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

Listopad 2019 



V 7. B si našlo svého pamětníka 17 žáků. Většina 

sedmáků položila svým vypravěčům 5 předem 

připravených otázek. Vybrali jsme ty nejzajímavější 

a nejlépe zpracované odpovědi a seřadili je anonymně 

po jednotlivých otázkách. Uvádíme pouze pohlaví a věk 

v době listopadových událostí. Drobné faktografické 

nepřesnosti jsme neopravovali, pamětníci na ně mají 

nárok. Ve sborníčku 7. B se objevují texty těchto dětí: 

Viola, Lucka, Agi, Ami, Sam, Láďa, Vítek, David a Filip. 

Davidův text, který zachycuje vzpomínky svých 

nejbližších ve formě vypravování, uveřejňujeme celý.    

   
Kde jsi byl(a) a co jsi dělal(a) 17. listopadu 1989? 
 
Nejen 17. listopadu jsem byl po práci s kolegy na různých 

demonstracích, které se konaly na Václavském náměstí 

a měly podpořit svrhnutí komunismu a nastolení 

demokracie, svobodu lidí a svobodné volby. (muž, 23 let) 

--- 

Bylo mi 10 let a chodila jsem do 4. třídy. Byla jsem s rodiči 

doma, byla tma. Moje sestra (12 let) byla na tréninku 

gymnastiky. Když rodiče zapnuli rádio, dozvěděli se 

o demonstraci, která byla násilně potlačena. Moje sestra 

zrovna nastoupila do špatného autobusu, který jel na 

Smíchovské nádraží místo do Stodůlek. A protože ještě 



nebyly mobilní telefony, tak o ní rodiče nevěděli a dostali 

strach, že se zapletla do demonstrace. Naštěstí se nic 

nestalo a v pořádku přijela domů. Já jen napjatě 

pozorovala rodiče a nechápala jsem, o co jde.  (žena, 10 

let) 

--- 

Jelikož to byl, pokud si dobře vzpomínám, pátek, tak jsem 

byl s rodiči na naší chalupě. Strávili jsme tam jako vždy 

celý víkend a do „revolučního“ dění, jsem se zapojil až 

v pondělí po návratu na strojní fakultu ČVUT, kam jsem 

chodil do prvního ročníku. To už naplno pracovaly 

stávkové výbory, organizovaly se diskuze s doposud 

zakázanými umělci, vědci, filozofy, disidenty apod. … 

--- 

Tento den jsem byla ve škole. Byla jsem krátce v prváku 

na střední průmyslovce a v tomto období jsme se moc 

neučili. Bylo to období, kdy lidé chodili do ulic a konaly se 

různé pochody Prahou a manifestace. Ve škole jsme si 

dělali i s učiteli taková shromáždění, kde jsme si říkali nové 

informace ohledně dění. Manifestace 17. listopadu 1989 

vyvrcholila ve večerních hodinách na Národní třídě, to už 

jsem byla doma a situaci jsem sledovala z televize. (žena, 

15 let) 

--- 



Pamatuji si to přesně. Dny před 17. listopadem 1989 jsem 

chodila po práci zvonit klíčema na Václavské náměstí, 

často jsem se dostala pouze do Jindřišské nebo 

Washingtonovy ulice. 17. listopadu jsem přijela z lyží, byla 

jsem v Rokytnici nad Jizerou. Moje maminka a tatínek 

seděli u televize a řekli mi, co se v Praze stalo! Přepadla 

nás víra ve svobodu, v dalších dnech úleva, pocity štěstí, 

rozpačitost. Nejde to ani popsat, smích a pláč v jednom! 

(žena, 24 let) 

--- 

V pátek 17. listopadu 1989 jsem byl v práci na železnici, 

pracoval jsem jako mistr traťového hospodářství 

u Českých drah na Vysočině, ve Žďáře nad Sázavou. 

O událostech v Praze jsem se dozvěděl z televize, později 

večer jsem již obdržel několik zpráv od přátel, které si 

předávali členové Charty 77, disentu a undergroundu. 

