Sametová revoluce
Sametová revoluce probíhala od 17.
listopadu roku 1989 po celém Československu
(dnes známo jako Česká republika a Slovenská
republika).
Vše
začalo
studentskou
demonstrací proti komunismu, která se
odehrála v Praze. Revoluce trvala až do 29.
prosince téhož roku a vedla k pádu
komunistického režimu. Politické zřízení se
změnilo na demokracii. Naštěstí při revoluci
nikdo nebyl zraněn (proto se revoluce nazývá
„sametová“).
19. listopadu 1989 bylo založeno
Občanské fórum (OF) jako reakce na brutální
zásah proti studentské demonstraci. Byla to
široká, spontánní platforma, která měla vysoký
odpor vůči komunismu. Na Slovensku bylo
podobné hnutí, a to Verejnosť proti nasiliu (VPN). OF se rozpadlo se roku
1991.
Všechno to začalo jednou tragickou událostí, která se nazývá 2.
světová válka. Po roce 1945, kdy tato válka skončila, se o vládu
v Československu pomalu začali ucházet komunisté a jejich strana KSČ
(Komunistická strana Československa), jež získala ve volbách v roce 1946
36% hlasů. Roku 1948 se komunisté ujali vlády za pomoci státního
převratu. Tuto událost komunisté nazývali Vítězný únor. Komunisté poté
vládli v Československu až do roku 1989, kdy jejich vládu ukončila právě
sametová revoluce.
Pojem sametová revoluce si můžeme spojit se symboly jako cinkání
klíči, 2 prsty v pozici „V“, či osobnostmi jako Václav Havel a Karel Kryl.
Konec sametové revoluce byl 29. 12. 1989, kdy byl na pozici
prezidenta ČSSR zvolen Václav Havel. Doporučuji vám, abyste se poptali
rodičů, prarodičů a známých, jak sametová revoluce probíhala z jejich
pohledu.

Proč Sametová revoluce?

Během Sametové revoluce

chodili na

. Cinkali

,

chodili s transparenty a jinými způsoby podporovali průběh revoluce.
Sametová se nazývá proto, že nebyly použity žádné
nepřišel o život. Demonstrovalo se na
místech. Tento rok slavíme

a nikdo

a jiných veřejných

. výročí těchto událostí. 

Symboly Sametové revoluce
Sametová revoluce, období, kdy se tisíce Čechů, nejvíce mladých
lidí, postavilo proti tehdejší komunistické vládě, probíhala přes jeden
měsíc. Sametová se jmenuje, protože proběhla bez většího zásahu státních
složek [policie (v té době ještě Veřejná bezpečnost)]. Spojuje se s ní
několik symbolů, které si teď představíme:
Cinkání klíči – V průběhu revoluce lidé na náměstí cinkali
klíči. Měl to být signál ke svržení komunistů. 21. listopadu se
na Václavském náměstí sešlo kolem 200 000 lidí. Zazněla zde
výzva, aby cinkali klíči pro svůj stát.
České symboly – během demonstrací se nosily vlajky Československa a
populární byla sponka na oblečení (připnuta většinou na bundě) nebo
pletené čelenky a čepice. To vše s motivem trikolóry (barvy na české
vlajce). K symbolům patří také české písně, které zpívali Karel Kryl, Marta
Kubišová, a další.
Zdvižený prostředníček a ukazováček (V) – symbol, který je doposud
nejvíce označován za symbol Sametové revoluce. Lidé ho ukazovali
například při zpívání české hymny Karlem Gottem a Karlem Krylem. Lidé

ho používali, protože byl jednoduchý a výstižný (V jako Victory –
vítězství).
Hesla – jednoduché věty byly nedílnou součástí. Vztahovaly se nejvíce na
kritizování tehdejšího režimu.

Víte, co se tehdy skandovalo?
„Máme holé ruce,“ skandovali 17. listopadu občané. Znamenalo to, že
nejsou ozbrojeni.
„Konec vlády jedné strany“
„Havel na hrad“
„Jakeše do koše“
„ Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“
„Svobodné volby“
„Vy nás máte chránit“
„Nechceme slova, ale novou ústavu.“
„Studenti jsou vaše děti.“
„Nežít ve lži“
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…………………. …………………. (tajenka) byla ještě, než jsme se stali
samostatným …………………. státem. Lidé na …………………. cinkali
…………………. . Stala se v …………………. 17. ………………….
1989. Na Albertově (ulice v Praze) se sešli studenti pražských

…………………. škol. Státní bezpečnost odhadovala počet účastníků až
na 15 000 lidí. Dále pokračovali na …………………., kde byla
demonstrace v 18:15 hodin oficiálně …………………. .

