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Vzpomínky svých nejbližších na listopadové události 
roku 1989 a dobu před Sametovou revolucí se pokusilo 
sepsat 11 dětí z 8. A: Agáta, Natálie, Tomáš, Klára, Patrik, 
Filip, David, Lukáš P., Markéta, Alex, Martin Š. Z každého 
rozhovoru jsme vybrali ty nejzajímavější pasáže 
a uveřejňujeme je anonymně. Pokud to bylo možné, 
uvádíme pohlaví a věk pamětníků v roce 1989. Většina 
dětí dávala svým pamětníkům 5 předem připravených 
otázek. Jejich odpovědi jsme seřadili anonymně po 
jednotlivých otázkách. Drobné nepřesnosti jsme 
neopravovali, pamětníci na ně mají nárok. Jeden 
rozhovor uveřejňujeme pro jeho jedinečnost celý. 
 
 
Kde jsi byla a co jsi dělala 17. listopadu 1989? 
 
17. listopadu 1989 jsem seděla v kuchyni v městě 
Kristianstad v jižním Švédsku a poslouchala jsem rádio 
Svobodná Evropa. Ve vzduchu bylo plno napětí 
z posledních událostí, které naznačovaly, že se něco 
začalo hýbat. V kuchyni nad sporákem se vznášela veliká 
naděje, že se něco změní v srdci Evropy, tam za Železnou 
oponou, v mé rodné zemi. Tolik jsme na to čekali, tolik 
jsme v to doufali!  

V mé hlavě byla ale také veliká obava a strach 
z toho, že to nepůjde mírovou cestou, že budou umírat 
lidi, že stovky a tisíce ruských vojáků, kteří okupují 
Československo, namíří svoje zbraně proti studentům, 
proti obyčejným hodným lidem a že nastane zase zavírání 
slušných lidi do vězení, do koncentračních táborů a že 



nastane ještě horší doba temna, že bude ještě hůř, než 
bylo v padesátých letech a po roce 1968. 

Bylo to jako neuvěřitelný sen a mě napadlo, že 
tomu všemu uvěřím, až budu slyšet zakázanou zpěvačku 
Martu Kubišovou zpívat píseň „Modlitba“ na Václavském 
náměstí... A představ si, že to netrvalo mnoho dní a ta 
písnička tam opravdu zazněla a já jsem ji poslouchala v 
rádiu v přímém přenosu. Slzy mi tekly proudem a napadla 
mě otázka: „Jestlipak přijde doba a já budu moci jet do 
Československa, budu moci jet domů, jestlipak budu moci 
potkat svoji rodinu, kamarády, které jsem čtyři roky 
neviděla?“ 
 
Co se pro tebe změnilo po listopadu 1989? 
 
Začátkem roku 1990 mi prezident Václav Havel udělil 
amnestii. Byl mi odpuštěn trest 1 roku vězení za to, že 
jsem emigrovala. Pan prezident se vyjádřil, že tento trest 
se neztotožňuje s mezinárodní Helsinskou dohodou o 
lidských právech, a proto bude vymazán z mého trestního 
rejstříku. V dopise bylo také pozvání do Československa.  

Okamžitě jsem toho využila. Šla jsem do práce za 
paní šéfovou a řekla jsem jí: „Já musím jet domů, já nevím, 
jestli to vydrží, Rusi možná tohle všechno potlačí!“ 
Ona mi odpověděla: „Sbal se a jeď! A hned! Nečekej do 
zítřka! Dávám ti volno na dobu neurčitou, vrať se, až 
budeš moci!“ 

Tehdy neexistovala levná letadla a nedalo se jet 
jinak než autem po rozbitých cestách Východního 
Německa nebo vlakem. Já jsem jela vlakem. Nikdy 



nezapomenu na pocit, když jsme přejeli hranice mezi 
Německem a Českou republikou a do vlaku vstoupila 
maminka s malou holčičkou a já jsem poprvé po dlouhé 
době uslyšela češtinu.  

Všude vlály české vlajky a lidi byli veselí a plní 
naděje! Bylo to úžasné, ohromující, nepopsatelné, 
radostné! 

