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Vážení čtenáři, 

Držíte v rukou revoluční číslo 

našeho školního časopisu. Roz-

hodli jsme se totiž tímto spe-

ciálem přispět ke vzpomínkovému 

happeningu naší školy.  

Události, které se staly před 30 

lety ovlivňují náš život víc, než 

si myslíme. Můžeme studovat, 

cestovat, kupovat to, co se nám 

líbí. Pro nás školní novináře je 

důležitá především svoboda 

vyjadřování, můžeme tedy svobod-

ně psát o libovolných tématech. 

Proto bychom chtěli velmi podě-

kovat všem, kteří nám svým 

občanským postojem v roce 1989 

tyto možnosti otevřeli. 

A teď již k tomuto číslu. Velký 

dík patří především paní učitel-

ce Danuši Švarzbergerové, která 

se svými studenty zpracovala 

vzpomínky pamětníků z revoluční 

doby. Dále děkujeme panu Vav-

říkovi a paní Surmanové, kteří se 

zúčastnili debaty věnované revo-

lučním událostem v Židlocho-

vicích. Ostatně článek pana Vav-

říka naleznete hned v úvodu 

čísla. 

Dalším spoluautorem, jemuž be-

zesporu patří velký dík, je pan 

učitel Vitula, který je nadšeným 

fotografem. Díky jeho koníčku 

Vám přinášíme několik fotografií 

z revoluční Jihlavy, kde stu-

doval. 

Ještě máme jeden dluh z minulého 

čísla. Chybně jsme uvedli, že 

sazbu a grafiku vytvářel Mikuláš 

Soldán. Ve skutečnosti se na ní 

podílel Tomáš Smetana. Tímto se 

jemu i všem, které jsme jakkoli 

poškodili velmi omlouváme. 

A na závěr ke grafice. Možná jste 

si všimli, že se změnil vzhled 

tohoto čísla. Důvod si jistě do-

myslíte… 

Příjemné čtení přeje  

Tomáš Kaválek
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 Sametová revoluce v Židlochovicích/Vzpomínky Mgr. Karla Vavříka 

Vzpomínky Mgr. Karla Vavříka 

5. 11. 2019 na události Sametové 

revoluce v Židlochovicích 

Dne 26. listopadu 1989 jsem se vrátil z Brna, kde jsme den předtím 

s Pěveckým sdružením moravských učitelů zpívali na shromáždění 

Občanského fóra na náměstí Svobody. Manželka mi sdělila, že v židlo-

chovickém městském rozhlasu hlásili, že studenti svolávají na 17.00 

hod. shromáždění před domem č. 30 nedaleko dnešní radnice na náměstí 

Míru. Samozřejmě jsem se akce zúčastnil. Sešlo se několik set lidí 

(méně než 700, jak se někdy nesprávně uvádí). Dva vysokoškolští 

studenti, kteří pocházeli z Židlochovic, Marie Matýšková a Tomáš 

Teplý, přečetli požadavky studentů. Všichni přítomní s nimi vyjádřili 

souhlas. Navrhl jsem, abychom se odebrali k pamětní desce 

T. G. Masaryka, která se nachází v parku židlochovického zámku. 

Najednou se v rukou pana Leopolda Dobýška objevila československá 

vlajka a lidé se za ním začali řadit směrem k zámku. Po cestě jsem si 

s hrůzou uvědomil, že nemusí být zámecká brána otevřená, ale naštěstí 

byla. U pomníku jsme zazpívali Masarykovu oblíbenou píseň Teče voda, 

teče a Československou státní hymnu. Někteří účastníci rozsvítili 

na místě svíčky a pak se lidé rozešli.   

V tento den vzniklo v Židlochovicích Občanské fórum. Jeho mluvčím jsem 

se stal já a Eva Surmanová. Samozřejmě, že jsme se nejmenovali do této 

funkce sami, ale požádali jsme o schválení oblastní výbor OF v Brně. 

Ten nám doporučil i osobnosti, které přijely na několik dalších 

shromáždění tentokrát už v tělocvičně místní sokolovny. Hlavním 

přednášejícím byl JUDr. Miroslav Jurák, který se staral i o právní 

stránku našich akcí. Občanské fórum v Židlochovicích si určilo dva 

základní cíle své činnosti. Dosáhnout toho, aby se jeho členové dostali 

do místního zastupitelstva a aby přispělo k tomu, že proběhnou svobodné 

volby. Zastupitelstvo bylo skutečně členy OF doplněno a v červnu roku 

1990 se konaly parlamentní volby. Tím svůj úkol OF v Židlochovicích 

splnilo.  

Občanské fórum v Židlochovicích mělo tyto zakládající členy:  

Mgr. K. Vavřík a Mgr. Eva Surmanová  – mluvčí  

Leopold Dobýšek, František Haluza, JUDr. Miloslav Jurák, MUDr. Jaro-

slav Krbek, Zdeněk Přichystal, Jarmila Richterová, RNDr. Jiří Úlehla, 

RNDr. Blanka Úlehlová, Eduard Vyhlídal. 
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 Sametová revoluce v Židlochovicích/Vojtěch Kocman 

Foto: Karel Vitula, Jihlava 1989 

Sametová revoluce a 

polistopadový vývoj 

v Židlochovicích 
 V celém Československu byl politický vývoj po 17. listopadu 1989 

značně hektický a to se projevilo i na situaci v Židlochovicích. 

