
Rozhovor s pamětníkem 
 
Identifikace pamětníka:  

- Pohlaví: Žena 
- Věk:  42 let 
- Původ: Češka 
- Přibližné bydliště: Praha 
- Vzdělání: vysokoškolské 

 
 
Jaké byly Vaše postoje k režimu? 
Protože jsem studovala v té době na vysoké škole – nejdřív na střední, pak na vysoký –, tak člověk to 
tak nějak extrémně nevnímal, sice nedalo se cestovat, nebyla svoboda, člověk nemohl říci, co si myslí, 
ale v zásadním vím, že jako student měl člověk jiné starosti. Takže žádný odpor jsem neprováděla.  
 
Takže jste se nijak politicky neangažovala? 
Ne, nijak jsem se politicky neangažovala. 
 
Vzpomínáte si na nějakou každodennost z tohoto období? 
Všichni museli být v Pionýru a ve Svazu mládeže, pak ještě ve Svazu československo-sovětského 
přátelství, a museli jsme platit příspěvky. A chodit na sovětské filmy, což byla nuda, ale aspoň jsme se 
ulili ze školy. 
 
Jak jste vnímala rok 1989? Vnímala jste jej jako změnu? 
Určitě to byla velká změna, protože mně v té době bylo 21 let, nastoupila jsem do práce. Pracovala 
jsem na Václavském náměstí a tam se vlastně odehrávaly veškerý demonstrace, takže to byla velká a 
převratná změna, který všichni fandili. Takže jsem byla přímo uprostřed dění, když tam měl proslov 
Havel a zpívala tam Kubišová. Mohli jsme cestovat, byly vlastně jiný volby než před revolucí, kdy 
všichni volili komunistickou stranu a všichni museli jít povinně k volbám. Mohlo se začít podnikat. 
 
Účastnila jste se nějak těchto událostí? 
Účastnila, chodila jsem na Václavské náměstí, a jelikož jsem pracovala v bance na Václaváku, tak 
jsme vyvěsili vlajku a tak jinak. Ale že bych se nějak aktivně zapojila, tak to ne.  
 
Věřila jste, že to takto dopadne? 
Určitě. Myslím si, že nikdo v té době nepřepokládal, že se to vrátí ke starým pořádkům, které zde byly. 
Vím, že jsem byla mladá, tak jsem nepředpokládala, že se to vrátí zpátky.  
 
Jak jste vnímala změny? Bylo to velké očekávání? 
Určitě tím, že jsem byla mladá, tak jako před člověkem se otevřely nové možnosti, lidé mohli jet 
studovat do zahraničí, které dříve bylo nereálné a nepředstavitelné. Když chtěl někdo jít studovat ven, 
musel mít povolení. Spousta lidí potom začala podnikat. Dostali se do vedení firem, protože předtím 
nebylo možný, aby se tam mladý člověk dostal.  
 
Takže jste to vnímala pozitivně? 
Rozhodně pozitivně.  
 



Jste spokojena s vývojem po roce 1989? 
Určitě jsem spokojená s tím, že vlastně ten převrat nastal, protože nikdo toho nemůže litovat. 
Samozřejmě nastaly problémy. Například je zde velká nezaměstnanost, což tady před revolucí nebylo. 
Ale určitě toho nelituju. I když jsem trochu nespokojená s politickou situací. 
 
Děkuji za rozhovor 
 


