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V naší třídě se do projektu zapojili téměř všichni, 
z patnácti dětí mělo jedenáct chuť se ptát svých rodičů, 
prarodičů či jiných pamětníků, jak prožívali období před 
Listopadem, revoluční dny a jak vnímají změny, které 
nám Sametová revoluce přinesla, po třiceti letech. 
Vyprávění a odpovědi přinášíme celé, protože každé ze 
svědectví má svou hodnotu a zvláštní atmosféru. 
I zpracování, které děti zvolily, je jedinečné. Pojďte se 
s námi začíst do vzpomínek a úvah, které připravili 
Majda, Nelinka, Péťa, Fíla, Tades a Mates, Renda, 
Honzík, Max a Kubíček. 
 
 
Vyprávěli nám... 
 
Už jako malá jsem ráda poslouchala babiččino vyprávění. 
Dozvěděla jsem se spousty jejích zážitků z dětství a mládí. 
Myslela jsem si, že už vím úplně všechno... ale pletla jsem 
se. V tomto projektu jsem se zeptala dvou „pamětníků“ 
rozdílného věku. Jedním je muž, jenž byl tou dobou rok po 
vojenské službě, a druhým je právě moje babička, které 
bylo 42 let a pracovala na pobočce České spořitelny.  
A já bych se chtěla o jejich vyprávění podělit. 
 

Když jsem se babičky zeptala, kde byla, co dělala 
a jak to vlastně u nich doma probíhalo 17. listopadu 1989, 
první co se jí vybavilo, bylo, jak děda přišel z práce dřív 
a vykládal, co se děje venku. 

„Byl pátek a děda šel, jako vždycky, jezdit,“ děda 
totiž pracoval jako řidič taxi sužby. „Když jsem přišla ze 



spořitelny, už byl doma a říkal: ,Dneska se něco stane, 
dneska to vypukne.' No a to už byly všude takový ty 
obrněný auta, s těma hrablama na lidi.“  

Jak to vypadalo ve škole před a po Sametové 
revoluci? 

„Holka já nevim, já jsem už do školy nechodila,“ ale 
trochu mi pomohla moje mamka, která byla školák: „Tak 
třeba že ruštinářka nás najednou učila angličtinu. To pro 
nás bylo tenkrát hrozně zvláštní,“ směje se mamka.  

Dále přišla otázka, jaké ovoce babička před 
revolucí neznala. 

„No... tak my měli akorát jablka, hrušky a to, co 
rostlo tady. Pak někdy banány, ty nešly vůbec oloupat, 
a když jsi ho konečně oloupala, tak to bylo tak hnusný, že 
jsem si někdy říkala, proč se vůbec namáhám ho rozdělat. 
V zimě pak byly mandarinky, na Mikuláše, a pak jsme měli 
ty grejpy!“ Tenkrát se asi ještě neříkalo grepy... 

Když jsme se dosyta nasmáli, babička ještě dodala: 
,,Nikdy bych si nemyslela, že budeme takhle svobodně 
říkat svůj názor..., to za bolševika samozřejmě nešlo." 

 (žena, 72 let) 
 
Chtěla jsem se ale zeptat také někoho, kdo revoluci 
prožíval, jak se říká, na plné pecky. A tak jsem vyzpovídala 
muže, který, jak už jsem zmiňovala, byl rok po vojně a se 
svými přáteli dělali věci, které tenkrát nejspíš nebyly úplně 
legální. 
 

„Jo, s klukama z vojny jsme byli na každé 
demonstraci,“ začal své vyprávění a odpověď na mou 



otázku, jak prožíval Sametovou revoluci. „Lidi v Praze 
samozřejmě věděli, co se tady dělo, jak začínala revoluce. 
Jenže na vesnicích v okolí Prahy nikdo nevěděl ani ťuk. No, 
tak jsme já a ještě několik dalších lidí jim tam ty informace 
dodávali.“  

Samozřejmě mi nebylo jasné, jak se dodávaly 
informace v takovéhle době, když bylo zakázané skoro 
všechno. „No... já a pár dalších kámošů jsme doma měli 
videorecorder. Někdo vždycky sehnal pár záznamů 
z různých demonstrací. Vše to bylo nahrané na kazetách a 
my, my jsme ty záznamy množili. A pak je zase někdo další 
vzal a dovážel na vesnice, aby tam taky ty lidi věděli, co že 
se to vlastně děje.“ 

Upřímně řečeno, vůbec jsem netušila, že se něco 
takového dělalo. Myslela jsem si, že se informace 
přenášely přes nějakou rozhlasovou stanici, šeptandou... 
ale tohle by mě nenapadlo. 