V několika následujících dnech se téměř od základů zorganizovala 

opozice proti vládě, vedení KSČ pod nátlakem veřejnosti podstoupilo 

rozsáhlé změny, z ústavy byly vypuštěny články zajišťující vedoucí 

pozici KSČ ve státě a otevřel se prostor k rozhovoru s opozicí, to vše 

za demonstrací s několika stovkami tisíc účastníku a celostátních 

stávek.  

První shromáždění občanů Židlochovic proběhlo 26. 11. na náměstí Míru. 

Po přečtení požadavků studentů na státní moc se účastníci přemístili 

k pomníku T. G. Masaryka v zámeckém parku a rozsvítili zde 

svíčky. V Židlochovicích se stejně jako ve zbytku republiky konala 

také 27. 11. výstražná generální stávka a 29. 11. bylo oficiálně 

založeno Občanské fórum, kterému Městský národní výbor přislíbil 

místnost na schůze. Večer toho samého dne navštívili zástupci 

Občanského fóra schůzi Městského výboru Národní fronty. Takřka 

okamžitě byly zahájeny přípravy pro shromáždění občanů v tělocvičně 

místní sokolovny. To proběhlo 4. 12. za účasti zástupců Občanského 
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 Sametová revoluce v Židlochovicích/Polistopadový vývoj 

fóra a studentů z Brna, přítomno bylo dle tehdejších zdrojů přes 700 

účastníků. O čtyři dny později pak Občanské fórum vstoupilo i do 

kulturního života obce přednáškou dr. B. Úlehlové o ekologických 

problémech jižní Moravy. Přibližně ve stejnou dobu zřídilo tři vývěsní 

skříňky v obci.  

V neděli 17. 12. se poté konalo další shromáždění Občanského fóra 

v Židlochovicích, kterého se zúčastnilo asi 400 občanů. Asi 

nejzajímavější součástí shromáždění byl proslov JUDr. Miroslava Juráka 

na podporu zvolení Václava Havla prezidentem. Dne 21. 12. byl za účasti 

asi 1 000 lidí rozsvícen Strom republiky, u kterého se konala sbírka 

na podporu stávkujících studentů. Vybralo se 2 460 Kčs. Dne 22. 12. 

se pak sešel přípravný výbor strany Zelených. Ve vánočních sbírkách 

se pokračovalo 25. 12., kdy byla vyhlášena sbírka na podporu Rumunska, 

které v té době procházelo bouřlivým politickým vývojem. Vybralo se 

3 000kg trvanlivých potravin, 1 500 kg šatstva a zdravotnického 

materiálu a 100 Kčs. Dne 28. 12. byla poté v radě města doplněna volná 

místa o zástupce Občanského fóra. 

 Po novém roce se vývoj situace sice zpomalil, ale rozhodně se 

nezastavil. Schůze Občanského fóra se konaly každou středu a byla 

instalována schránka na návrhy od občanů. V té době se Občanské fórum 

soustředilo hlavně na ekologické problémy města, např. znečištění řeky 

chemickým závodem Avion a téměř neexistující odvod vody z kopce Výhon, 

což způsobovalo stok bahna na náměstí. Dne 11. 2. se konalo již třetí 

shromáždění občanů, na kterém se také projednávalo životní prostředí, 

ale vystoupili i zástupci např. Společnosti pro Moravu a Slezsko, 

požadující větší úroveň samosprávy Moravy a Slezska. Ta šla 

do červnových voleb pod názvem Hnutí za samosprávnou demokracii – 

Společnost pro Moravu a Slezsko (zkráceně HSD-SMS).  V březnu poté 

byla uspořádána výstava o T. G. Masarykovi a promítání filmu o této 

osobnosti. 

 Ve dnech 8-9. 6. se konaly po více než 40 letech první svobodné volby 

v Československu. Volilo se zároveň do Federálního shromáždění a České 

národní rady. Na organizaci voleb se silně podílelo Občanské fórum, 

které ve volbách sdružovalo 17 různých stran a hnutí, celkem 550 

kandidátů. Celostátně ve volbách vyhrálo OF, následované KSČ a HSD-

SMS. V Židlochovicích volby dopadly vítězstvím OF s 37,16% hlasů, 

následovalo HDS-SMS s 33,86% a KSČ s 9,58%. Hned za KSČ byla Křesťanská 

a demokratická unie s 9,34%. S 3,05 procenty skončila Česká strana 

sociální a s 2,78% Strana zelených. Zbylých 4,22% hlasů bylo uděleno 

ostatním stranám, např. Svobodnému bloku, Republikánské straně 

Československa nebo Straně přátel piva. Tyto volby lze považovat za 

milník značící konec polistopadové nejistoty a začátek nové éry 

československé historie. 

Vojtěch Kocman, tercie

 



 

DALEKOHLEDím/speciál listopad 2019  7 

 Projekt Sametová revoluce/PRAHA 

Foto: Karel Vitula, Jihlava 1989 

Projekt Sametová revoluce 
Koncem září letošního školního roku byl studentům sekundy, tercie, 

kvarty a kvinty předložen projekt Sametová revoluce. Jeho nepovinnou 

částí bylo shromáždit vzpomínky pamětníků především na období 17. 11. 

– 31. 12. 1989. Celkem se sešlo 19 příspěvků, nejvíce jich bylo 

ze sekundy. Paní učitelka Danuše Švarzbergerová provedla výběr 

nejzajímavějších částí vzpomínek. Zde jsou výsledky práce studentů. 

PRAHA  
Barbora Stejskalová, sekunda PRAHA 
V té době mi bylo 17 let. Nezačalo to až 17. listopadu, demonstrace 

v Praze už byly dříve, největší v lednu 1989, kdy proběhl tzv. Palachův 

týden. Během něj jsme chodili každé odpoledne demonstrovat na Vác-

lavské náměstí.  