Moji rodiče a kamarádi nevěděli, že přijedu, a to si 
dovedete představit, jaký to byl pro ně šok! 

Železná opona byla rozbitá a všichni dobří lidi na 
západě i východě se z toho radovali. Studená válka 
skončila a mnoho zemí východní Evropy se vydalo na 
samostatnou cestu. 
 
Jak to vypadalo ve škole před rokem 1989? Co bylo 
jinak? 
 
Ve školách před rokem 1989 chyběli dobří učitelé. Mnozí 
učitelé, kteří nás učili, byli členy Komunistické strany a byli 
to velice špatní učitelé. Spousta dobrých učitelů musela 
skončit, mnozí pracovali třeba jako uklízeči, hlídači, 
tramvajáci, topiči, prostě nesměli nás učit!   

Ve školách se učilo jenom to, co komunisté 
dovolili.  Škola byla pod kontrolou a vyučování bylo 
striktně řízené diktaturou státu. Dějepis byl zfalšován 
a některé historické události byly zatajované. V češtině 
jsme se nesměli učit o spisovatelích, kteří nesouhlasili 
s diktaturou a kteří popisovali pravdu nebo jinou realitu 
než tu, která byla dovolena. Nesměli jsme číst určité 
knihy. V hudební výchově jsme se učili mimo jiné písničky 



o komunismu a mnoho písní, skladatelů a zpěváků bylo 
zakázáno. Předměty jako matematika, fyzika, chemie, 
biologie byly snad stejné, ale bylo zakázáno mluvit 
o vědcích, nositelích Nobelovy ceny v těchto oborech, 
kteří nesouhlasili nebo nespolupracovali s komunismem. 

Vyučování cizích jazyků strádalo tím, že cestovaní 
bylo velmi omezené. My studenti jsme necítili potřebu se 
třeba učit anglicky, protože vyjet do ciziny, do Británie 
nebo USA bylo pro obyčejného člověka skoro nemožné. 
Proto také většina lidí starší generace v České republice 
neumí žádný světový jazyk. 

Už jako malá holka jsem věděla, že to, co se mluví 
doma, se neztotožňuje  s tím, co nás učí ve škole. Věděla 
jsem také, že to nesmím nikomu říct, protože by se mohlo 
stát, že by moje rodiče zavřeli do vězení. 

Já osobně jsem nesměla studovat na vysoké škole, 
jelikož moji rodiče nespolupracovali s režimem. Rodiče 
byli potrestaní tím, že jejich děti nesměly studovat. Chtěla 
jsem studovat na pedagogické fakultě v Olomouci, což mi 
nebylo dovoleno. To byl také jeden z důvodů, proč jsem 
emigrovala. 
 
Bylo nějaké ovoce, které jsi neznala? 
 
Neznala jsem samozřejmě hodně druhů tropického ovoce 
jako třeba mango, papáju, granátové jablko, kiwi, 
avokádo… Ale znala jsem samozřejmě ovoce, které roste 
v Čechách a na Moravě. Také jsem znala třeba melouny, 
ananas, broskve, fíky, datle a banány, protože jsem na ně 



stála v několikahodinových frontách, abych si je mohla 
koupit a ochutnat. 
 
Vnímala jsi, jestli žiješ v komunistické zemi?   
 
To jsem vnímala velice silně. Lidé se báli mluvit na 
veřejnosti o tom, co si myslí a co je trápí. Báli se, že je 
někdo udá a že budou mít problémy. Hodně lidí 
spolupracovalo s režimem proto, aby měli výhody a měli 
se dobře.  Lidé kradli různé věci na svých pracovištích 
a měli zkřivené charaktery. Továrny, obchody, 
zemědělství bylo státní, soukromé vlastnictví bylo 
zakázáno. 

Země byla zanedbaná, peníze šly do Sovětského 
svazu a na zbraně, domy byly šedivé, zchátralé. Cesty 
a chodníky byly rozbité. Oblečení bylo nemoderní 
a všechny barvy byly jakoby smíchané s barvou šedivou, 
která ležela všude kolem.   