Na závěr jsem se zeptala, co si tenkrát nedokázal 
představit a dnes je to běžné. „No, asi to, že budeme moct 
svobodně cestovat na Západ. To jsem si fakt neuměl 
představit.“ 
 
Tímto bych chtěla zakončit svou část projektu Něžná 
revoluce. Pochopila jsem spoustu věcí ohledně Sametové 
revoluce. Jsem ráda, že jsem si mohla poslechnout názory 
dvou úplně odlišných lidí.  

A na závěr už bych chtěla dodat jen jeden citát, 
který, jak si myslím, nemá chybět u vzpomínání na 
Sametovou revoluci: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží 
a nenávistí.“ 



Otázky pro „pamětníky“ 
 (prarodiče, nyní 60–70 let) 
 
Kde jste byli a co jste dělali 17. listopadu 1989? 
Děda s babičkou byli v pátek 17. listopadu 1989 doma ve 
Velké Chuchli. Hned následující dny chodil děda do Prahy 
manifestovat.  
Co se pro vás změnilo po Listopadu 89? 
Získali jsme svobodu slova, možnost vyjádřit svůj názor 
a také cestovat po světě. 
Jak to vypadalo ve škole před rokem 1989 (co bylo 
jinak)? 
Školní osnovy byly vedeny v duchu vládnoucího režimu 
Komunistické strany Československa (KSČ). Jediným 
vyučovaným jazykem byla ruština. 
Bylo nějaké ovoce, které jste neznali? 
Z exotického ovoce jsme neznali např. kiwi, kaki nebo 
avokádo.  
Co jste si tenkrát nedokázali představit, a dnes je to 
běžné? 
Např. vývoj elektroniky, používání mobilních dat, 
robotizaci v různých odvětvích průmyslu.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Sametová revoluce 
 
Pro projekt Něžná revoluce jsem se rozhodla vyzpovídat 
svoji babičku a tetu, které mi k tomuto období řekly 
spoustu zajímavých věcí, které jsem doposud nevěděla. 
 

V roce 1989 pracovala moje babička jako dělnice 
v Elektrodružstvu v Praze. Na otázku, kde byla a co dělala 
17. listopadu, mi odpověděla, že byla v práci a poslouchala 
se svými kolegy zprávy z rádia. Babička se hlavně bála, že 
její dcera (moje současná teta), které jsem se na toto 
období také ptala, se této demonstrace účastnila také. 
Teta studovala 3. ročník zdravotnické střední školy 
a o událostech 17. listopadu se dozvídala kromě 
kamarádů také z rádia. 

Na demonstraci, která se konala 17. listopadu, 
chtěla jako na spoustu jiných jejích spolužáků jít také, ale 
rodiče jí to zakazovali, protože se o ni příliš báli. To jí však 
nezabránilo chodit na demonstrace po 17. listopadu. Na 
první demonstraci prý byla až 20. listopadu a sdílenou 
euforii si nechala i do dalších dnů. O období po 
17. listopadu řekla, že bylo ve velmi příjemné atmosféře, 
lidé se prý chovali velmi přátelsky, půjčovali si noviny 
a dělili se o nejnovější informace. Mezi sebou si prý hodně 
pomáhali, ať už tím, že si půjčovali noviny, nebo tím, že 
stávkujícím nosili teplý čaj a se dělili o jídlo. 