V listopadu jsme věděli, že bude nějaká oficiální demonstrace, trochu 

jsme váhali, jestli se jí zúčastníme, protože ji organizoval 

Socialistický svaz mládeže. Nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme, byl 

pátek večer. Šli jsme na Vyšehrad dát květiny a potom jsme pokračovali 

průvodem na Národní třídu. Tam nás zastavila policie, abychom se 

nedostali na Václavské náměstí. Vyzývali nás, abychom se rozešli, ale 

v tu chvíli uzavřeli prostor. Pak začali lidi mlátit. My jsme běželi 

do boční uličky, kde 

stáli na konci poli-

cisté, ale najednou se 

před námi zázračně 

otevřely dveře a my 

jsme vyběhli do horního 

patra, tam se otevřely 

dveře od bytu, ve 

kterém už bylo asi 30 

lidí. Více než hodinu 

jsme čekali, když se 

vše uklidnilo, šli jsme 

domů, kde nás přivítali 

vystrašení rodiče.  

(Pamětnice: Zuzana Menšíková, teta) 

Alexandra Glocová, sekunda, PRAHA 

Tenkrát nám bylo 40 let. … Nejdříve se to odehrávalo v Praze. … Byli 

tam studenti bez zbraní a s květinami… Policisté je začali bít hlava 

nehlava. Spousta lidí byla zraněna, některé odvážela sanitka, ale 
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 Projekt Sametová revoluce/PRAHA/BRNO 

nikdo naštěstí nezemřel. Za nějakou dobu po této události začaly 

vycházet noviny a letáky, kde bylo vše podrobněji popsané … 

(Pamětníci: Hana a Milan Staňkovi, známí rodiny) 

Nela Mrňová, sekunda, PRAHA 

… 17. listopadu 1989 proběhla v Praze studentská manifestace k uctění 

památky Jana Opletala, při které proti studentům brutálně zasáhla 

policie. V té době jsme na schůzích podniku, kde jsem pracoval, 

odsuzovali zásahy policie a především posílání Lidových milicí proti 

lidem… 

(Pamětník: Antonín Hallo, děda) 

 

Jana Frimmelová, kvinta PRAHA 

V Praze, na Letné proběhla 25. listopadu manifestace s účastí asi 

800 000 lidí, kterou už přenášela i československá televize. Na ní 

promluvili třeba i Václav Havel nebo Alexander Dubček. Na pondělí 27. 

listopadu byla vyhlášená dvouhodinová generální stávka, která začala 

ve 12 hodin. Té se zúčastnila většina obyvatelstva i přes vyhrožování 

vyhazovu z práce apod. Až po této generální stávce odstoupila 

komunistická vláda. 

(Pamětník: Petr Frimmel, děda) 

BRNO 
Julie Hroudná, sekunda, BRNO 

V listopadu 1989 jsem byl na vysoké škole. O událostech 17. listopadu 

jsme se dozvěděli až v sobotu z rakouské televize. V neděli se objevily 

první zprávy i u nás. V Brně se Sametová revoluce rozjela v pondělí. 

Hned, jak jsme ráno přišli do školy, byl ustanoven stávkový výbor, už 

se neučilo a šlo se stávkovat.  

Lepily se plakáty, diskutovalo se s lidmi a začali se přidávat 

i ostatní. První velká demonstrace se uskutečnila v pondělí za účasti 

policejních oddílů, od úterý už nenastoupily. V pondělí se také 

po všech vysokých školách v celé republice rozjeli očití účastníci 

z Prahy a všem studentům vyprávěli, co se stalo na Národní třídě.  

(Pamětník: Jan Hroudný, strýc) 
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Sára Šmajsová, kvarta, BRNO 

V době Sametové revoluce studovali moji rodiče druhý ročník vysoké 

školy. V listopadu 1989 se zapojili do stávek za demokracii. Chodili 

na náměstí Svobody v Brně, kde se pravidelně konaly velké demonstrace.  

Mamka bydlela na Mánesových kolejích a byla zde členkou stávkového 

výboru. S ostatními spolužáky připravovala plakáty a další materiály, 

které potom roznášeli po Brně a vylepovali na různých místech.  

Táta si v době revoluce půjčil od svého otce auto a s ostatními 

studenty pak jezdil mimo Brno do okolních vesnic, aby zde místním 

obyvatelům vysvětlovali, proč studenti stávkují a snažili se je 

přesvědčit, aby se ke stávkám připojili. Táta vyprávěl, že to bylo 

někdy velmi nebezpečné, protože někteří obyvatelé menších vesnic 

s nimi nesouhlasili, nadávali jim a chtěli je i fyzicky napadnout. 

Nakonec to vymysleli tak, že táta seděl vždy v nastartovaném autě, 

a když došlo k nebezpečné situaci, ostatní studenti naskákali do auta 

a odjeli pryč. 

Oba moji rodiče na Sametovou revoluci rádi vzpomínají a jsou rádi, 

že úsilí studentů a občanů České republiky bylo úspěšné a že vedlo 

k získání svobody a demokracie.  

(Pamětníci: Miriam Šmajsová a David Šmajsa, rodiče) 

 

Foto: Karel Vitula, Jihlava 1989 
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Nela Andrýsková, sekunda, BRNO 

Vzpomínám si, že už v dětství můj tatínek večer v posteli potichu 

poslouchal z rádia velmi silně rušené vysílání Svobodné Evropy a Hlasu 

Ameriky. V té době jsem pochopila, že v oficiálních médiích nám 

neříkají pravdu. 