Anketa - Sametová revoluce 1989

Zeptaly jsme se několika žáků na tyto otázky. Výsledky byly zajímavé,
posuďte sami:

Otázka číslo 1: Víš, kdy byla Sametová revoluce?
53% žáků řeklo ANO.
47% žáků řeklo NE.
Správná odpověď: 17. listopadu 1989

Otázka číslo 2: Víš, proč se Sametová revoluce konala?
80% žáků řeklo ANO.
20% žáků řeklo NE.
Správná odpověď: Český lid demonstroval proti komunismu.

Otázka č. 3: Zajímal(a) jsi se někdy o Sametovou revoluci?
20% žáků řeklo ANO.
80% žáků řeklo NE.

Rozhovor s p. uč. Cieslarovou
1) Co si pamatujete ze 17. listopadu 1989?
„O tuto událost jsem se velice zajímala, zjišťovala jsem si, jak vše
probíhalo a proč revoluce vznikla. Pamatuji si, jak se tam studenti
sešli na počest 50. výročí smrti Jana Opletala.“
2) Účastnila jste se Sametové revoluce?
„Neúčastnila, protože jsem byla zrovna na mateřské dovolené.“
3) Co jste dělala, když probíhala Sametová revoluce?
„Poctivě jsem se dívala na televizi, abych věděla víc.“

Rozhovor s paní učitelkou Haaseovou

1) Co si pamatujete z doby Sametové revoluce?
„V době Sametové revoluce jsem byla na mateřské dovolené.
Pamatuji si všechny televizní přenosy, protesty u kašny na náměstí a
zpěv Marty Kubišové.“
2) Účastnila jste se Sametové revoluce?
„Protože jsem byla na mateřské dovolené, moc jsem to nevnímala.
Byla jsem spíše nestranná.“
3) Pamatujete si, kde jste v tuto dobu byla?
„V té době jsem byla doma. Přímo tady v Chrudimi.“

Rozhovor s paní učitelkou Halouskovou
1. Co si pamatujete z doby Sametové revoluce?
„V té době jsem nastupovala na kolej vysoké
školy.“
2. Jak jste Sametovou revoluci vnímala?
„Byla jsem z toho v šoku a měla jsem
zároveň strach, protože všude visely
plakáty s návrhy o sesazení pana prezidenta a já jsem
nemohla pochopit, jak něco takového může někdo
napsat.“
3. Kde jste v tu dobu byla?
„Bylo mi osmnáct let a nastupovala jsem na vysokou
školu pedagogickou v Hradci Králové.“

Kvíz - 17. 11. 1989
Čím byl Václav Havel v roce 1989?
a) malíř
b) dramatik
c) zubař
Dva dny po začátku sametové revoluce vzniklo politické hnutí. Jak zněla
jeho zkratka?
a) SR
b) PH
c) OF

Čím lidé cinkali při demonstrací?
a) klíči
b) flaškami
c) zvonečky
Co znamenala zkratka ČSSR?
a) Československá sociální republika
b) Československá socialistická republika
c) Česká sovětská socialistická republika
Kdo se sešel na demonstraci 17. 11. 1989?
a) důchodci
b) prodavačky
c) studenti
Co znamená zkratka OF?
a) Občanské finance
b) Okresní finále
c) Občanské fórum
(b, c, a, b, c, c)

Co pro mě znamená svoboda?
Pod pojmem „Svoboda“ si můžeme představit hodně věcí, včetně těch
dvojsmyslných. Svoboda může znamenat, že nejste ve vězení, nejste
v uzavřeném prostoru, nebo prostě nemáte partnera. Ale svoboda, o které
budeme hovořit, je vlastně jiná. Je to svoboda práv. Zkuste se posunout
časem do vašich 18 let a zamyslet se, proč můžete volit pana Zemana už po
několikáté v řadě? Je to tím, že máte svobodné právo volit. To byste
nemohli několik let zpět, kdy tu vládli komunisté. Ale otázka zní: „Co pro
mě znamená svoboda?“
Svoboda je pro mě dar, mohu si chodit, kam chci, nemusím se řídit podle
jednoho člověka, mohu si do jisté míry dělat, co chci. Ale zas tak svobodný
nejsem. Jakožto občan České republiky musím dodržovat vládou
stanovená pravidla, kterým se říká zákony. Zákony jsou tu proto, aby naše
země byla uspořádaná a nevypadalo to tady jako na statku. Myslím si, že