V sobotu a v neděli jsme již tak měli první konkrétní 

informace od vysokoškoláků, kteří se na víkend vrátili 

domů. Revoluce se ale i tak přímo do Žďáru „opozdila“ asi 

o 5 dní. Pomáhal jsem s organizací a zakládáním OF 

a s ozvučováním Žďárského náměstí, kde se konaly 

shromáždění a demonstrace. Revoluční dění ve Žďáře 

vyvrcholilo generální stávkou 27. listopadu. (muž, 52 let) 

--- 



17. listopadu 1989 jsem byl ve 4. ročníku gymnázia 

a demonstrace proti režimu jsem se toho dne neúčastnil, 

ale dobře se pamatuji, že když jsme se následujícího dne 

18. listopadu sešli se spolužáky a připravovali stužkování 

na maturitní ples, někteří spolužáci přinesli zprávy 

o brutálním potlačení studentské demonstrace a o tom, 

že studenti vysokých škol budou stávkovat. A navrhovali, 

abychom také udělali nějakou akci proti totalitní vládě 

Československa. Takže jsme šli o víkendu napsat před 

školu na chodník barvou, že naše škola je ve stávce. To se 

nakonec po několika dnech i splnilo, na našem gymnáziu 

se neučilo a byli jsme ve stávce. (muž, 17 let)  

--- 

17. listopadu jako osmnáctiletý student Vysoké školy 

ekonomické jsem byl na Albertově… Manifestace začala 

písní Gaudeamus igitur, potom začaly projevy studentů, 

kteří vyjadřovali solidaritu a vůli po svobodě. Poté, co 

projevy skončily, se část studentů rozhodla jít na Vyšehrad 

(k hrobu Karla Hynka Máchy) a část na Václavské náměstí. 

Ač jsem měl sádru na noze, rozhodl jsem se jít na 

Vyšehrad. Náhle ve Vyšehradské ulici průvod přehradil 

policejní kordon. Přes výzvu, abychom se rozešli, jsme 

zůstali a policisté zakročili. Vzhledem k tomu, že jsem měl 

na noze sádru, dostal jsem obuškem jen trochu. (muž, 18 

let) 



Máma byla v době 17. listopadu 1989 v prváku na střední 
škole a učila se. Odpoledne šla na atletiku jako každý den 
a vůbec netušila, že odpolední studentská demonstrace 
změní její život. (žena, 15 let) 

--- 

Když započala demonstrace v pátek 17. listopadu, 1989 
můj děda a babička byli na koncertě České filharmonie … 
ve Smetanově síni Obecního domu na náměstí Republiky. 
Před koncertem se četlo prohlášení umělců 
Československa požadující svobodu informací a tvorby. 
Když po koncertě vyšli ven na chodník, byla pěší zóna plná 
obrněných transportérů. Až na Masarykovo nádraží a 
směrem k Václavskému náměstí stála řada policejních aut, 
do nichž se vraceli „příslušníci" s pendreky a přilbami po 
zásahu na Národní třídě. (žena a muž 40 let) 

--- 
 
Co se pro tebe změnilo po Listopadu 89? 
Změnil se mi celý život. Začal jsem mít pocit, že žiju v zemi, 

kde má smysl žít a pracovat.  (muž, 18 let) 

--- 

Změnilo se hlavně to, že jsou lidi konečně svobodní, 

můžou cestovat, aniž by je za to někdo perzekuoval. 

Můžeme si poslouchat, co chceme, a konečně se dá 

v obchodech koupit to, co bylo již tenkrát na západě běžné, 

ale u nás ne. (muž, 23 let) 



Začala jsem se hned učit angličtinu. Taky se mě a mojí 
rodině změnilo smýšlení o situaci v politice. A rozhodně se 
nám změnila finanční situace, protože můj táta začal 
dostávat větší plat. 
Taky se změnilo cestování, že jsme mohli navštěvovat jiné 
než socialistické země. A nemuseli jsme žádat o povolenky. 
A taky za nás nikdo nemusel ručit, že se vrátíme. (žena, 39 
let) 
 
--- 

 
Změnilo se celkově hodně věcí. Zásadní byla změna 

politická, tedy změna jedné vládní strany. Totalita byla 

vystřídána svobodou a prezidentem se stal politický 

vězeň, dramatik a spisovatel Václav Havel, kterého si zvolil 

sám lid. 