Protože jsem pracovala v Brně a měla informace ze zahraničního 

rozhlasového vysílání, věděla jsem, že se první velká demonstrace bude 

konat na náměstí Svobody, a tak jsem se jí zúčastnila. Byly to napínavé 

chvíle, protože v bočních ulicích stály autobusy s policisty 

vyzbrojenými metrovými obušky. Ale byly to i chvíle plné naděje 

ve velikou změnu a dlouho očekávanou svobodu. K žádnému zásahu tehdy 

nedošlo. 

Poté jsem se společně se svou kamarádkou, která byla dramaturgyní 

Janáčkova divadla, účastnila všech dalších manifestací v Brně. Byla 

jsem svědkem, jak před divadlem vystupovali známí herci brněnských 

divadel se svými proslovy.  

V Brně vše vyvrcholilo 27. listopadu generální stávkou, které se 

zúčastnily tisíce dělníků z brněnských strojírenských podniků. 

I vedení mého podniku nebránilo, aby se zaměstnanci akce zúčastnili. 

Už tak myslelo na budoucí časy.  

(Pamětnice: Eva Ševčíková, babička) 

Lucie Sekaninová, sekunda, BRNO 

… Tvůj děda tehdy pracoval na Cejlu v Chiraně, kde se vyráběly přístroje 

a nástroje do nemocnic. Ten den měl jít zrovna něco vyřizovat, dlouho 

se nevracel a v rádiu hlásili zprávy o nedovolené stávce na Náměstí 

Svobody. Když se pozdě večer vrátil, vykládal nám, že bylo na náměstí 

hodně lidí a protestovali proti vládě… Děda odešel uličkou vedle 

cukrárny U Mamlasů a spodem po Josefské ulici dál na vlak. Všude po 

cestě potkával další a další tehdy příslušníky veřejné bezpečnosti. 

Až později jsme se dozvídali podrobnější informace a zjišťovali, co 

se vlastně stalo. Jsem strašně ráda, že Sametová revoluce, jak jí lidé 

nazvali, proběhla bez použití zbraní a velkého násilí.   

(Pamětnice: Eva Divácká, babička) 

Adam Mareček, tercie, BRNO 

… Komunisté měli v Brně za Červeným kostelem budovu Okresního výboru 

KSČ a tam skladovali stranické archivy. My jsme viděli, jak je odváželi 

a pak asi likvidovali… 

(Pamětníci: Mirek Novotný, Jaroslava Novotná, prarodiče) 

 



 

DALEKOHLEDím/speciál listopad 2019  11 

 Projekt Sametová revoluce/OSTRAVSKO 

OSTRAVSKO 
Petr Pauk, tercie, OSTRAVSKO 

V roce 1989 mi bylo 36 let a pracoval jsem na Dole Paskov jako technik 

na ražbách důlních děl (chodeb). V té době byly informace ve všech 

médiích, tj. noviny, rozhlas a televize cenzurovány, takže jsme 

slyšeli o úspěších budování socializmu pod vedením KSČ v čele se 

Sovětským svazem.  

O brutálním potlačení pokojných lednových demonstrací v rámci 

Palachova týdne v Praze i pozdějších zvratech režimů v Polsku 

a Maďarsku jsme se dozvídali jen sporadicky z rozhlasových 

stanic Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, které ale byly silně rušeny. 

O Havlovi a činnosti dalších disidentů jsme z médií slyšeli jen to 

nejhorší, pravdivé zprávy pronikaly na Ostravsko jen sporadicky.    

O pátečních událostech 17. listopadu jsme se dozvěděli teprve 

v neděli, o stávce studentů a umělců následující den a postupně se 

začaly organizovat demonstrace proti režimu i mimo Prahu. 

Soudruzi komunisté se ale svých prominentních postavení nechtěli 

vzdát, proto byly do Prahy na potlačení demonstrací vypraveny autobusy 

s jednotkami Lidových milicí – ozbrojené “úderné pěsti dělnické 

třídy,“ do kterých se rekrutovali povětšinou ti nejloajálnější, 

ale i největší primitivové.  

V rámci svých pracovních povinností jsem kontroloval i střelmistry, 

to byli prověření lidé, členové KSČ, mnozí i členové Lidových milicí.  

Jednoho, který se vrátil z „výletu“ do Prahy, jsem se druhý den zeptal, 

jestli by byl schopen střílet do vlastních lidí.  Byl původem 

z východního Slovenska a odpověděl mi doslova: “Keby som dostal 

rozkaz, tak by som strielal“. Bylo velké štěstí, že tenkrát nebyly 

tyto ozbrojené hordy milicionářů vypuštěny z autobusů do akce 

s rozkazem střílet.  Pak by se nedalo mluvit o „Sametové revoluci“.  

V dalších dnech jsem se zúčastnil několika demonstrací v Ostravě, 

v Paskově jsme založili Občanské fórum. A když byl z ústavy vypuštěn 

článek o „vedoucí úloze strany (KSČ),“ odstoupil normalizační 

prezident Husák a Havel byl zvolen na Hrad, věděli jsme, že jsou změny 

nezvratné. 

Jsem rád, že dnes žijeme v demokratickém zřízení, bez cenzury, 

Lidových milicí, zvůle estébáků, politických procesů, kádrování, 

vyhazování ze studií i ze zaměstnání a že nemusíme papouškovat stupidní 

hesla a poučky marx-leninizmu a vědeckého komunizmu, to vše za 

zadrátovanými hranicemi, bez možnosti odejít do svobodného 

„kapitalistického“ světa, před kterým nás soudruzi tolik strašili.  
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 Projekt Sametová revoluce/MARIÁNSKÉ LÁZNĚ/HUSTOPEČE 

Važme si získané svobody, zdaleka nemusí být dána nastálo. O tom se 

můžeme přesvědčit z jednání některých politiků i dnes. 

