
Oslavujeme 17.listopad      
 

 

Již od 80.let 20.století začala proti nesvobodnému komunistickému režimu, 

který omezoval základní svobody občanů, vystupovat hrstka odvážných lidí. Příslušníci 

komunistické strany si je, zejména zezačátku, dovedli dobře pohlídat a jejich shlukování 

rozháněli, v horším případě jejich účastníky uvězňovali. Protestů ale postupně přibývalo a 

účastnilo se jich čím dál více lidí. V roce 1988 vypukly první velké demonstrace proti 

komunistickému režimu. Veřejná bezpečnost (tehdejší policie) neváhala proti demonstrantům 

použít vodní děla nebo obušky. Protestující lidé se nevzdávali, vznikla dokonce petice 

Několik vět podepsaná desítkami tisíc lidí, ve které se žádala otevřená promluva s vedením 

státu.  

 

Vše vyústilo 17. listopadu. Průvod studentů procházel z Albertova do centra Prahy do dnešní 

Národní ulice. Tento poklidný průvod byl brutálně rozehnán a studenti byli zbiti. O této 

zprávě informovala televize. V lidech to vzbudilo velkou nelibost a touhu nenechat věci jen 

tak. Protesty už se nedaly zastavit, byla vyhlášena stávka. Od tohoto dne každý den 

demonstrovaly davy tisíců lidí. Nejprve na Václavském náměstí, poté na Letenské pláni. 

Vzniklo politické uskupení Občanské fórum, které odmítalo totalitní komunistický režim. 

Jeho členy byly i umělci, například spisovatel a dramatik Václav Havel nebo hudebník 

Michael Kocáb. Jeho členové začali vyjednávat s představiteli režimu. Nakonec se jim 

podařilo vyjednat uspořádání svobodných voleb, ve kterých zvítězil právě Václav Havel a 

vystřídal tak současného prezidenta Gustáva Husáka. Heslem této doby se stala jeho památná 

věta: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží nenávistí!“ Protože revoluce měla až na výjimky 

poměrně nenásilný charakter a předaní moci proběhlo v poklidu, označujeme ji jako 

„sametovou“ podle jemnosti této tkaniny.  

 

*) Zvládneš správně doplnit křížovku?  
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1. Kde skončil průvod studentů a byl zde brutálně rozehnán? Dnes se zde nachází také 

památník 17.listopadu. Doplň název ulice: ………………. třída 

2. Která skupina obyvatel šla průvodem z Albertova dne 17.listopadu? 

3. Jak se jmenuje politická ideologie (politický režim), která byla v Čechách uplatňována 

před rokem 1989 – její hlavní politická strana nese zkratku KSČM. 

4. Jak se jmenuje petice, která vznikla v průběhu protestů? Doplň:  ……………. vět.  

5. Napiš příjmení prezidenta, kterého v roce 1989 vystřídal Václav Havel. 

6. Název politického uskupení, které odmítalo tehdejší režim se jmenovalo  

Občanské ……… .  

7. Přídavné jméno, které vystihuje průběh revoluce, přirovnává se k jedné tkanině. 

8. Shromáždění lidí, kteří na veřejnosti dávají najevo svůj názor – často politický 

nesouhlas. 

9. Měsíc, ve kterém vyústily protesty. 

10. Příjmení prvního českého prezidenta, také spisovatele a dramatika. 

 

TAJENKA:  

Co to toto slovo znamená? Co si pod ním dovedeš představit? 
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