--- 

Velká změna byla také v tom, že jsem se najednou mohla 

podívat, jak to vypadá v cizině. S kamarádkou jsme také 

hned využili první nabídku její babičky a autobusem jsme 

společně vycestovaly za hranice. (žena, 15 let) 

--- 

V prvních měsících v podstatě nic zásadního. Ostatně ani 

dál pro mne Listopad 89 neznamenal žádnou zásadní 

změnu. Do školy se chodilo pořád stejně, trávení víkendů 

a volného času se také nijak zásadně nezměnilo. Přibyla 



možnost cestovat do zahraničí, což jsme sem tam využili. 

V obchodech se začalo objevovat do té doby nedostupné 

zboží, i když pochopitelně za patřičné ceny. Začaly vysílat 

první soukromé televizní a rozhlasové stanice. V kinech 

běžely běžné „západní“ filmy. Začaly vycházet „západní“ 

knihy (pro mne hlavně zajímavé sci-fi a fantasy, které do 

té doby u nás naprosto chybělo). No a pak se hlavně 

objevil internet a mobilní telefony, ale to je spíš 

technologický vývoj, než důsledek „revoluce“. Po 

počáteční euforii ze svobody se dostavilo vystřízlivění 

a nálada ve společnosti se zhoršila. Objevily se sociální 

nejistoty a veškeré snažení ovládla honba za penězi 

a úspěchem. (muž, 17 let) 

--- 

 
 

Změnilo se vše, jak jsem do roku 89 žil. Zažil jsem poprvé 

pocit svobody a mít možnost svobodného vyjadřování. 

Také zmizely obavy z možných represí ze strany 

komunistického režimu, protože jsem byl členem 

pronásledované místní undergroundové skupiny 

Atomová Mihule, byl přítelem signatáře Charty 77 pana 

Víta Bohumila Homolky a stýkal se s dalšími lidmi 

z disentu. (muž, 52 let) 



Velká změna pro mě nastala v cestování. Možnost 

vycestovat bez cestovní kanceláře. Sama. Nemusela jsem 

žebrat o výjezdní doložku.  Prostě jiný svět. (žena, 24 let) 

--- 

Změnilo se moc věcí. V první řadě byl citelný nárůst 

svobody slova a volnosti šíření různých informací 

v médiích a i mezi lidmi. Dále jsme mohli oproti minulosti 

začít svobodně cestovat do jiných zemí, což předtím 

vyžadovalo povolení státu, které bylo dříve do některých 

zemí a pro některé lidi nedosažitelné. Také se rozšířily 

možnosti studia jazyků a hlavně studia v zahraničí, což do 

té doby bylo dostupné jen pro přisluhovače komunistů 

a většinou jen v Rusku nebo jiných socialistických zemích. 

(muž, 17 let) 

 
Jak to vypadalo ve škole před rokem 1989? Co bylo jinak? 
Tak ve škole jsme se učili o tom, že kapitalismus na západě 

je špatný, že se tam mají všichni špatně a že jsou 

utiskovaní. Je tam obrovská nezaměstnanost a lidi nemají 

žádná práva a nemají možnost se svobodně rozhodovat. 

Což údajně tady v České republice bylo možné, což není 

pravda. Ne každý mohl studovat to, co chtěl, a nemohl 

pracovat, kde chtěl. U příjímacích zkoušek se nepřihlíželo 

jen k vědomostem, ale i k politické příslušnosti 

Komunistické straně v celé rodině. (muž, 23 let) 



--- 

V mnoha učebnicích byla komunistická propaganda 

a nepravdivé informace o světě a historii. Říci otevřeně 

svůj názor na situaci v Československu nebo ve světě 

nebylo povolené a neslo to riziko trestu jako důtky nebo 

snížené známky z chování a někdy až vyloučení ze školy.  