(Pamětník: Petr Pauk, děda) 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Barbora Kovarčíková, kvarta, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

V listopadu 1989 mi bylo 19 let, sloužil jsem dva roky na vojně 

v Mariánských Lázních. Byli jsme zavřeni v kasárnách a cvičili se. 

Neměli jsme skoro žádné informace a nevěděli jsme, co se děje. Někdy 

jsme tajně poslouchali rádio a sledovali televizi, ale informací bylo 

málo. Myslím, že 18. listopadu jsme dostali rozkaz stát od pěti hodin 

odpoledne do osmi večer na útvarovém nástupišti. Bylo šero a mrholilo, 

ale my jsme tam stáli a mrzli a čekali na rozkazy. Naštěstí jsme žádný 

nedostali a nic se nestalo. Kdybychom rozkaz dostali, stáli bychom 

naproti demonstrujícím lidem a museli ho plnit. Za neuposlechnutí by 

nás čekala smrt. Dodneška na to vzpomínám nerad, protože mnoho vojáků 

by bylo schopno ledasčeho. 

(Pamětník: Pavol Kovarčík, otec) 

HUSTOPEČE 
Jan Matějka, sekunda, HUSTOPEČE 

V té době jsem byla studentkou prvního ročníku gymnázia Hustopeče, 

bylo mi 15 let. Nebyly telefony, internet a televize byla cenzurovaná. 

Nevěděli jsme, co se v Praze děje. Do naší školy přijeli dva studenti 

z vysoké školy a informovali nás o průběhu demonstrace v Praze 17. 

listopadu 1989. Vyhlásili jsme stávkovou pohotovost, neučilo se. Od 

gymnázia, až na náměstí jsme vytvořili „živý řetěz,“ do mikrofonu 

mluvili starší studenti a někteří učitelé. Volala se hesla: „At´ žije 

Havel." 

 Na začátku roku 1990 jsme jeli na výlet do Prahy, na nádvoří Pražského 

hradu jsme potkali nového prezidenta Václava Havla. Moje spolužačky 

se zeptaly, jestli by se s naší třídou nevyfotil. Souhlasil. Pan Havel 

byl velmi milý a dodnes na setkání s ním vzpomínám. Měl oblečené rifle 

a svetr, hezky si s námi povídal. Fotka s panem prezidentem byla dlouho 

vystavena na nástěnce v naší škole. 

(Pamětnice: Jana Matějková, matka) 
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 Projekt Sametová revoluce/VZPOMÍNKY 

VZPOMÍNKY 
Kateřina Böhmová, sekunda 

Vzpomínám si, že lidé v té době chodili na náměstí na demonstrace 

proti komunismu. Lidé cinkali klíči a volali: „Konec vlády jedné 

strany!“ Bylo plno projevů a lidé nosili na oblečení stužky 

s trikolórou. 

(Pamětník: Václav Böhm, otec) 

Zrovna jsme šli z oběda a na náměstí v Michalovcích jsme viděli před 

sídlem KSČ shromáždění davu lidí, kteří křičeli a hvízdali do oken. 

V televizi informovali, jak probíhají ostatní demonstrace v jiných 

městech. Byli jsme plni očekávání, jaké změny všechny tyto protesty 

přinesou. Nakonec vše skončilo zvolením Václava Havla prezidentem. 

(Pamětnice: Marcela Böhmová, matka) 

Barbora Hájková, kvarta 

…nastala hrozná euforie, všichni byli nadšeni, protože to dlouho 

vypadalo, že komunistická vláda neskončí, avšak díky studentům, co se 

postavili proti ozbrojencům se to změnilo… 

(Pamětníci: Zdeněk a Vladimíra Pokorní, prarodiče) 

Michaela Kolářová, tercie 

Byl jsem členem KSČ. Po udá-

lostech v Praze, kde StB 

obklíčila a nevybíravě bila 

demonstranty, jsem se roz-

hodl ukončit členství v KSČ. 

Bylo nás takových tisíce, co 

jsme už tuto politiku ne-

chtěli podporovat. 

(Pamětník: Bohumil Kolář, 

děda) 

Tomáš Smetana, tercie 

Matka babičky pocházela ze selské rodiny a kvůli tomu si babička 

nemohla svobodně vybrat školu, na které bude studovat. Neměla jinou 

možnost než jít na ekonomickou školu v Břeclavi. Její matka se vždy 

chtěla stát zdravotní sestřičkou, ale nemohla, protože byla nucena 

pracovat v JZD. 

Foto: Karel Vitula, Jihlava 1989 
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 Projekt Sametová revoluce/VZPOMÍNKY/ROZHOVORY 

Za komunismu se babičce také nelíbilo, že nesměla podnikat, cestovat 

a nemohla říct, co si myslí. Jediná věc, která se jí líbila, byla 

pracovní doba. Pracovala vždy přesně osm hodin, takže tehdy měla více 

volného času než dnes.  

(Pamětnice: Drahomíra Faistlová, babička) 

Sametovou revoluci děda vřele uvítal.  Konečně mohl začít dělat to, 

co si vždy přál. Byl první ve firmě, kdo podal výpověď a hned začal 

svobodně podnikat. Ve svém podnikání si mohl vydělat více peněz a za 

ně také začal cestovat… Po revoluci si konečně mohl začít plnit své 

sny a seberealizovat se. 