Velmi mě překvapilo, jak moc byla omezená 
nabídka potravin, ale i ostatního zboží. Například takové 
fíky a buráky, které dnes seženeme úplně všude, měla 
moje babička jen při výjimečných událostech, jako jsou 



třeba Vánoce. Problémy byly i s takovými banány, které se 
daly sehnat jen na příděl na osobu, ale jelikož babička 
měla tři dcery, tak toho hned využila a na banány je 
poslala všechny tři, aby jich přinesly víc. V podstatě se dalo 
sehnat jenom to, co se dalo vypěstovat v Čechách, takže 
na takové kiwi jste mohli rovnou zapomenout. Tento 
nedostatek nebyl samozřejmě jen u potravin, ale byl také 
nedostatek oblečení.  Džíny byly velkou vzácností, kterou 
většina dětí neměla, a tak se nejnošenějšími kalhotami 
staly manšestráky, které je měly nahrazovat. Například 
takové legíny neexistovaly vůbec, všichni, ať už kluci nebo 
holky, měli jedině modré tepláky s gumičkou přes 
chodidla. 

Po otevření hranic a velkých nedostatcích na trhu 
se například sousední Rakousko zdálo rájem. Všude byly 
plné obchody oblečení nebo potravin, a proto to působilo 
takový rozdíl od šedých Čech, protože v zahraničí byly 
všude barvy, čistota a města vyzařovala radost. 

Mezi vzpomínky, které mě nejvíce překvapily, patří 
třeba dopisování s ruskými studenty, samozřejmě rusky. 
Já si nedokážu představit povinnost si dopisovat 
s německými nebo anglickými žáky. Ale například takové 
ulice, ve kterých mají všichni lidé domov, kam se mohou 
vrátit, by se mi líbily více, i přestože vím, že si tuto životní 
cestu nevybrali dobrovolně. 

Závěrem jsem ráda, že žiji ve svobodné 
demokratické společnosti, jako je Česká republika. 
 
 
 



Projekt Něžná revoluce 1989–2019 
Otázky pro pamětníky (můj taťka) 
 
Kde jsi byl a co jsi dělal 17. listopadu 1989? 
17. listopadu 1989 byl pátek, a tak jsme odjeli jako každý 
víkend na chalupu. K prvním informacím jsem se dostal až 
v pondělí ve škole, kam už postupně přicházeli studenti 
vysokých škol, kteří nás informovali o tom, co se odehrálo 
na Národní třídě, a vyzvali nás k založení Stávkového 
studentského výboru, který jsme během pár dnů založili 
v rámci naší školy.  
 
Co se pro tebe změnilo po listopadu 1989? 
Po roce 1989 se toho změnilo hodně, konečně bylo možno 
vyjádřit svobodně svůj názor a uvědomil jsem si, že 
demokracie je v první řadě zodpovědnost. Přerod 
komunistické Veřejné bezpečnosti, která působila 
represivně, v Policii České republiky, která plní svůj účel. 
Kdykoli projíždíme státní hranicí, vzpomenu si na 
nepříjemný pocit před rokem 1989,  který doprovázel 
přechod státní hranice a hraniční kontroly. 
 
Jak to vypadalo ve škole před rokem 1989 (co bylo 
jinak)? 
První, co se mi vybaví ze školy před rokem 1989, bylo 
oslovení učitelů soudruhu a soudružko, na kterém však 
netrvali všichni učitelé. Igelitové pytlíky a plynové masky 
při branných cvičeních na Vítkově. Prvomájové průvody. 
Později chmelová a bramborová brigáda. Nácvik na 



spartakiádu a také výuka ruského jazyka doprovázena 
argumentem, že ruština je světový jazyk. 
 
Bylo nějaké ovoce, které jsi neznal? 
Vzhledem k tomu, že tropické ovoce nebylo běžně 
dostupné (a když bylo k sehnání, tak jen během Mikuláše 
a Vánoc – jako zelené kubánské pomeranče, banány 
a mandarinky, které se také nesháněly snadno), bylo pro 
mě po roce 1989 příjemnou změnou, že to, co jsme 
obdivovali v západních obchodech jako jahody v zimě, 
kiwi, kaki a jiné exotické ovoce, se stalo běžnou záležitostí 
i u nás a to téměř kdykoli. 

