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V 9. A si našlo svého pamětníka 8 žáků: Ota, Jirka, 

Markéta, Kateřina, Dan, Áša, Betty a Adéla. Nejčastěji 

vyzpovídali své rodiče, kteří byli v listopadu 1989 ve věku 

středoškoláků a měli 17 až 20 let, nebo babičky 

a dědečky, kterým bylo kolem 40. Mezi pamětníky se 

objevila i teta. Většina deváťáků položila svým 

vypravěčům pět předem připravených otázek. Jejich 

odpovědi jsme seřadili anonymně po jednotlivých 

otázkách. Drobné faktografické nepřesnosti jsme 

neopravovali, pamětníci na ně mají nárok. Adéla se 

pokusila vzpomínky zpracovat literárně, její rozhovor 

uveřejňujeme celý.    

 

„17. listopadu máme výročí svatby,“ začali oba vyprávět. 

„Tím že jsme se o politiku nezajímali, nechodili na protesty 

a nijak aktivně se nezapojovali, tak jsme ani nevěděli, že 

se něco chystá, a večer jsme se vydali společně do kina 

a na večeři.“  

Později dodali toto: „Jít v Praze do restaurace pozdě večer 

taky nebylo úplně snadné. Protože byly v celé Praze jen 

asi dvě restaurace, které měly otevřeno déle než do desíti. 

Tak jsme do jedné z nich šli. No, co jiného nám zbývalo.“ 

„Po skončení promítaní jsme po cestě na večeři potkali 

mnoho vozidel SNB i se strážníky a všude bylo strašně 

rušno, ale my se o to moc nestarali a šli si po svém.“ 



„Pak, když už bylo po všem, jsme to procházkou po centru 

mířili domů.“  

Později se ve vyprávění dostali i k návštěvě jednoho 

z mnoha míst činu. 

„Vzali jsme to přes Václavské náměstí, kde bylo spoustu 

vosku ze svíček a nepořádku.“ 

„A my hlavně můžeme být rádi, že nás nesebrali, protože 

jsme prostě byli v úplně nesprávnou dobu na nesprávném 

místě – nikdo nikde, všude binec, policie všude okolo a my 

kráčíme uprostřed toho s úsměvem na tváři.“ řekla 

s úsměvem M. 

„Jo a vzpomínám si, že jsem začal nadávat, jaká jsou to 

prasata, že si po sobě neumí ani uklidit.“ 

„Když jsme se všechno druhý den dozvěděli v televizi, 

utírali jsme si pot z čela.“ 

 

KDE JSI BYL/A A CO JSI DĚLAL/A 17. LISTOPADU 1989? 

Byl jsem doma a dělal domácí úkoly.  
--- 
Tento den jsem byla ve škole. Byla jsem krátce v prváku 

na 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. 

--- 

 Doma a nijak jsem nevnímala politickou situaci.  
--- 

Dopoledne jsem byla ve škole, odpoledne na chatě. 
O plánovaném pochodu vysokoškolských studentů jsem 
nevěděla. O tom, co se stalo 17. listopadu, jsem se 
dozvěděla v pondělí ve škole a s kamarády jsem se jela 
podívat na Národní třídu, kde bylo ke zhlédnutí video 
s tím, co se tam 17. listopadu dělo.  Když jsem se 
dozvěděla, že jsou na Václavském náměstí demonstrace, 
byla jsem v práci a poslouchala s kolegy u ředitele televizi. 
Po práci jsem šla domů, kde jsem převážnou část 
odpoledne poslouchala televizi a rádio. 

--- 

Dění kolem 17. listopadu jsem se vyhnula. Byla jsem v té 
době zaměstnaná v účtárně a nemohla jsem se angažovat 
jinde. O tom, co se děje, jsem věděla, tajně jsme 
poslouchali rozhlas „Svobodná Evropa“ a ve vedlejším 
Německu se lidé bouřili proti režimu. Azyl hledali v Praze 
na německé ambasádě, nechtěli mít vlast rozdělenou na 
západní a východní blok. Politická situace se vyhrocovala 
i u nás. Mladí lidé se bouřili proti nesvobodě, diktátu 
a životu bez demokracie. 17. listopad se stal symbolem 



pro masakr studentů po pohřbu studenta Jana Opletala 
a zavřením VŠ nacisty. Opět se nejvíce angažovali 
studenti, kteří chystali shromáždění studentů 
a demonstrace k tomuto významnému dni. Na Národní 
třídě byla proti demonstrantům nasazena policie, která 
studentskou demonstraci krvavě potlačila. To rozlítilo 
davy obyvatel: „Přeci si nenecháme mlátit děti!“ Do 
odporu proti režimu se zapojil celý národ. Pak už šly 
události rychle kupředu, listopad 1989 otevřel cestu ke 
svobodě. 