(Pamětník: Michal Faistl, děda) 

ROZHOVORY 
Jiřina Klimešová, sekunda 

PAMATUJEŠ SI Z TÉ DOBY NĚCO? 

Ano, byl jsem v 5. třídě, z roku 1989 si leccos pamatuji. 

ODKUD JSI O SITUACI ZÍSKAL NEJVÍCE INFORMACÍ? 

 Z televize. 

JAK JSI TO VNÍMAL?  

Všichni jsme byli nadšení, čekali jsme velké změny. 

DĚLO SE U VÁS A V OKOLÍ NĚCO? 

Ne, demonstrace probíhaly nejblíž v Brně. 

CO UČITELÉ, MLUVILI O TOM S VÁMI?  

Skoro všichni, byli zhruba rozděleni na dvě strany: komunisté a ti 

ostatní. Komunisté se snažili činy demonstrujících kritizovat, ostatní 

vyjadřovali nadšení. 

MYSLÍŠ SI, ŽE DEMONSTRACE K NĚČEMU VEDLY, ŽE JE LÍP? 

Tehdy ano, myslím si ale, že dnešní doba se v lecčem začíná podobat 

době předrevoluční. 

(Pamětník: Roman Klimeš – otec)
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 Projekt Sametová revoluce/ROZHOVORY/NAPŘÍČ GENERACEMI 

Foto: Karel Vitula, Jihlava 1989 

Elena Kutlachová, sekunda 

…JAK JSI VNÍMALA TOTO OBDOBÍ? 

Jako opravdu velkou naději. 

BYLA JSI RÁDA, ŽE TATO REVOLUCE PROBĚHLA 

Rozhodně, i přes to zklamání z lidí, kteří se dostali k moci a chtěli 

získat co nejvíc peněz pro sebe. 

(Pamětnice: Eva Zorníková, babička) 

NAPŘÍČ GENERACEMI 
Natálie Valentová, sekunda  

Rozhovor s prababičkou Anastázií Tomšejovou, s babičkou Věrou Sedláč-

kovou a matkou Věrou Valentovou 

CO SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE SAMETOVÁ REVOLUCE?  

A.T.: … Bylo mi 56 let… Nastoupila jsem jako uklízečka do mateřské 

školy. Zaměstnankyně školy byly členky KSČ a vybavuji si, že měly 

o sebe velký strach, co s nimi bude. Já jsem nikde nedemonstrovala, 

pouze jsem sledovala dění v televizi…  

V.S.: Vybaví se mě politický převrat. Vůbec jsme netušili, že se 

chystá. Až z televizních novin jsme zjistili, že v Praze probíhají 

demonstrace. …Vůbec jsme netušili, co bude dál následovat. Následně 

vzniklo OF a různé demonstrace se konaly i v Židlochovicích. 

V.V.: Vybaví se mi touha po svobodě, volnosti a také cinkání klíčů. 

Bylo mi 11 let. 

Chodila jsem do páté 

třídy na Základní 

škole v Židlochovi-

cích. O tom, že 

v Praze probíhají 

demonstrace, jsem se 

dozvěděla od rodičů 

a učitelů ve škole. 

Pamatuji si, že jsme 

se spolužáky psali 

ve škole na tabuli 

známá hesla - např. 

„Jakeše do koše!“ 

nebo „Máme holé 

ruce!“ 
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 Projekt Sametová revoluce/NAPŘÍČ GENERACEMI 

CO SE ZMĚNILO VE VAŠEM ŽIVOTĚ PO SAMETOVÉ REVOLUCI? 

A.T.: Vrátili nám polnosti, které nám komunisté zabavili a za které 

nám nic nedali. Mohla jsem vycestovat za hranice. Jezdili jsme 

na dovolenou do Rakouska, Itálie, Řecka a Chorvatska. Před revolucí 

jsme byly pouze v SSSR a Polsku. 

V.S.: V době revoluce mi bylo 31 let. Do svých 30 let jsem byla 

na mateřské dovolené a pouze 1 rok jsem byla v zaměstnání. Takže se 

mi dost těžko hledá nějaká změna. Vzpomínám si na to, že za mnou přišla 

rok před revolucí předsedkyně KSČ a chtěla, abych vstoupila do strany. 

Dost jsem se toho zalekla. Odpověděla jsem, že se necítím zralá udělat 

tak závažný krok. Ona mi řekla, že za mnou přijde za rok. To se 

naštěstí díky revoluci již neuskutečnilo. 

V.V.: My děti jsme žádné velké změny v životě nepocítili. Jen ve škole 

pan ředitel hlásil z rozhlasu, že nemáme oslovovat učitele a učitelky 

jako soudruhy a soudružky, ale jako pány a paní. To pro nás byl nezvyk. 

A také už nevisel ve třídě obraz prezidenta Gustava Husáka, ale 

od prosince 1989 jsme tam měli prezidenta Václava Havla. Místo ruského 

jazyka, jsme si museli vybrat mezi jazykem německým nebo anglickým. 

Byla zrušená spartakiáda, lampionový průvod a provomájový průvod, a to 

nás děti mrzelo. My jsme tam chodili rádi, nám se hlavně líbila ta 

výzdoba, různé fáborky.  

CÍTILI JSTE SE LÍP PŘED NEBO PO SAMETOVÉ REVOLUCI? 

A.T.: Více se mi líbí život po revoluci. Za komunismu jsem nebyla 

spokojená, protože po nás šli a museli jsme je poslouchat… Po Sametové 

revoluci jsem si mohla dělat, co jsem chtěla. 