 
Co sis tenkrát nedokázal představit, a dnes je to běžné? 
V první řadě možnost cestovat téměř po celém světě, 
koupit si v obchodě vše, co potřebuji, a to s jistotou, že to 
seženu, a také svobodu slova a demokracii jako 
samozřejmost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Citace mého otce 
 

V listopadu 1989 jsem byl měsíc ve svém prvém 
zaměstnání, dva měsíce po skončení roční vojenské 
základní služby. Rok po ukončení mého vysokoškolského 
studia. Byl jsem plný elánu a plánů do budoucnosti, to vše 
podpořeno jakýmsi napětím ve společnosti, které dávalo 
tušit změny. Všechna ta očekávání, nejistoty, plány 
a bezbřehý mladický optimizmus, bylo to velmi vzrušující, 
skvělá kombinace té doby. Je zvláštní si uvědomit, že je to 
již 30 let, někdy mám pocit, že se to vše doopravdy událo 
velmi nedávno. 

Na jaře onoho roku jsem byl na vojně, vše jsme 
vnímali jaksi zprostředkovaně, protože jsme v zásadě 
nemohli chodit do ulic, do hospod, mluvit se všemi těmi 
lidmi „tam venku“. 

Pamatuji si klasického politruka, který nám v době, 
kdy byly na jaře 1989 první demonstrace, vykládal, že 
Škoda Favorit bude automobil, který se doopravdy 
naprosto skvěle vyrovná západním vozům. Byla to 
zajímavá chvíle. Nejde, samozřejmě, o škodovku, šlo 
o něco jiného. Nikdy mi to nepřišlo tak absurdní, ty 
červené řeči, jako v době, kdy se „tam něco dělo“. Byli 
jsme lační po informacích a politruk nám vykládal tyto 
věci. V onen moment někdo z pléna vyřkl větu, že nás to 
nezajímá a že ta škodovka stejně stojí, cituji, „za hovno“, 
ať si to nechá a radši nám řekne, co se venku děje. Byl to 
kouzelný okamžik. Moment jakéhosi vzdoru a nebojení se. 
Všichni jsme se přidali, to kolektivní vědomí, že 
odporujeme blábolům o škodovce, bylo to ono. Když mi 



skončila vojna, vše už bylo „v běhu“, měl jsem pocit, že 
jsem vyšel někam „ven“ a nasedl do rozjetého vlaku. 
V práci po nás někdo chtěl, abychom šli na 
„antidemonstraci“, všichni jsme se mu vysmáli. V těch 
chvílích jsme již věděli, že se stane něco doopravdy 
velkého, že ta zeď prostě padne. 

Byl jsem v Praze krátce, znal jsem ji spíše z metra 
nežli z ulice. Onoho večera jsme vystupovali z metra na 
Můstku, vyšli ven na ulici... bylo to úžasné. Jako moment, 
kdy mě táta vzal jako kluka na první fotbal a já vstoupil na 
stadion, kde byl dav, moment, kdy jsem svého syna vzal 
na beznadějně vyprodaný zápas mistrovství světa a byl 
tam dav, první koncert v narvaném stadionu… byl to ten 
pocit, plný Václavák a všichni měli klíče … bylo to jako vlna, 
která vás veze a nemůže se zastavit … 
 
 
 
Projekt Něžná revoluce 1989–2019 
(muž, nyní 65 let) 
 
Kde jsi byl a co jsi dělal 17. listopadu 1989? 
Byl jsem v Kolíně nad Rýnem v Německu na návštěvě 
u nakladatele Tomáše Kosty, který vydával samizdatovou 
literaturu českých disidentů. 
Co se pro tebe změnilo po Listopadu 89? 
Změnilo se kompletně všechno, protože jsme se mohli 
svobodně kdekoliv pohybovat, mohli jsme se svobodně 
vyjadřovat, aniž by nám hrozil nějaký trest, padla všechna 
omezení, která jsme zažívali v komunistickém režimu. 



Jak to vypadalo ve škole před rokem 1989 (co bylo 
jinak)? 
Ve školách se prezentovala komunistická ideologie, 
vyučovala se ruština. Všechno, co bylo ze Západu, bylo 
prezentováno, že je to všechno špatně. 
Bylo nějaké ovoce, které jsi neznal? 
Dřív bylo k dostání pár banánů, mandarinek a pomerančů, 
na které se stály fronty a na každého se ani nedostalo, 
stejně tak kvalitní maso bylo podpultové zboží, kvalitní 
maso bylo úplně výjimečné. 
Co sis tenkrát nedokázal představit, a dnes je to běžné? 
Nedokázal jsem si představit vývoj elektroniky, který šel 
prudce nahoru, a způsob komunikace, nedokázal jsem si 
představit neomezené cestování po celém světě. 
 