znáte zákony jako, že nesmíte vraždit, krást, podvádět, prodávat nelegální
věci, musíte odvádět daně, atd… Prostě, máme určitou svobodu, ale
nesmíme porušovat zákony. O lidi, kteří zacházejí příliš daleko, se postará
policie a ochranné služby. Zároveň jsme taky limitovaní našimi rodiči,
kteří si také vytváří vlastní režim. Ten by na vás měl platit zhruba do 18
let. Takže do 18 let nemáme taky nějakou extra svobodu. Známe
rodičovská pravidla jako: „O půl třetí budeš doma, jedeme pryč,“ nebo
„Jestli se nevrátíš včas, tak si mě nepřej“ a tak dále. Takže bych byl moc
rád, kdybyste si zapamatovali, že svoboda je pro nás důležitá. Můžete se
poptat rodičů, prarodičů, známých, jak to vypadalo za komunistů a jakou
oni měli svobodu.
Jan Novák 9.A

Revoluční tajenka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Účastník demonstrace byl…..?
Čím se cinkalo na náměstí?
Jaká probíhala revoluce?
Co znamená zkratka OF?
Co se nosilo na kabátech?
17. listopadu 1989 probíhala Sametová…….
Jak se jmenoval jménem československý písničkář a básník …
Kryl?
8. Jméno 1. českého prezidenta?
9. Kdo byl Gustav Husák? (ČSSR…)
10. Příjmení 1. českého prezidenta?

Proč slavíme 17. listopad?
Pod 17. listopadem si lidé představí 17.
listopad z roku 1989. Ale to není jediný
významný moment tohoto svátku. Co vlastně
toto datum znamená?
V tento
den
(17.11.)
se
slaví
Mezinárodní den studentstva a Den boje za
svobodu a demokracii. Jaká je za tímto
historie? Ještě v roce 1939, když bylo
Československo již pod vedením nacistického
Německa okupováno, se 28. října lidé
rozhodli (zejména studenti) demonstrovat proti nacismu. Během
demonstrací byl postřelen student Jan Opletal a následně byly uzavřeny
české vysoké školy na 3 roky. V noci z 16. na 17. listopad téhož roku se
Německo rozhodlo prohledat větší města, aby nalezlo studentské
organizace podobného záměru. Devět představitelů bylo bez soudu
popraveno. Celkem 1200 studentů bylo převezeno do koncentračních
táborů. Již v těchto letech byl vyhlášen Mezinárodní den studentstva.
O 60 let později proběhla Sametová revoluce. Vznikla z obrovských
demonstrací po celém Československu v čele s Václavem Havlem. Stala se
také 17. listopadu jako vzpomínka na nacistickou represi. Výsledkem byl
pád komunismu a nastolení demokracie v ČSSR. Tento konkrétní den je
Den boje za svobodu a demokracii. Poté se 17. listopad 1939 a 1989 spojil
do jednoho svátku.
Daniel Kučera 9. A

Václav Havel
Narodil se 5. října 1936 a zemřel 18. prosince 2011 v 75 letech. Byl
to český spisovatel, dramatik, esejista, disident (disident je odporující
aktuálního režimu v státě) a politik. V době pražského jara roku 1968
(období, během kterého se lidé pokoušeli o zavedení demokratického
režimu) se zapojoval do diskuzí. Pražské jaro bylo poté násilně potlačeno
sovětskými vojsky a skončilo. Havlovi bylo zakázáno veřejně publikovat
své názory. Avšak jeho kritika stále nekončila. Po pár letech sepsali Havel
a další osobnosti text Charta 77, který kritizoval stát za nedodržování
lidských a občanských práv.

Na Václava Havla poté přišli a odseděl si 5 let ve vězení. Tam stále
mohl psát knihy a dopisy, ve kterých se zaobíral aktuální politikou a
myšlenkami o svobodě a moci. Havel s jeho názory se stával více
populární a napětí mezi obyvateli v ČSSR (Československá socialistická
republika) rostlo. Dokonce ho začali uznávat i v zahraničí za jeho divadelní
hry a bojování proti totalitě v komunistickém Československu (totalita je
vláda jedné strany, která má neomezenou moc ve státě, např. komunismus
a fašismus).
17. listopadu 1989 se odpory a demonstrace roznesly po
Československu a lidé se vydali do ulic. Václav Havel poprvé promluvil
před publikem a totalitní vláda padla. Po dvou dnech vzniklo politické
hnutí Občanské fórum s Havlem v čele. Odmítalo totalitní komunismus.
Proběhly volby a byl zaveden demokratický režim. Nepodařilo se mu však
zabránit rozpadu Československa.
Václav Havel zemřel 18. prosince 2011 a po jeho smrti se lidé
scházeli na Václavském náměstí, aby uctili jeho památku.
Daniel Kučera 9.A