V.S.: Každá doba nesla svoje plusy i mínusy. Můj dospělý život v době 

komunistického režimu trval 12 let. V této době jsem měla dvě děti, 

o které jsme se s manželem starali, a neměla jsem pocit, že jsme si 

žili špatně. Manžel měl velmi dobrou práci, i když byl vyloučen z KSČ. 

Hned po revoluci se toho pro nás příliš nezměnilo. Až později jsme si 

uvědomili, že kdyby nedošlo k převratu, nejspíš by naše děti nešly 

studovat, kvůli manželovu vyloučení ze strany. Uvědomovali jsme si, 

že se musíme starat sami o sebe. Manžel začal podnikat, děti studovat, 

já jsem zůstala zaměstnaná. Dnes mám pocit, že jsem vlastně žila celý 

život v demokracii. 

V.V.: Před Sametovou revolucí jsem měla šťastné dětství a po Sametové 

revoluci také, takže to nedokážu zhodnotit.  

Děkujeme všem studentům a pamětníkům, kteří se zapojili do tohoto 

projektu, děkujeme paní učitelce Švarzbergerové za její zápal 

a poctivé vedení studentů, panu učiteli Vitulovi za dobové fotografie. 

Věříme, že texty byly čtivé a dokázali jste si díky nim udělat 

představu o tom, co Sametová revoluce byla. 
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 Srovnání cen za socialismu (1989) a dnes 

Srovnání cen za socialismu 

(1989) a dnes  

Často se říká, že za komunistů jsme se měli z finanční stránky lépe. 

Pojďme se teď podívat na průměrný nákup v době socialismu a dnes. 

Porovnání výdělku: 

Porovnání cen: 

Zdroj: https://www.fondik.cz/zajimavosti-ze-sveta-financi/porovnani-cen-za-socialismu-vs-dnes-

maslo-stalo-10-korun-chleb-3-koruny 

 

Sečteno a podtrženo: oproti průměrnému platu za socialismu si toho 

můžeme mnohem více dovolit. Navíc máme benefity, které se vyčíslit 

nedají, třeba svobodu cestovat, svobodu slova a svobodné volby. Peníze 

sice nejsou všechno, ale demokracie se určitě vyplatí. 

       Markéta Fiemová, prima 

Průměrný plat za socialismu Průměrný plat dnes 

cca. 3 100 Kčs cca. 31 851 Kč 

Běžné věci Cena 

za socialismu 

(Kčs) 

Cena dnes (Kč) Kusů za prů-

měrný plat 

za socialismu 

Kusů za 

průměrný 

plat dnes 

Máslo (250 g) 10 Kčs 40-50 Kč 318 ks 707 ks 

Cukr (1 Kg) 8 Kčs 24 Kč 398 kg 1327 kg 

Polotučné mléko 

(1 l) 

2 Kčs cca. 18 Kč 1592 l 1770 l 

Chléb (1 ks) cca. 3 Kčs cca. 25 Kč 1061 ks 1274 ks 

Vejce (1 ks) 1,30 Kčs cca. 2,6 Kč 2450 ks 12250 ks 

Káva (100 g) 24 Kčs 22 Kč 13,2 kg 144,7 kg 

Pivo (0,5 l) 6 Kčs cca. 24 Kč 265 l 663,5 l 

Kuře (1 kg) cca. 30 Kčs cca. 69 Kč 106 kg 461 kg 

Pánské kožené 

boty (1 pár) 

350 Kčs cca. 1650 Kč 9 ks 19 ks 

Televize (1 ks) cca. 13 000 

Kčs 

cca. 10 000 Kč 0,25 ks 3,2 ks 

https://www.fondik.cz/zajimavosti-ze-sveta-financi/porovnani-cen-za-socialismu-vs-dnes-maslo-stalo-10-korun-chleb-3-koruny
https://www.fondik.cz/zajimavosti-ze-sveta-financi/porovnani-cen-za-socialismu-vs-dnes-maslo-stalo-10-korun-chleb-3-koruny
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 Redakční anketa 

Foto: Karel Vitula, Jihlava 1989 

Redakční anketa 

Jak vnímají dnešní studenti listopadové 

události a nově nabytou svobodu té doby? 

Zeptali jsme se redaktorů našeho 

časopisu na dvě otázky: 1. Co se vám 

vybaví, když se řekne 17. listopad? 2. 

Co pro vás znamená svoboda? A odpovědi 

přidáváme do našeho speciálu, jako 

příjemné zpestření. 

Barbora Bukovinová: 1. Jelikož jsem tuto dobu nezažila a znám tento 

den pouze z televizních záznamů a dokumentů, vždy si vybavím obrovské 

množství lidí, které se dokázalo spojit, postavit se proti režimu 

a hájit nejen zájmy svoje, ale celého Československa. A když zhodnotím 

současnou situaci, trošku mě mrzí, že toho česká společnost není 

schopna i teď.  2. Svoboda je pro mě především důležitou životní 

hodnotou, kterou bychom měli bránit a snažit se o její zachování. Jana 

Scheerová: 1. Představím si Sametovou revoluci. 2. Svoboda pro mě 

znamená, že můžeme cestovat prakticky kamkoli. Kateřina Hochmanová: 