 
Sametová revoluce  
(muž, nyní 65 let) 
 
Kde jsi byl a co jsi dělal 17. listopadu 1989? 
Byl jsem v Německu u Tomáše Kosty, který vydával knihy 
českých disidentů. Druhý den poté jsem se vrátil do Prahy 
a zapojil se do aktivit občanského fóra. Později jsem se stal 
členem koordinačního centra OF. 
Co se pro tebe změnilo v roce 1989? 
Prakticky všechno, protože jsem mohl prezentovat svoji 
práci doma i v zahraničí bez omezení. Pocit svobody 
a volnosti byl asi pro mě to nejdůležitější. Vzrostl ve mně 
pocit hrdosti, že jsem Čech. 



Jak to vypadalo ve škole před rokem 1989 a co bylo 
jinak? 
Kladl se velký důraz na socialistické zřízení a ideologii. 
Všechno, co pocházelo ze Západu, bylo prezentováno 
kriticky a negativně. Vyučovala se hlavně ruština a jen 
okrajově němčina a angličtina. 
Bylo nějaké ovoce, které jste neznal? 
Většinu ovoce, které dnes můžeme nakupovat, jsme 
vůbec neznali, k sehnání byly jenom pomeranče, citrony 
a mandarinky a také trochu banánů, ale na to všechno se 
stály velké fronty. I na maso a zeleninu byly fronty 
z obchodu až ven na ulici. Zboží bylo málo, dost často 
chyběl i toaletní papír. 
Co sis dřív nedokázal představit, ale dnes je to běžné? 
Dříve jsem si nedokázal představit, že bych mohl jezdit po 
celém světě, kdy se mi zachce. Dneska je to úplná 
samozřejmost. Také elektronická komunikace, kterou 
máme v současnosti, byla tehdy zcela nepředstavitelná. 
 
 
Odkaz pro pamětníky: Sametová revoluce 
(žena, nyní 43let) 
 
Varianta 1: 
Prosím vyprávěj. 
Chodila jsem na základní školu do osmé třídy, zaslechla 
jsem ve večerních zprávách, že se konají demonstrace. Ale 
jelikož jsem v té době žila v Ostravě, tak se nás to tolik 
nedotklo jako v Praze, ale i u nás probíhaly demonstrace. 
Na nynějším Masarykově náměstí a ve školách. 



Varianta 2: 
Pokládám otázky. 
Já: Kde jsi byla a co jsi dělala 17. listopadu 1989? 
Mamka: Byla jsem ve škole, ale neučili jsme se právě kvůli 
demonstracím. Učitelé se nám snažili vysvětlit a vylíčit, co 
se v tehdejším ČSSR děje, a pouštěli nám rozhlasové 
vysílání. Když jsem přišla domů, všichni koukali na živý 
přenos z Prahy. 
Já: Co se pro tebe změnilo po Listopadu 89? 
Mamka: Byla jsem ve věku, kdy jsem změny příliš 
nevnímala, jelikož jsem se především připravovala na 
příjímací zkoušky na střední školu. 
Já: Jak to vypadalo ve škole před rokem 1989 a co se 
následně změnilo? 
Mamka: Moc si z té doby nepamatuji, jelikož jsme se 
stěhovali a měla jsem jiné starosti. Vím ale, že učitelé nám 
rozdávali trikolory a mluvili a probírali s námi probíhající 
demonstrace a změny konající se v ČSSR. 
Já: Bylo nějaké ovoce, které jsi neznala? 
Mamka: Jediné, na co si vzpomenu, je asi kiwi. Ale 
rozhodně jsem nestrádala. 
Já: Co sis nedokázala představit, a dnes je to běžné? 
Mamka: To si upřímně nedokážu vzpomenout. Jak jsem 
říkala, moc se mě to nedotklo, přeci jenom mi bylo 13 let. 
Nic mi tenkrát nechybělo. 
 