Těžký průmysl, chemický průmysl ruského typu 
zaneřádil životní prostředí a v některých krajích, jako 
například na Ostravsku, v severních a západních Čechách, 
bylo velmi špatné životní prostředí.  

V obchodech neustále něco chybělo, ať maso, 
ovoce, zelenina, pasta na zuby, hygienické potřeby, 
oblečení, součástky na auto, materiál na stavbu domu... 
Na všechno se stála fronta, základní věci se nedaly koupit, 
všechno se muselo shánět.  
Kolem nás bylo několik měst plných ruských vojáků – 
Krnov, Bruntál, Olomouc. Vojáci jezdili kolem s tanky 
a vojenskými auty, vzbuzovali hrůzu a drželi nás v šachu. 



  Mnoho filmů a knih bylo zakázáno, dobří herci 
nesměli hrát divadlo a někteří zpěváci měli zakázáno 
zpívat.  

Tohle zakazování a strašení mělo ale i opačný 
efekt. Čím více nám zakazovali, tím více jsme chtěli ty 
zakázané knihy číst, ty zakázané filmy vidět a také nás 
hodně zajímalo, proč zrovna tento herec nebo zpěvák má 
zakázáno pracovat. Já osobně jsem se naučila poslouchat 
a číst v knihách „mezi řádky“ a byla jsem tímto 
přemýšlením a hledáním obohacena jako člověk. 

Čím více nás strašili a ponižovali, o to více jsme 
toužili po svobodě a po jiném životě, o to více jsme si vážili 
lidí, kteří se nedali zlomit, kteří měli „rovná záda“. 
 
Kdy a proč jsi odjela z ČSSR? Bylo těžké se rozhodnout? 
 
Bylo to životní rozhodnutí. Věděla jsem, že ta příšerná 
doba, doba zvaná studená válka, MUSÍ jednou skončit! 
Odhadla jsem to tak na 300 let a myslela jsem si, že se 
toho nikdy nedožiji. Kdybych věděla v roce 1984, že se 
všechno za 5 let změní, nikdy bych neodešla. Bylo to také 
rozhodnutí velmi egoistické. Nechtěla jsem žít svůj život v 
takové nesvobodné zemi i za cenu, že neuvidím svou 
rodinu a kamarády. Chtěla jsem mít lepší život, zkusit život 
jinde i za cenu, že se nebudu moci vrátit. Byla jsem 
ochotna riskovat a způsobila jsem tímto rozhodnutím 
bolest svým blízkým. 
 
 
 



Jak ses dostala do Švédska?   
 
Nejdříve jsem jela do tehdejší Jugoslávie. V hlavním městě 
Bělehradě existoval úřad OSN, kde bylo možno požádat o 
pomoc. Tento úřad mě prověřil, zda nejsem kriminální 
živel, a zaručil se za mě Švédsku. Tohle prověření trvalo 
nějakou dobu, v mém případě to byl rok.  

Tento rok jsem strávila ve sběrném táboře pro 
uprchlíky v Bělehradě a byl to rok, co pro mě mnoho 
znamenal a myslím, že mě úplně změnil. Byla to pro mě 
snad jedna z nejdůležitějších škol života. Mnoho jsem se 
naučila především sama o sobě a o tom, jaké to je být 
uprchlíkem, člověkem bez domova, bez zázemí, 
člověkem, který nic neznamená, nikdo ho nepotřebuje. 
Vím, jaké to je být úplně bez peněz, nemít práci.... Také 
jsem se hodně naučila o tom, jak lidé reagují ve 
vyhrocených situacích a jaké to je žít v zemi, kde nikoho 
neznáš a neumíš jazyk. Naučila jsem se, jak důležité je být 
zdravý a neztratit naději, že všechno se jednou v dobré 
obrátí a neztratit důvěru v sebe sama. 

Po roce mě přijalo Švédsko. 
 
Co nebo kdo ti nejvíc pomohl po odjezdu z ČSSR? 
 