(muž, 17 let) 

--- 

Učitelkám se říkalo soudružko učitelko. Učilo se podle 

osnov, které vynechávaly některé kapitoly naší i světové 

historie, které nebyly v souladu s komunistickým 

režimem. Nutili nás angažovat se v organizacích jako 

Pionýr nebo Svaz socialistické mládeže. Museli jsme se 

účastnit různých akcí jako např. průvod na prvního května 

nebo výročí VŘSR. Všichni se povinně museli učit ruský 

jazyk. (muž, 18 let) 

--- 

Musela jsem chodit do Pionýru, protože to bylo běžné. 
Všechny nástěnky byly v červené barvě, takže v barvě 
Sovětského svazu. Byla také povinná branná cvičení, na 
kterých jsme museli mít plynové masky. Nebyly také 
zájezdy do ciziny, což teď je docela běžné. Všechno muselo 
běžet podle socialistických pravidel. Třeba můj učitel byl 
na té demonstraci a potom, když přišel do školy a měl 



zlomenou ruku a samé modřiny říkal, že se mu to stalo při 
sportu, aby neměl další problémy. (žena, 10 let) 
 

--- 

Nad touto otázkou jsem se musela chvíli zamyslet. 

V podstatě, když hodnotím školu před r. 1989, tak 

všechno bylo celkově takové přísnější, než je dnes. 

Nebývalo zvykem, že by rodiče či příbuzní chodili do školy 

v jiném termínu než na třídní schůzky. Dnes je škola 

otevřená v podstatě všem, každý může sdělit svůj názor a 

bude vyslyšen. Povinně jsme se učili ruský jazyk, dnes se 

vyučuje hlavně angličtina, němčina a další světové jazyky. 

(žena, 20 let) 

--- 

Vypadalo to úplně stejně, jako po roce 1989. Pouze po 

něm zmizely z osnov politicky motivované předměty, jako 

byl Marxismus-leninismus či Občanská nauka. Místo 

ruštiny se začala vyučovat angličtina a učitelům se 

přestalo říkat soudruhu a soudružko. (muž, 17 let) 

--- 

Ve škole před rokem 1989 bylo vše pod politickou 

kontrolou. Vše bylo podřízeno učení a nevyčnívání z davu. 

Nemohli jsme například ani nosit džíny, nemohli jsme 



nosit dlouhé vlasy, či trička s nápisy. Koncem 

osmdesátých let se ale situace postupně uvolňovala 

a rifle, vlasy, atd. již nebyl až takový problém. Našli se ale 

také na školách stateční učitelé a profesoři, kteří měli již 

v té době modernější a uvolněnější pohled na obsah 

studia a byli tolerantnější k žákům a jejich tehdejším 

potřebám. (muž, 52 let) 

--- 

Školu si moc nepamatuju, byla jsem po maturitě. Už jsem 

totiž pracovala. Zažila jsem jak lidé ve vedoucích pozicích, 

kteří byli před rokem 1989 v KSČ, najednou měnili názory. 

Kam vítr, tam kabát.  (žena, 24 let) 

--- 

Byly jen tři týdny dovolené pro nepedagogické (vědecké) 
pracovníky. Publikovat se dalo jen se souhlasem vládnoucí 
strany. (muž, 40 let) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bylo nějaké ovoce, které jsi neznal(a)? 
 
Ano, třeba kiwi, to pro mě bylo dost zajímavé, protože 
mělo chloupky, tak jsem mu říkala chlupatá brambora. 
Nebo třeba granátové jablko nebo avokádo. A hlavně toho 
ovoce… bylo dost málo a třeba na banány byla velká fronta 
nebo maliny, borůvky a jahody skoro celý rok nebyly. 
A pomeranče jsme měli jenom na Vánoce a mandarinky 
jenom na Mikuláše. (žena, 10 let) 
--- 

Ovoce, které jsem neznal, bylo hodně, tenkrát byla jenom 

jablka, hrušky (z těch neobvyklejších) banány, grepy 

a pomeranče, a když už byly, tak se na ně stály dlouhé 

fronty... Dnes je toho tolik, že člověk neví, co se jak 

jmenuje. (muž, 23 let) 

--- 

Exotické ovoce, které je nyní v každém obchodě, jako 

třeba liči, avokádo, pitaya, mango a granátové jablko, to 

jsem vůbec neznal. Některé ovoce jako banány, 

mandarinky nebo ananas jsme měli jenom na Vánoce 

a ještě jsme na ně stáli dlouhé fronty. Pomeranče byly 

jenom zelené kubánské a ty nebyly vůbec dobré. (muž, 18 

let) 