--- 

Žila jsem mimo Prahu, a sice ve vzdáleném konci republiky 
u Karlových Varů. Přesto jsem velmi pečlivě sledovala, jak 
už to ve společnosti bublá a vře. A tak jsme sledovali celou 
tu událost kolem protestu studentů, kolem jejich bití 
a kolem toho všeho, co poté proniklo i do televize. Celé se 
to konalo myslím v pátek, já jsem se hned v pondělí ráno 
sebrala a jela jsem za svými syny do Řevnic u Prahy a za 
jejich rodinami. Hned jak jsem přijela, mladší syn mi 
povídal: „Mami, nikde se tady nezdržuj a jeď okamžitě do 
Prahy, tam se protestuje, Praha je plná protestujících lidí." 
Tak jsem se okamžitě otočila a jela jsem z Řevnic do Prahy 
a přišla jsem právě k těm průvodům, které se valily 
Prahou, a všichni už protestovali proti té křivdě, která se 
stala studentům, a oslavovali tu změnu, kterou to 
přineslo. Kolem mě pochodovali lidi, mávali vlajkami 
a volali: „Pojďte s námi!" Tak jsem vstoupila do té řady 
a šla jsem s nimi tam, kam až to šlo. Vrátila jsem se velmi 
nadšená ke své rodině a vylíčila jsem celou tu úžasnou 



záležitost, kterou jsem prožila a kterou jsem poté 
prožívala skoro každý den. Synové mi každý den dávali 
zprávu o nových událostech a vozili mi letáky, které jsem 
vyvěšovala u nás na poště. Díky tomu se u nás lidi 
dozvídali, co se v Praze děje. 

--- 

Převážnou část tohoto období nepamatuji, ale přece 
jenom by se něco našlo. Pracoval jsem na lékařské fakultě 
jako tajemník. Po práci jsem byl jako normálně doma 
a četl si, jedl a večer jsem si pustil se svojí manželkou 
televizi. 

--- 

Pracovala jsem jako učitelka na základní škole a učila 

přírodopis a tělesnou výchovu. Ten den jsem normálně 

učila a večer pak s manželem sledovala události dne 

v televizi. 

--- 

Když jsem zjistila z rádia, že jsou někde demonstrace, 

pracovala jsem v obchodě s potravinami, kde jsem se 

zrovna v ten okamžik natahovala pro kyselé okurky. 

--- 

 

 

 



CO SE PRO TEBE ZMĚNILO PO LISTOPADU 1989? 

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. 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 to, jako že jsme všichni jedna 

rodina. Lidé se zdravili, komunikovali spolu a byli šťastní. 

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

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

využili první nabídku její babičky a autobusem jsme 

společně vycestovaly za hranice.  

--- 

Ze školy odešel otylý komunistický ředitel a začal jsem mít 
pocit, že žiji ve svobodné zemi. 
 
--- 
Nic, nadále jsem chodila do školy a do baru. 
 
--- 
Za největší změnu považuji svobodu slova, smět říkat, co 
si opravdu myslím. Možnost cestovat a mít svobodu 
pohybu. 
-- 



Díky volnějšímu trhu je dostupný větší sortiment. 

-- 

Pro mě a většinu zaměstnanců se nic nezměnilo, museli 
jsme pořád pracovat. 

-- 

Nic moc se v mém životě nezměnilo, prostě pohoda 
a klídek.  

-- 

Asi jediná věc, která se pro mě změnila, je ta, že jsem už 

nemusela poslouchat otcovy nadávky a negativní politické 

komentáře. Odpadlo také tajné poslouchání rozhlasu 

stanice Svobodná Evropa. 

-- 

Pro mě jako pro učitelku se nic nezměnilo. Žádný větší 
plat, nové informace nebo změny se v mých hodinách 
neudály.  

-- 

Co se změnilo? Naprosto všecko. Žila jsem ještě za nacistů, 
před kterými jsme museli prchat, a také jsem zažívala 
stěhování rodiny z místa na místo, abychom přežili válku, 
takže tohle bylo pro mě od trvalého ponižování od nacistů 
a trvalého ponižování a uzurpování komunisty úplný 
zázrak. Pro mě se změnilo opravdu naprosto všecko. 



JAK TO VYPADALO VE ŠKOLE PŘED ROKEM 1989? 

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.  

--- 

Na zdi visel Husák a učebnice dějepisu byly na dnešní 
poměry nepoužitelné. 
-- 

Dobře, po revoluci stejně dobře, protože k zdravotnictví 
se politická situace moc nevztahuje. 
-- 

Nevidím v tom zásadní rozdíl, pouze v dějepisu a ve změně 
povinného cizího jazyka. 
--- 
Já už měla školu dávno za sebou, ale vzpomínám si, že ve 
škole se mluvilo jinak než doma. Žili jsme pod neustálým 
dozorem, ve strachu, že třeba někdo z mých kamarádů je 
estébák. Do té doby jsme nemohli svobodně rozhodovat 
o své budoucnosti. Na celé společnosti ležel totalitní 
poklop lží a přetvářek. 
 
 



BYLO NĚJAKÉ OVOCE, KTERÉ JSI NEZNAL/A? 

Samozřejmě ovoce, které máme dnes na trhu, je spousty 

druhů, to dříve nebylo. Neznámé mi bylo hlavně exotické 

ovoce, které se dnes běžně dá koupit i u nás, např. kiwi, 

mango, avokádo, liči, dračí ovoce, fíky, datle. 