Po odjezdu mi pomohla Organizace spojených národů v 
Jugoslávii a samozřejmě švédský stát. Také Jugoslávie, 
která nás nechala bydlet ve sběrném táboře.  Všechno 
bylo velmi dobře zorganizované, zajištěné a humánní. 
Švédsko se postaralo fantasticky. Od prvního dne jsem 
měla právo na práci, právo pobytu a po 4 letech jsem 



mohla požádat o švédské občanství. Bylo mi umožněno 
studovat, dostala jsem střechu nad hlavou a peníze na 
základní potřeby. 

Ale především jsem poznala mnoho fantastických 
a zajímavých lidí jak v Jugoslávii, tak ve Švédsku. Tito lidé 
se stali mými přáteli, ulehčili mi dny čekání, pomohli v 
mnoha věcech jak skutkem, tak radou. Bez těchto lidí si to 
vůbec nedovedu představit. Hodně pro mě znamenal 
samozřejmě i můj bývalý manžel, s kterým jsme společně 
emigrovali.  
 
Co se podle tebe nejvíc v ČR změnilo po roce 1989? 
 
Česká republika se vydala na cestu k demokracii a po roce 
1989 se hodně změnilo pro nás pro všechny. Bohužel se 
Československo rozpadlo, jelikož Slovensko chtělo jít svojí 
cestou, což bylo pro mě veliké zklamání. Jsem ale moc 
ráda, že rozchod šel mírovou cestou a že dnes existuje 
spolupráce mezi zeměmi. 

Ruská vojska odešla. Studená válka skončila 
a všechno se změnilo k lepšímu. Obchody se zaplnily 
zbožím, domy a cesty se opravily a rozzářily, životní 
prostředí se zlepšilo, lidem se ulevilo. A v oknech lidí se 
objevily kytky, lidé se začali starat o svoje domy 
a zahrádky, začali podnikat a obchodovat, začali se učit 
cizím jazykům, začali poznávat jiné způsoby 
života. A lidem se žije lépe a klidněji, jsou svobodní, 
můžou říkat, co chtějí, číst, co chtějí, zpívat, co chtějí, 
mluvit, s kým chtějí, studovat, co chtějí, a můžou jet 
a poznávat svět… 



Je pravda, že všechno není perfektní, že je mnoho 
nových problémů, které nás trápí, že je spousta lidí, kteří 
myslí jenom na sebe, je spousta neschopných a zlých 
politiků a že je pořád co zlepšovat a řešit. Ale je 
naděje!  Česká republika má tolik úžasných a šikovných 
lidi, kteří můžou dělat svoji práci a pomáhat druhým. To je 
veliké štěstí! To je fantastické!  Toho je si třeba vážit 
a nebrat to jako samozřejmost! 

Demokracie není samozřejmost a není nikdy 
hotova a ukončena! NIKDY! Je to nekonečný každodenní 
proces, který musí pokračovat a musí se 
udržovat z generace na generaci. Demokracie je 
spolupráce mezi lidmi dobré vůle doma v rodině, 
s kamarády, v obci, v práci, ve škole, v tvé zemi, na celém 
světě…   

Já jsem neuvěřitelné vděčná za to, že jsem se 
dožila toho, že právě moje rodná země i země, ve které 
bydlím, se o to snaží! (žena, 56 let; ptal se Filip O.)  
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KDE JSI BYL(A) A CO JSI DĚLAL(A) 17. LISTOPADU 1989? 

 
Ten večer jsem byla sama doma. Odpoledne jsme s kolegy 
v kanceláři debatovali o setkání, které svolali studenti na 
ten den na Albertov. Vzpomínám na výrok jednoho 
kolegy, který se na Albertov chystal. Ještě před odchodem 
řekl: „Jestli se dnes konečně něco nestane, tak už nikdy.“  
Vlastně to řekl dokonce trochu peprněji... (žena, 55 let) 
--- 
 
„Byl jsem v Praze a byl jsem nemocný, měl jsem horečky 
a o tom, že je revoluce, jsem vůbec nevěděl. O dva dny 
později jsem se dozvěděl, že byla rozehnána studentská 
demonstrace v Praze, že probíhá další demonstrace a 
k jedné jsem se připojil. Tato demonstrace mířila ze 
Starého Města k Pražskému hradu. Přibližně uprostřed 
Mánesova mostu tuto demonstraci zastavili a zablokovali 
policisté a čelo demonstrace rozehnali obušky. Vzhledem 
k tomu, že jsem byl zvědavý a šel jsem v předních řadách, 
také jsem dostal několik ran.  