--- 



… Dříve bylo k dostání hlavně ovoce z domácích luhů 

a hájů (jablka, hrušky, třešně, jahody, švestky, 

meruňky…), i když ani s jeho dostupností to nebývalo 

valné. Proto se také Češi stali národem chatařů, chalupářů 

a zahradníků. Kdo mohl, pořídil si alespoň malou zahrádku 

a pěstoval, co se dalo. V malé míře se na pultech 

objevovalo i ovoce z ideově spřátelených zemí, např. 

pomeranče z Kuby. Na Mikuláše mandarinky, banány, 

datle a fíky. Ale získat nějaké exotičtější ovoce, znamenalo 

mít štěstí (ideálně známého vedoucího obchodu s ovocem 

a zeleninou) a vystát si dlouhou frontu (něco jako dnes se 

stojí fronty na nový model iPhonu). (muž, 17 let) 

--- 

Ovoce jsme na vesnici moc neznali. V Praze ale už tenkrát 

byly obchody Esso a také takové prodejny dovozové 

zeleniny, ale už si nepamatuju název, asi to bylo něco 

francouzského. Tam prodávali drahé exotické ovoce a 

ořechy. Myslím, že to ještě bylo před revolucí. Neznala 

jsem v té době například avokádo nebo liči. (žena, 24 let) 

--- 
 
 
 
 
 
 



Co sis tenkrát nedokázal představit, ale dnes je to běžné? 
 
Nedokázal jsem si představit, že se lidi budou mít tak 
dobře jako teď. Můžou si koupit, co chtějí, hlavně můžou 
kamkoli vycestovat a vrátit se ze svobodného rozhodnutí 
do své vlasti. A konkrétně třeba já jsem si nedokázal 
představit, že bych se mohl podívat až do Asie. V dnešní 
době můžeme číst jakékoliv knížky, cizí knížky, poslouchat, 
co chceme, studovat i pracovat z domova dokonce 
i v zahraničí, jsou mobily a internet prostě se máme moc 
dobře. To jsem si nikdy představit nedokázal. 
--- 

Díky četbě vědecko-fantastické literatury mě nijak 

nepřekvapil technický rozvoj, který ostatně až tak 

nesouvisí z Listopadem 89. Spíš mě překvapila zvýšená 

míra zločinnosti, korupce a jiných sociálně negativních 

jevů. Ne že by zločinci a různí úchylové a psychopati před 

Listopadem nebyli. Pochopitelně být museli, ale jednak se 

o nich tolik neinformovalo a díky totalitnímu režimu 

a uzavřeným hranicím byli více pod kontrolou. Člověk se 

prostě tenkrát cítil mnohem bezpečněji. Nehledě na to, že 

s „revolucí“ přišla i velká očekávání ohledně svobod, 

plurality názorů, odstranění protekcionismu a korupce… 

Bohužel z toho se podařilo jen něco. Ano papírově máme 

svobodu projevu, možnost kamkoliv vycestovat, pracovat 

a studovat v zahraničí, koupit si libovolné zboží… Na 

druhou stranu také sociální nejistoty, stále se zvětšující 



propast mezi malou skupinou bohatých a vyvolených 

a čím dál větší skupinou žijící od výplaty k výplatě (pokud 

nějakou vůbec mají). Dostáváme se pomalu do stavu, kdy 

je prosazován „ten jeden správný“ multikulti názor. 

Většina je „utlačována a terorizována“ menšinami, hlasitě 

se dožadujících svých domnělých práv, ať již to jsou 

příslušníci LGBT komunity, různých náboženský směrů, 

ekonomický imigrantů, ekofašistických spolků, různých 

neziskových organizací apod. Jsme prakticky svědkem 

zániku tradiční západoevropské civilizace v přímém 

přenosu. Jedna totalita je pomalu nahrazována jinou 

a možná i horší. To jsem si opravdu představit nedokázal, 

i když Orwell to v románu 1984 vystihl poměrně dobře.   

(muž, 17 let) 

--- 

Nedokázal jsem si představit, že se jen tak můžeš sebrat 

a za nevelké peníze, které si i jako student můžeš vydělat 

na brigádě za pár dnů, můžeš bez složitých povolení odjet 

kamkoliv do Evropy nebo i dále do světa. … Nedokázal 

jsem si představit, že by někdo po několikaleté zkušenosti 

se životem a prací v Americe, Asii a západních zemí, jejichž 

obyvatelům jsme dříve záviděli, si dobrovolně vybral život 

v České republice a to nejen z emocionálních důvodů, ale 

i z důvodu, že je to ekonomicky výhodnější, příjemnější 

a pohodlnější. (muž, 17 let) 



--- 

Mobilní telefon. To bylo pro naši generaci, kdy byly pouze 

na ulicích telefonní budky a v některých domácnostech 

jen stolní telefony, něco nepředstavitelného, úplné sci-fi. 

