
 

 

Dne 20. října měli studenti Gymnázia Přípotoční příležitost 

zúčastnit se zajímavé přednášky a besedy o Sametové revoluci 

s českým politikem a sociologem Ivanem Gabalem, jedním ze 

zakladatelů Občanského fóra a blízkým spolupracovníkem Václava 

Havla.       

Jaké jsou postřehy našich studentů? 

 „Naše generace možná Sametovou revoluci přímo nezažila, avšak nepřímo se dotýká každého z nás. 

Rozhodla o tom, že jsme se narodili do prosperující země, která je svobodná a demokratická, a v jejímž čele 

stojí morální a intelektuální elita národa, ne patolízalové zločinného totalitního režimu, který zde vládl tvrdou 

rukou téměř 40 let. Sametová revoluce je symbolem přerodu ve společnost, pro kterou není typická atmosféra 

strachu, státem řízená cenzura či perzekuce související se svobodným projevem, jedním ze základních pilířů 

právního státu. A proto je třeba si události 17. listopadu pravidelně připomínat, být vděční za svobodný život, 

který můžeme vést a smeknout před odvahou lidí, kteří se nebáli postavit se komunistickému monstru čelem, 

zle se mstícímu každému, kdo se mu jen trochu zprotivil, vědomi si všech možných následků z jejich počínání 

plynoucích.“ 

Kateřina Šimková, 3.B 

 

„Mí rodiče celé své dětství, mládí a velkou část produktivního věku prožili v této době  a z jejich vyprávění 

znám, že nebylo snadné vyrůstat, formovat se, vzdělávat se a profesně růst a přitom si zachovat " rovnou 

páteř". Všichni, kdo tuto dobu zažili, by měli mít povinnost vyprávět a ti, co ji nezažili, by se měli naučit 

poslouchat a hlavně přemýšlet o tom. Ne podléhat populistickým a líbivým řečem politiků, ano, je to 

jednodušší, ale krátkozraké. Já za sebe jsem šťastná, že jsem se narodila do demokratické společnosti a přála 

bych to jednou i svým dětem. Je to jenom na nás, jak se svým "vox populi" naložíme a jakou budoucnost 

našim dětem připravíme.   

Kristýna Háčková, 3.B 

 

http://www.csfd.cz/tvurce/3257-vera-plivova-simkova/


„Velice zajímavé bylo vyprávění o tom, jak těžké bylo se v té době prosadit. Jak moc záleželo na tom, z jaké 

jste rodiny a na spoustě dalších okolností, které dneska nemají až takový zásadní význam.“   

Kaufmannová Miriam, 1.D 

 

„Přednáška Ivana Gabala mi dala příležitost nahlédnout na ne tolik vzdálenou minulost. Díky ní jsem si opět 

připomněl to, co by nemělo být zapomenuto, neboť jak se říká: "Ti, co se neučí historii, jsou nuceni si ji 

zopakovat." Dozvěděl jsem se detailní příběh nesnadné cesty za osvobozením českého národa z okovů 

komunismu.“  

Jan Jiran, 3B 

 

„Mile mě překvapila vstřícnost a solidarita pana Gabala , který nás dokonce i několikrát pozval na návštěvu do 

poslanecké sněmovny. Akce se mi mi velice líbila a myslím, že do dalšího života mi byla určetě k čemu. 

Děkujeme panu Gabalovi a paní profesorce za organizaci.“  

Lukáš Tůma, 3.B 

 

„Připadá mi zvláštní hodnotit něco, co jsem sám nezažil, o čem slýchávám od rodičů a v  hodinách dějepisu. 

Snažím se přemýšlet a dochází mi, že tato událost ovlivnila a stále ovlivňuje obrovské množství věcí. Takže ať 

už je člověk starší či mladý, měl by tyto souvislosti chápat. To, že se Sametová revoluce odehrála před 

narozením naší generace, neznamená, že se nás netýká. Naopak bychom měli myslet na to, že za spoustu věcí 

vděčíme právě událostem 11. listopadu 1989.“ 

Jiří Blatný, 3.B 

„Dnes je pro nás výběr povolání naprostou samozřejmostí a možností seberealizace. Můžeme se věnovat tomu, 

co nás baví a k čemu máme předpoklady a nezáleží na tom, jaké postavení mají naši rodiče, či jaký politický 

názor zastávají. Po dosažení 18 let se můžeme účastnit voleb a svobodně projevovat svůj názor a nebát se při 

tom o svou osobní bezpečnost. V době Sametové revoluce bychom tuto možnost ale neměli, protože byla 

média i zpravodajství přísně hlídaná a lidé byli natolik zastrašení, že by se jen málo z nich odvážilo postavit se 

zavedenému režimu. Proto bychom si měli vážit lidí, díky kterým dnes žijeme ve svobodném státě a 

listopad1989 si neustále připomínat.“  

Alexandra Bakuncová, 3.B 

 

         Zpracovala: Mgr. Petra Holubová 