Později jsem se zúčastnil i večerní demonstrace na 
Václavském náměstí, kde jsem viděl poprvé mluvit 
i pozdějšího prezidenta Václava Havla a zpívat hymnu 
společně Karla Kryla a Karla Gotta. Zpívala i Marta 
Kubišová píseň Modlitba pro Martu. Později jsem se 
zúčastnil největší demonstrace na pražské Letenské pláni, 
které se zúčastnilo až půl milionu lidí.“ (muž, 20 let) 
--- 
 



V té době jsem byla studentkou 3. ročníku Gymnázia 
Kladno. Ten den byl pátek a mě v té době politika vůbec 
nezajímala. Měla jsem sport a tím jsem žila. Pamatuji si, 
že v pátek jsem byla úplně normálně ve škole. Revoluci 
jsem začala vnímat až v pondělí 20. listopadu, kdy se naše 
škola připojila ke studentské stávce. Dodnes si pamatuji 
na některé vyděšené spolužáky, jak tajně vykukovali 
z oken. Někteří se styděli, že nemají dost odvahy připojit 
se k něčemu, o čem jsme do té doby jen snili, a někteří 
námi opovrhovali. Vidina svobodného světa mi tehdy 
otevřela oči a zbavila jakýchkoli předsudků či obav z toho, 
co bude. Naráz jsme téměř celá škola, pod vlivem 
pražských událostí, věřili, že konečně nastane ta pravá 
demokracie. Navštěvovali jsme podniky, roznášeli letáky 
a účastnili se akcí na Letné a jim podobných. Zvuk 
„cinkajících klíčů“ nikdy nezapomenu. (žena, 17 let) 
--- 
 
Jak události postupovaly, tak se někteří začali odvažovat 
nosit i do školy na oblečení samolepky a plakety se 
slogany, které nastartované změny podporovaly. A pak 
jsem poprvé zaregistroval hnutí Občanské fórum 
a Václava Havla, který se stal symbolem celé etapy. 
A z nejdřív velmi nepravděpodobného sloganu „Havel na 
hrad“ se nakonec stala skutečnost. (muž, 13 let) 
 
 
 
 
 



CO SE PRO TEBE ZMĚNILO LISTOPADU 1989? 
 
„V září 1990 jsem odjel s batohem na dovolenou do 
Řecka, což byla do revoluce nemyslitelná věc. A dva 
měsíce na to v listopadu v roce 1990, což byla za 
komunismu další nemyslitelná věc, jsem se zúčastnil 
prvních svobodných voleb do parlamentu, kdy účast 
nebyla povinná a státem kontrolovaná.“ (muž, 20 let) 
 
-- 
 
Konečně jsem mohla navštívit příbuzné ve Švýcarsku, 
bratrance, tetu a strýce. Protože oběma mým rodičům 
emigrovali sourozenci, měla jsem zakázáno vycestovat do 
západní Evropy. Vlastně jsme s maminkou do té doby 
mohly cestovat pouze po státech socialistického bloku. 
Dalším plusem byla i povolená četba mého oblíbeného 
autora Miroslava Švandrlíka „Černí baroni“ nebo knih 
Bohumila Hrabala. (žena, 17 let) 
 
 
JAK TO VYPADALO VE ŠKOLE PŘED ROKEM 1989?  
CO BYLO JINAK? 
 