Rozhovor s pane učitelem Šulcem
Co si pamatujete z doby Sametové revoluce?
„Pamatuji si, že jsem v této době byl v 6. třídě
a bylo mi dvanáct let.“
Jak jste sametovou revoluci vnímal vy?
„V té době jsem z toho neměl ještě rozum.“
Co jste v tu dobu dělal?
„Měl jsem zrovna hodinu ruštiny s naší učitelkou, která byla
komunistka. Já se v jednu chvíli postavil, a protože všichni v tu
dobu stávkovali, tak jsem rozhodl, že já i s celou třídou taky.“

Rozhovor s mladšími žáky na téma
17. listopadu 1989
1. Říká vám něco den 17. listopad?
 Je to nějaký svátek.
 Den boje za svobodu a demokracii. (svátek)

2. Víte, jaký svátek slavíme v tento den?
 Den Harryho Pottera.
 Svatý Václav.
 V tento den slavíme svátek studenstva.
3. Víte, jaká událost začala 17. 11. 1989?
 Začala Sametová revoluce.
 Něco se stalo.
 17. listopadu 1989 začala Sametová revoluce

4. Kde se konala demonstrace dne 17. listopadu?
 V Praze.
 Asi v Praze.
 Demonstrace se konala v Praze
5. Víte, co je to Sametová revoluce?
 Myslím, že je to válka.
 Kupovali zbraně.
 Nějaká bitva.
 Něco s kouzly.
 Označení období politických změn v Československu

Pomůcka pro zapamatování roku 1989  V tento rok se narodila, pro nás
velmi známá osobnost, která studovala ve škole čar a kouzel –
v Bradavicích  Harry Potter!

Karel Kryl
(1944-1994)
Narodil se v roce 1944 v Kroměříži (Protektorát Čechy a Morava).
Karel Kryl známý jako „básník s kytarou“ byl československý písničkář a
básník. Psal vlastní hudbu i texty. Také byl hlavním představitelem
protikomunistického protestsongu.
Karel Kryl absolvoval keramickou školu, ale rozhodl se věnovat
hudbě a poezii. Jeho první písničkaka byla vydána v roce 1968 –
„Bratříčku, zavírej vrátka“, kterou poté komunisté zakázali (reakce na vpád
vojsk Varšavské smlouvy do Československa). Také jeho písně se hrály
v rozhlasu od roku 1966 (například Anděl, Pieta, Bílá hora s varhanami, a
další).
V roce 1969 odjel do Německa, kde požádal o politický azyl a tam zůstal
dalších dvacet let.
Kryl se do Československa vrátil v roce 1989, aby se zúčastnil
pohřbu své matky.
Karel Kryl společně s Karlem Gottem zpívali hymnu ČSSR při
Sametové revoluci na Václavském náměstí. Po nadšení ze Sametové
revoluce vydal kritickou píseň „Sametové jaro“. Jako jeden z mála veřejně
protestoval proti možnému rozpadu Československa.
Zcela nečekaně zemřel roku 1994 v Mnichově na srdeční příhodu. Je
pochován na Břevnovském hřbitově sv. Vojtěcha v Praze.
Po smrti získal ocenění Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy (2014) a
Medaili Za zásluhy II. stupně (1995).

Sametová revoluce v Chrudimi
Zeptala jsem se rodičů, jak vnímali revoluci oni. Jako tehdejší
teenageři.
„V Chrudimi se lidé nejdříve báli. Ve zprávách se nic nikdo
nedozvěděl a první informace přišly až po pár dnech, že by v Praze mohla
probíhat nějaká revoluce. Poté, co se to potvrdilo, se začali občané teprve

projevovat a i do Chrudimi se dostaly informace o tom, co se dělo v
hlavním městě. Informace se šířily mezi lidmi a nakonec po pár dnech se
vysílaly v televizi. Nejdříve lidé nechtěli uvěřit, co se stalo a nemohli to
celé dění pochopit. Poté, co se oklepali z dosavadního šoku, se začali
sdružovat na náměstí a podporovat zrušení tehdejšího režimu vlády. Na
různých pracovištích začaly stávky, ve školách se přestalo oslovovat
soudružko učitelko, nýbrž pouze paní učitelko, začaly se sundávat obrazy
Gustava Husáka, které visely v každé třídě a odvolávali se ředitelé škol a
podniků.“

Vysvětlivky:
Stávka- protest s kolektivním přerušením práce za účelem změny
podmínek
Gustav Husák- 8. prezident Československa a představitel komunistického
režimu
Soudruh/soudružka- vzájemné oslovování členů komunistické strany

Dokážeš připojit k události správné datum?

Sametová revoluce v Chrudimi