-- 

Kiwi, avokádo, mango, limetka... 

-- 

Ovoce mě tehdy vlastně ani nezajímalo. My jsme jako 
rodina celkem měli všechno, naši si pěstovali ovoce na 
zahradě a prasátko v chlívku. Měli jsme jablka, hrušky, 
angrešt, rybíz, a jestli máme nějaké banány, mě vůbec 
nezajímalo. 

-- 

Kiwi, granátové jablko. 

-- 

Po listopadu se začaly objevovat nové druhy ovoce… 

červené grepy, kiwi, kaki, liči, manga, pomela, žluté 

melouny, avokáda, nashi… Dokonce pro nás byl nový i 

zázvor.  Předtím byl omezený sortiment potravin i zboží. 

--- 



Neznámého ovoce bylo hodně. To, co je dnes běžně na 
trhu a dováží se pomalu z celého světa, jsme vůbec 
neznali. Například: kaki, avokádo, karambolu, kiwano, liči, 
kumquat, mango, nashi, pitahayu, pomelo, tamarind… 
Dříve bylo ovoce dostupné jen v sezóně, kdy se zrovna 
sklízelo. Třeba jahody byly jen v létě, nikdo si nedovedl 
představit, že dnes si může jahody koupit celoročně. Ani 
pomeranče, mandarinky, kokos a jiné dobroty jsme si 
nemohli koupit. Jen na Miluláše a  na Vánoce se daly 
sehnat a to vždy byla v obchodě pořádná fronta. Já měla 
to štěstí, že v našem malém krámku, kam jsme chodili 
nakupovat, mi prodavačka nechala „pod pultem“, jak se 
nedostatkovému zboží říkalo, pro děti mandarinky, 
pomeranče, kokos… Dříve se kupoval i chleba na 
objednávku, kdo zapomněl, neměl. Celoročně se dovážely 
jen banány a ovoce našich pěstitelů, hlavně jablka 
a hrušky. 
 

--- 

 

CO SIS TENKRÁT NEDOKÁZAL/A PŘEDSTAVIT, A DNES JE 

TO BĚŽNÉ? 

Těch věcí je určitě víc, mě napadá hlavně cestování, to 

prostě nebylo možné a dnes je to běžné.  

-- 



Cestování jinam než na východ, svobodné projevování 
názoru. 

--- 

Dostupné džíny a jiné západní zboží. 
 
--- 
 
No, tak cestování, studování, ta úžasná volnost, to, co si 
dovolí mladí lidé, že můžou dělat všechno, a dokonce se 
ani neohlížejí na názor rodičů a jdou za svým cílem, to je 
úžasná věc. Ten rozdíl, jak si dnes lidi můžou dovolit 
myslet, je obrovský.  

-- 

Nakupování ze zahraničí a cestování. 

-- 

Jestli byly věci, které jsem si v tu dobu nemohla představit 
a dneska je to normální? Ano, určitě to bylo cestování 
a pak také svoboda slova. Každý může říct, co chce, 
a nebude za to zmlácen. 

--- 

Hlavní věc, která mi v tu dobu připadala nepředstavitelná, 
bylo volné cestování všemi různými dopravními 



prostředky a také to, že jsme už nemuseli vyplňovat 
všelijaké papíry a opravdu jich nebylo málo. 

--- 

Tenkrát jsme si nedokázali představit internet, dotykové 

telefony, velké nákupy ani dostatek zboží. Pro nás začala 

svoboda, mohli jsme se všude možně pohybovat, 

komunikovat a shromažďovat se. 

--- 

Když člověk bude dobře vydělávat peníze, bude moct 

volně cestovat po celém světě. Pro mě byly 

nepředstavitelné mobilní telefony a také to, že ruční práce 

je dnes nahrazena stroji a roboty. 

--- 

Dříve nebylo možné cestovat. Do zahraničí se žádaly 
cestovní doložky a bez pasu to nebylo možné. Dnes stačí 
jen OP a cestování po Evropě je bez problémů, s pasem se 
dá cestovat po celém světě. Dříve se mohlo jen do zemí 
„východního bloku“ (Rumunsko, Bulharsko, Sovětský 
Svaz, Německá demokratická republika...). Normální 
člověk, nestraník, politicky neangažovaný neměl šanci 
vycestovat jinam. Po otevření hranic jsme procestovali 
skoro celou Evropu, podívali jsme se do Turecka, na 
Maltu... 
 



DOUŠKA NA ZÁVĚR 

K tomuto tématu si neodpustím svou osobní poznámku 

a tou je fakt, že jsem měla tu možnost poznat osobně 

„osobnost“ Václava Havla. Po skončení jeho prezidenství 

v r. 2003 našel zázemí pro svá 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, 

než odešel na věčný odpočinek. Jeho odkaz dále nese 

knihovna Václava Havla, s kterou jsem také téměř 

v každodenním kontaktu, protože sídlí také v našem 

areálu, o který se staráme.  

 
 

 