… do škol se  začalo dostávat mnohem více mladých 
kantorů, kteří toužili učit i trochu jinak, než bylo zvykem… 
(žena, 55 let) 
--- 
 



… Ze soudružek učitelek se přes noc staly paní učitelky 
a místo povinné ruštiny se začala vyučovat angličtina.“ 
(muž, 20 let)  
--- 
 
Pan učitel a paní učitelka se nazývali soudruh a soudružka 
učitelka, nesmělo se pít ani jíst při hodině a na toalety 
jsme mohli chodit jen o přestávce. Když jsme vyrušovali, 
seděli jsme třeba půl hodiny na židli s rukama za zády 
a nemohli se ani pohnout. Ve škole na nás byli o hodně 
přísnější než nyní a nejvíc jsem se bála školníka! Křičel na 
nás a dodnes ho mám před očima. Ve školní jídelně jsme 
museli všechno dojídat a ukazovat prázdné talíře paní 
učitelce. Pokud se nám podařilo talíř s nesnědeným jídlem 
propašovat, stejně nás vrátila ke stolu paní u okýnka, 
která odebírala špinavé nádobí. Na krku jsme nosili 
kožené „mošničky“ – kapsičky a v nich lístky na oběd. Kdo 
ho zapomněl, jídlo nedostal. Na tělocviku jsme chodili 
všichni stejně oblečení, holky modré trenýrky, bílá trička 
a kluci červené trenýrky a bílá trička. Na ven jsme měli 
tmavě modré silonové sportovní soupravy, opět se 
prodával jeden typ a všichni jsme si oblečení museli 
podepisovat, abychom si ho mezi sebou navzájem 
nepovyměnovali.   
 
Měli jsme předměty jako povinná ruština, občanská 
nauka, branná výchova, které byly politicky angažované. 
Většina dětí chodila do pionýra a z některých se stali 
i  vazáci. To dnes nahradilo skautské hnutí. Pravidelně 
jsme soutěžili v soutěži Partyzánský samopal, kde se 



potkávaly oddíly z různých tříd a různých škol. Výzdoba na 
školách byla jednotná, všude polystyrenové nástěnky s 
kartonovými písmeny, ze kterých se skládaly různé 
režimní slogany. Například „Výročí VŘSR“ nebo „XXII. 
sjezd KSČ“ až po výchovné „Nespouštěj své věci z očí, 
nebo po nich zloděj skočí“. (muž, 13 let) 
--- 
 
Vzpomínám si na dva silné zážitky ze základní školy: 
Neustále nás strašili hrozící nukleární válkou a já byla 
překvapená, že doma jsou tak klidní. Učili jsme se používat 
prostředky IPCHO a najít nejbližší kryt. Na školním dvoře 
jsme nacvičovali pochodování, jásání a vykřikování hesel 
před 1. májem. Soudruh ředitel chtěl, abychom byli 
nejlepší škola v průvodu v našem městě. A taky, že jsme 
nakonec byli! (žena, 20 let)  
--- 
 
Osmiletá základní škola. Děti musely sbírat jitrocel, šípky 
a kůru z pomerančů, která se odevzdávala soudružce 
učitelce. Muselo se sedět s rukama za zády. Pod lavicí visel 
pytlík  s cvičebním úborem: holky modré trenýrky, bílé 
triko a kluci červené trenýrky, bílé tílko a na nohách bílé 
cvičky tzv. jarmilky. Paním učitelkám se říkalo soudružko 
učitelko. Žáci se museli účastnit branného cvičení. Žákům 
změřili hlavu a dostali plynovou masku. Dále měli pytlíky 
na rukách i na nohách, které přidržovala gumička od 
zavařenin. To bylo cvičení proti zamoření. (žena, 10 let; 
muž, 15 let) 
--- 



Na vysoké škole jsme se povinně učili marxismus 
a leninismus. (muž, student VŠ) 
--- 
 
Dříve se paním učitelkám říkalo soudružka učitelka. 
Povinně jsme ve třídách museli mít nad katedrou obraz 
s prezidentem (Gustav Husák). Tiskové materiály byly 
zcenzurovány, proto jsme se neučili všechnu literaturu. 
Povinný jazyk byla ruština. Kluci nemohli mít dlouhé vlasy, 
a pokud se komunistům někdo nelíbil, mohli zařídit, aby 
se nedostal na střední školu a šel rovnou „k lopatě“. 
Chodilo se do domu pionýrů a mládeže. Ve třídách bylo 
přes 35 dětí. (žena, 15 let) 
--- 
 
BYLO NĚJAKÉ OVOCE, KTERÉ JSI NEZNAL/A? 
 