 
 
 
 



Projekt Něžná revoluce 
 
Kde jsi byla a co jsi dělala 17. listopadu 1989? 
V té době mi bylo 15 let a chodila jsem do 2. ročníku 
střední školy. 17. listopadu byl pátek, večer jsem měla jít 
do tanečních, a protože jsem onemocněla, musela jsem 
zůstat doma a bylo mi to moc líto. Bydlela jsem ve Slaném, 
a co se děje v Praze, jsem zatím vůbec netušila.  
Co se pro tebe změnilo po Listopadu 1989? 
V obchodech začalo být mnohem více zboží, člověk mohl 
svobodně vyjádřit svůj názor, vznikaly nové televizní 
a rozhlasové stanice, v kinech dávali více filmů, mohlo se 
cestovat. Vznikaly soukromé firmy a živnosti.  Ale také se 
začalo zdražovat a rozkrádat republika. 
Jak to vypadalo ve škole před rokem 1989? 
Především jsme se povinně učili ruštinu, kdo se chtěl učit 
anglicky nebo jinak, musel soukromě. Museli jsme 
oslavovat dny jako VŘSR, MDŽ nebo Svátek práce. Do 
školy jsme nesměli nosit trička s anglickými nápisy, na 
tělocvik jsme nosili jednotné úbory, pořádaly se akce jako 
Partyzánský samopal nebo recitační Puškinův památník, 
pravidelně se pořádala branná cvičení, kde jsme běhali 
v plynových maskách, několikrát za rok byla pracovní 
sobota.   
Bylo nějaké ovoce, které jsi neznala?  
Mango, kiwi, papája, granátové jablko, avokádo, 
maracuja, pomelo. 
Co sis tenkrát nedokázala představit, a dnes je to běžné?  
Mobilní a internetovou komunikaci, internetové 
bankovnictví a bankomaty, platební karty, cestování bez 



omezení, bulvár, čtečky knih. Konec povinné vojenské 
služby (a smrt Karla Gotta).  
 
Ptal jsem se ženy narozené v r. 1974.  
 
 
Projekt Něžná revoluce 
Rozhovor s mým dědou – věk 75 let 
 
Kde jsi byl a co jsi dělal 17. listopadu 1989? 
I když jsem původem ze Strakonic, tak jsem pracoval 
v roce 1989 jako stavební inženýr v Praze. A proto jsem 
měl šanci zažít listopadové demonstrace v Praze osobně. 
Demonstrace probíhaly již před pátkem 17. listopadu 
o tzv. Palachově týdnu. Těch jsem se účastnil každý den. 
Konkrétně 17. listopadu jsem byl však na cestě domů do 
Strakonic za svou rodinou, ale vše jsem se zaujetím 
sledoval v televizi. 
Co se pro tebe změnilo po Listopadu 1989? 
V době revoluce mi bylo 45 let, tak jsem měl ještě šanci si 
změnit život. Vrátil jsem se za rodinou do Strakonic a začal 
jsem podnikat. Založil jsem stavební firmu, která narostla 
až na 300 zaměstnanců. Dva roky jsem pracoval 
v Německu. Jsem hrdý, že firma stále vzkvétá i po mém 
odchodu do důchodu. 
Jak to vypadalo ve škole před rokem 1989? 
V době před revolucí chodily do školy mé děti. Nemohly 
se svobodně učit jazyky, měly pouze ruštinu. Dějepis se 
vyučoval tak, aby to komunistickému režimu vyhovovalo, 
o některých událostech se děti nedozvěděly vůbec, jako 



třeba o československých letcích za 2. světové války nebo 
pravdu o okupaci v roce 1968. 
Bylo nějaké ovoce, které jsi neznal? 
My jsme žili na venkově, takže jsme měli dům s velkou 
zahradou, na které jsme pěstovali mnoho druhů zeleniny 
a ovoce, třeba mrkev, okurky, brambory, jablka, hrušky 
a broskve. Ale v Čechách se dalo například exotické ovoce 
koupit velmi zřídka, a proto jsme ho mívali pouze 
o Vánocích. Tenkrát se na mnoho věcí i na exotické ovoce 
stály velmi dlouhé fronty a bylo velmi drahé. Někdo si ho 
nemohl ani dovolit.    
Co sis tenkrát nedokázal představit, a dnes je to běžné? 
Otevřené hranice. Tenkrát jsem si nedokázal představit, 
že bych mohl volně cestovat po světě. Od otevření hranic 
jsem procestoval velkou část Evropy. Jsem velmi rád, že 
jsem se toho dožil.  
 


