
Zpracovala: Tereza P. 

Muž - 40 let, vystudoval Střední průmyslovou školu strojírenskou. 

 

Jak jsi vnímal politiku před rokem 1989? 

Politiku jsem vnímal očima studenta. V zemi vládla Komunistická strana Československa 

(KSČ), kterou ztělesňovala skupina přestárlých politiků, o jejichž schopnostech se v této době 

vtipkovalo. Přípravkou tehdejší KSČ, byly svazácké a pionýrské organizace. Co si tak 

vzpomínám, nevstoupení do této organizace znamenalo dost potíží při školním studiu a 

následném studiu na střední a vysoké škole. 

 

V jaké situaci jsi byl na konci 80. let? 

Tehdejší režim nebyl na konci 80. let již tak silný, aby dokázal vládnout tak tvrdě jako v 70. 

letech. Docházelo k stále častějším demonstracím (Pochod J. Lennona, drobné demonstrace 

v Praze). Docházelo stále k většímu pronikání západního stylu života a kultury do tzv. 

východního bloku. Ekonomická síť východního bloku se začala stávat neudržitelnou, začalo 

se mluvit o tzv. „perestrojce“, která měla oživit ekonomiku a vlastně zavést jakýsi 

kapitalismus do socialistického zřízení. Duchovním otcem této myšlenky byl tehdejší nejvyšší 

představitel SSSR Michal Gorbačov. Tato poslední snaha o revitalizaci socialistické 

ekonomiky se však nepovedla. 

 

Jaká byla tehdy atmosféra? 

Zaměstnání, zdravotnictví, školství, otázka bydlení v mezích možností - jakási jistota. 

Svoboda slova a vyznání -  jakási nejistota a strach.  

  

Co vám tehdy chybělo?   

Všechno a nic. Chyběla mi možnost cestování, svoboda projevu, svoboda slova, svoboda 

vyznání, plné obchody, výběr zboží, filmy, hudba, kultura. A naopak jsme měli jistotu 

v zaměstnání a vzdělání. 

 

Jaké konkrétní máš vzpomínky na 17. listopad 1989? 

Vzpomínky na 17. listopad. Zmatek a strach v ulicích, brutální zásahy policie proti 

demonstrantům. V následujících dnech se atmosféra postupně změnila, jak začal slábnout vliv 

totalitního režimu, začalo se u lidí projevovat nadšení. 

 



Zúčastnil se někdo z tvých známých této demonstrace? 

Zúčastnil jsem se já se svými přáteli. Poté tam chodil i můj otec.         

 

Myslel sis, že vyhraje opozice nebo režim? 

V té chvíli jsem to neřešil. V tu chvíli jsem chtěl, aby byla ukončena vláda totalitního režimu. 

 

Kdy nastal podle tebe „bod zlomu?“ 

Nejdůležitější „zlomový bod“ sametové revoluce, bylo rozhodnutí tehdejší totalitní vlády, 

nepoužívat vojenskou sílu k potlačení revoluce. A dále zvolení Václava Havla prezidentem. 

 

Kterou z tehdejších vůdčích osobností jsi považoval za nejdůvěryhodnější? 

Jednoznačně Václav Havel, Václav Klaus, Alexander Dubček, Michal Kocáb, Marta 

Kubišová, Valtr Komárek. 

 

Pokládal jsi politické změny za pozitivní? 

Čerstvé polistopadové změny jsem za pozitivní pokládal. O současných pochybuji. 

 

Co se konkrétně pro tebe změnilo? 

Můžu cestovat. Děti vyrůstají v jiné společnosti. Splnil jsem si dost materiálních snů, ale 

pracuji 12 hodin denně a 7 dní v týdnu, ale ani tak jsem na současný stav nezanevřel.                                                                                                                          