Zažila jsem jako malé dítě 1. republiku – tehdy jsem měla 
dostatek ovoce (pomeranče, mandarinky, jablka, hrušky, 
švestky, třešně, banány). Ovoce, které je z dovozu na trhu 
dnes, jsem neznala, a tedy mi ani nechybělo! 
V padesátých letech již jako dospělá jsem ovšem zažila 
fronty na banány, mrkev, cibuli, olej, některé toaletní 
potřeby atd. (žena, 55 let) 
--- 
 
Banány jsem asi nikdy neměla, protože mí rodiče by nikdy 
za žádnou cenu nešli stát frontu na nic. Ani na pračku, 
natož na banány. (žena, 17 let) 
 



 
CO SIS TENKRÁT NEDOKÁZAL(A) PŘEDSTAVIT, A NYNÍ JE 
TO BĚŽNÉ? 
 
Nedokázala jsem si představit, že budu mít možnost 
cestovat do zahraničí, včetně studia a možnosti 
vycestovat i za prací. Že budeme mít na výběr z velkého 
množství oblečení a o víkendu nebudeme chodit jen na 
návštěvy k příbuzným a na procházky a nebudeme „jen“ 
jezdit na chatu, ale budeme trávit sychravé dny 
v nákupním centru nebo v kině. Dřívější sedadla v kině 
byla nepohodlná, dřevěná a neexistoval popcorn apod. 
Nedokázala jsem si představit, že se mi někdo dovolá, 
když zrovna nesedím doma. (žena, 12 let) 
--- 
 
Také jsem si nedovedla představit, jak bude levné 
a poměrně dostupné cestovat až na druhý konec světa. 
(žena, 20 let)  
--- 
 
Spojení pomocí internetu s celým světem. Možnost 
nákupu po internetu. 
--- 
 
Telefon, který slouží zároveň jako rádio, diktafon, 
fotoaparát, videokamera a ještě mohu fotografie a videa 
okamžitě poslat nebo sdílet s kamarády tisíce km daleko. 
(muž, 20 let) 
 



 
Ze vzpomínek…. 
 
Rodiče si ještě vzpomněli na Vánoce. Probíhaly podobně 
jako dnes. Jen dárky jim nenosil Ježíšek, ale děda Mráz. 
Dostávali dárky, ale ne tolik jako v dnešní době. Oblíbená 
stavebnice byla zn. Merkur. Další hit v dětství bylo sbírání 
„céček“. Byly to plastová písmena ve tvaru „C“. Děti si je 
mezi sebou měnily.  

Další typický znak jsou PANELÁKY, které jsou ještě 
k vidění i v dnešní době. Šlo o levný, nový druh bydlení, 
kde se však na jeho přidělení čekalo i deset let (tedy bez 
dobrých známostí a bez prorežimní protekce).  

Rodiče mámy začali podnikat v obchodě. Založili si 
svoje vlastní potraviny. Byl jim vrácen prostor, který jim 
zabavili komunisti. Máma na střední škole mohla jet 
pracovat do Německa. To by dříve rozhodně nemohla. 
Táta po studiu odjel na rok do Austrálie.  

Ta cesta byla ještě dlouhá, ale postupně měli 
rodiče i počítače, internet, mobilní telefony atd. Prostě 
věci, bez kterých si dnes už život nedokážeme představit.  

Můj otec 17. listopadu 1989 vykonával základní 
vojenskou službu, která v té době byla povinná. 
Vzpomíná, že byly zrušeny vycházky, všichni museli 
setrvávat v kasárnách. Zpočátku přesně nevěděli, co se 
děje, měli málo informací. 

Nezapomenutelný den byl pro mne ten, kdy byl 
zvolen Václav Havel prezidentem. 
 
 
 