1. Revoluce. 2. Volnost, svoboda slova. Markéta Fiemová: 1. Sametová 

revoluce. 2. Můžu různě cestovat a říct svůj názor, aniž by mě někdo 

trestal. Martin Blažek: 1. Sametová revoluce, Václav Havel, pád 

komunismu. 2. Svoboda pro mě znamená možnost říct svůj názor 

a cestovat. Michael Toman: 1. Jako první mě napadne sjednocení lidí 

v tehdejším Československu proti komunistické vládě a nastolení vlády 

lepší. 2. Svoboda pro mě znamená volnost projevu a možnost vlastního 

rozhodnutí. Mikuláš Soldán: 1. Sametová revoluce. 2. Můžu říct svůj 

názor, cestovat. Štěpán Och: Když se řekne 17. listopad 1989, vybaví 

se mi Sametová revoluce, Václav Havel a osvobození od komunistického 

režimu. 2. Svoboda pro mě znamená, že mohu říkat a psát, co chci, mít 

názory jaké chci a že můžu dělat, co chci (pokud to není úplná 

volovina). Tomáš Smetana: 1. Sametová revoluce. Začátek protestů proti 

komunistickému režimu. 2. Svoboda pro mě znamená, že smím říkat, 

co chci, můžu cestovat, kam chci a věnovat se čemu chci. Veronika 

Ocásková: 1. Když se řekne 17. 11. 1989, napadne mě seriál Vyprávěj. 

2. Svoboda pro mě znamená vše, protože můžeme říct svůj názor a nikdo 

nás za to nezavře, hlavně můžeme svobodně cestovat. Vojtěch Kocman: 

1. Útok bezpečnostních složek na průvod demonstrantů k výročí smrti 

Jana Opletala. 2. Asi nejviditelněji svobodu projevu a svobodu 

cestovat. Andrea Sedláková: Lidé zvonící klíči na ulicích a po dlouhé 

době vyjadřující svůj nesouhlas s režimem. 2. Svoboda pro mě znamená, 

že můžu říkat co chci, můžu cestovat kam chci, kdy chci, jak chci, mám 

přístup k informacím; neexistují zakázaní umělci ani literatura. 

Eszter Dicko: 1. Revoluce. Víc o tom nevím a asi mě to ani netrápí. 

2. Myslím, že svobody je v téhle době možná až moc. Lidi si myslí, 

že si mohou dělat, co se jim zlíbí. Dle mého názoru by to tak být 

nemělo. Každopádně se mi libí, že každý může říct svůj názor a být sám 

sebou, aniž by ho někdo nějak radikálně utiskoval. Lucie Sekaninová: 

1. Když se řekne 17. listopad 1989, napadne mě období Sametové 

revoluce. 2. Svoboda pro mě znamená volnost, prosazování svých 

vlastních názorů. 
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leden

•15. - 20. leden 1989

•Palachův týden, na Václavském náměstí se konaly demonstrace

proti komunistickému režimu k výročí smrti Jana Palacha,

protesty byly násilně potlačeny, byl zatčen Václav Havel a

mnoho dalších signatářů Charty 77.

leden

•26. ledna 1989

•Vzniká takzvaná Iniciativa kulturních pracovníků,

požadující propuštění Václava Havla a dalších zatčených,

jejíž text podepsalo přes 700 známých osobností

pracujících v oblasti kultury.

únor

•21. února 1989

•Václav Havel je odsouzen za účast v Palachově týdnu k 9

měsícům vězení, na nátlak veřejnosti je však již 17.

května propuštěn.

červen

•29. června 1989

•Vzniká petice Několik vět požadující např. propuštění

politických vězňů, ukončení omezování svobody

shromažďování a odstranění cenzury.

listopad

•17. listopadu 1989

•Průvod studentů k výročí smrti Jana Opletala, který se

změnil v demonstraci proti režimu, je rozehnán

bezpečnostními složkami, přičemž je zraněno přes 500

lidí.

listopad

•19. a 20 listopadu 1989

•V pražském Činoherním klubu je zástupci občanských

iniciativ založeno Občanské fórum, jeho neoficiální

hlavou se stává Václav Havel. Další den na Slovensku

založena Verejnosť proti násiliu.

listopad

•21. listopadu 1989

•Demonstrace na Václavském náměstí proti postupu vlády

ohledně 17. listopadu, s více než 200 000 účastníky.

listopad

•23. listopadu 1989

•Další demonstrace na Václavském náměstí, tentokrát s více

než 300 000 účastníky.
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listopad

•25.listopadu 1989

•Demonstrace na Letenské pláni s více než 750 000 účastníky,

promluvil zde mimo jiné Václav Havel.

listopad

•27. listopadu 1989

•Výstražná dvouhodinová stávka, režim definitivně ztrácí

podporu „pracujícího lidu“.

listopad

•28. listopadu 1989

•Vláda při jednání s OF přislíbila vypuštění článků

ústavy, na kterých se zakládala neomezená moc KSČ, což je

odhlasováno o den později.

prosinec

•3. prosince 1989

•Jmenování nové vlády, ve které je poměr komunistů a

nekomunistů 16:5.

prosinec

•28. prosince 1989

•Alexandr Dubček je zvolen předsedou parlamentu.

prosinec

•29. prosince 1989

•Václav Havel je zvolen prezidentem.

červen

•8. června 1990

•Konají se první svobodné volby v Československu za
necelé čtvrtstoletí, vyhrává OF.

Vojtěch Kocman, tercie 

Milí čtenáři, děkujeme vám za to, že jste si pořídili náš výtisk. Doufáme, že se vám náš speciál 

líbil a že nám zachováte přízeň i nadále. Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky, postřehy, 

neváhejte a napište nám na náš redakční email: dalekohledim@gmail.com. Pokud byste si 

chtěli pořídit předchozí číslo, stavte se za panem učitelem Kaválkem do kabinetu češtiny. 

Příjemně pročtené listopadové dny přeje redakce DALEKOHLEDím. 

mailto:dalekohledim@gmail.com