--- 

Neuměl jsem si představit, že … třeba, že mé děti budou 

moci studovat na univerzitě kdekoliv na světě. Nebo že 

kdokoliv bude moct podnikat a budovat svoji vlastní 

firmu. (muž, 18 let) 

 

Malá douška o největších zážitcích 

… měla možnost poznat osobně Václava Havla. Po 

skončení jeho prezidenství v r. 2003 našel zázemí pro jeho 

další aktivity právě u nás ve Voršilské ulici, v objektu, kde 

pracuji několik let. Já a moji kolegové jsme měli tu čest 

strávit s ním krásných pár let… (žena, 20 let) 

--- 

Pro mě byla velkým zážitkem oslava Nového roku 1990, 

který jsme s rodiči a sestrou slavili u našich příbuzných na 

Vinohradech a šli jsme na Václavské náměstí. Nikdy před 

tím jsem nezažila krásnější atmosféru mezi lidmi. 

Připadalo mi, že jsme všichni jedna rodina. Lidé se zdravili, 

komunikovali spolu a byli šťastní.  



Na téma sametové revoluce jsem se bavil s mým dědou 

a babičkou.  

Pro dědu byl 17. listopad 1989 den jako každý jiný. 

Jelikož bydlel s mojí babičkou, mamkou a tetou v Třeboni, 

a takové informace se v médiích nesměly sdělovat, 

dozvěděl se o demonstraci studentů na Národní třídě až 

druhý den telefonem od kamaráda. O demonstraci se 

pochopitelně předem nikde nevědělo, protože to byla 

tajná domluva vysokoškolských studentů na kolejích. Na 

19. listopadu měl děda naplánovanou pracovní cestu do 

Prahy. Když si všechno vyřídil a chystal se zpátky domů tak 

viděl, jak se shromažďují lidé před ministerstvem 

zemědělství. Nějaký zelinář jim tam navezl bedýnky od 

zeleniny. Všichni včetně mého dědy z nich začali stavět 

„barikádu“ jako symbol protestu proti státní moci. To 

všechno byl jenom začátek mnoha dalších demonstrací po 

celé republice. Všechny demonstrace doprovázelo cinkání 

klíči jako symbol, že komunistům již odzvonilo.  

Začalo období, kdy lidé začali projevovat svou 

nevůli s tehdejším režimem i symbolickým nošením 

trikolór a různých placek. Velmi rozšířenou 

plackou byla bílá placka s modro-červeným OF 

(občanské fórum), což bylo sdružení lidí kolem 

Václava Havla. Již po několika týdnech se otevřely hranice. 

Ostnaté dráty sice byly ještě všude, ale do zahraničí se již 



mohlo. Děda vzpomínal, jak mezi Vánocemi a Silvestrem 

vzal svoji rodinu do Vídně. Byl to neuvěřitelný a pro mě 

teď už nepředstavitelný rozdíl. Město bylo plné nádherné 

výzdoby a obchodní domy byly plné zboží, na které se 

tenkrát u nás stály i několika denní fronty. 

Své vzpomínky má i moje babička, která pracovala 

ve škole jako vychovatelka. V tehdejší době každý, kdo 

pracoval ve škole, musel být členem komunistické strany 

nebo se alespoň musel aktivně zapojit například ve svazu 

žen. Také vzpomínala na první polistopadové Vánoce, kdy 

se mohly zpívat i koledy, kde byla zmíněná křesťanská 

tématika např.: Narodil se Kristus pán. Lidé již také mohli 

veřejně mluvit o tom, že dárky nosí Ježíšek a ne Děda 

Mráz.   

Listopad 1989 vnesl mezi lidi naději, že pokud 

padne komunismus, tak by se naše republika mohla 

dostat špičku Evropy. (muž a žena, 33 a 30 let) 

  


