věci, které jsme tehdy 

neznali, třeba jemný toaletní papír. Kdo měl bony, mohl si 

koupit v Tuzexu i dobré prací prášky. To bych mohla 

vyjmenovávat donekonečna. Mnohem horší ale bylo 

vymývání mozků. Chceš být úspěšný v práci? Tak šup do 



KSČ, vystuduj VUML, žaluj na spolupracovníky, říkalo se 

tomu křičet do vlastních řad. A korupce? Já jsem se setkala 

jen s tou drobnou. Že panu primáři Klementskému padaly 

stokoruny od pacientů z kapsy, to jsem viděla na vlastní 

oči. Zase je pravda, že lékaři v Třebotově mi zachránili 

život při plicní embolii, zápalu plic a zánětu pohrudnice. 

Takže ono je to vlastně vždycky o lidech a jejich kvalitě. 

Těm v Třebotově jsem jenom srdečně poděkovala.  

V tom poslednímu bodu, co jsem si nedovedla 

představit... Že každý, kdo se vzdělává pouze pomocí 

laciných televizních seriálů a pokleslých časopisů nebo 

novin, se bude považovat za oprávněného, kvalifikovaně 

hodnotit práci odborníka skutečně vzdělaného ve svém 

oboru. Že nebudu moci vzhlížet s úctou k představitelům 

svého státu a že budu v tramvaji odvracet hlavu od 

Pražského hradu, že společnost bude rozdělena na ty, co 

se snaží zachránit každý stromek a na ty, co v zájmu svých 

kont devastují celá pole a lesy. Mohla bych pokračovat, 

ale zní to moc pesimisticky a já chci být umírněná 

optimistka. (žena 35 let) 

--- 

 

 


