
Pojď se pomocí obrázků a multimédií seznámit s tím, 
jak Plzeň prožívala události roku 1989. 

sametová Plzen 1989 



Na konci osmdesátých let vzrůstal odpor občanů Československa proti komunistické diktatuře.
V lednu roku 1989 si masovými demonstracemi připomněli 20. výročí hrdinské smrti studenta Jana Palacha.  
Veřejná bezpečnost tyto demonstrace brutálně potlačila.

Seznam se s příběhem Jana Palacha.

V Praze se hýbou ledy



K postupným změnám docházelo i v dalších zemích ovládaných Sovětským svazem,  zejména v Polsku 
a v Maďarsku. Příčinou těchto změn byla především důsledná politika prezidenta Spojených států amerických 
Ronalda Reagana a reformní pokusy sovětského vůdce Michaela Gorbačova. 

Podívej se na záběry z osobních setkání těchto dvou lídrů.

Konec studené války na spadnutí



Přečti si text petice Několik vět.

V červnu roku 1989 sestavili představitelé komunistické opozice petici Několik vět, ve které se požadovalo 
propuštění politických vězňů a obnovu občanských práv. K této petici se připojili i do té doby k režimu loajální 
občané i známí umělci.

NEKOLIK VET



Podívej se na záznam projevu a vnímej atmosféru doby.

Komunisté ztrácí dech
Představitelé československých komunistů se však jakýmkoliv pokusům o politické a ekonomické změny 
úporně bránili. Symbolem nekompetentnosti komunistického vedení se stal projev generálního tajemníka 
ÚV KSČ Miloše Jakeše v Červeném Hrádku.



Plzeň - dle komunistů „pevná hráz socialismu a míru“ - zůstávala stále relativně klidná. Jen 21. srpna, v den 
výročí okupace Československa v roce 1968, a 28. října při připomenutí vzniku Československé republiky 
proběhly menší demonstrace na náměstí Republiky. Aktivita opozice i občanů však postupně vzrůstala.

Poslechni si příběhy pamětníků.

Pevná hráz socialismu a míru?



Povolená manifestace pražských vysokoškoláků k uctění 50. výročí nacisty zavražděného studenta Jana 
Opletala přerostla ve vystoupení proti komunistické diktatuře  a následně byla nesmírně brutálně potlačena 
komunistickou policií. Aniž to kdo tušil, šlo o zlomový bod pádu komunistického režimu v Československu.

Připomeň si události 17. listopadu 1989 minutu po minutě.

17. listopad 1989 v PrazE



Vnímej sametovou revoluci očima středoškolačky ve filmu Z deníku Ivany A.

V Plzni 17. listopadu proběhla v Kopeckého sadech jen nevelká neoficiální manifestace plzeňských 
vysokoškoláků. Již příští den se zejména mezi plzeňskými divadelníky začaly šířit informace o brutálním zásahu 
policie proti pražským vysokoškolákům. 

NesmElý zaCátek v Plzni



Přečti si článek o tom, jak revoluce pronikala z Prahy do dalších měst.

Zatímco některé oficiální noviny již v pondělí 20. listopadu informovaly o průběhu i závěru pražské 
manifestace vcelku objektivně, plzeňský komunistický deník Pravda i nadále lhal.

Pravda lze (jako kdyz Rudé právo tiskne)



21. listopadu zahájili plzeňští vysokoškoláci okupační stávku. Mezi jejich hlavní požadavky patřilo: objektivní 
vyšetření zásahu policie na Národní třídě v Praze, vypsání svobodných voleb a změna složení vlády. 
Před plzeňskou lékařskou fakultou demonstrovalo ten den několik set studentů.

Prohlédni si fotografie z listopadových demonstrací v Plzni.

Studenti stávkují



Komunistům se nepodařilo odvrátit od protestů ani dělníky z plzeňské Škodovky a ti pak významně přispěli 
k úspěchu celorepublikové generální stávky. Na náměstí Republiky organizovalo opoziční Občanské fórum, 
založené již 22. listopadu, desetitisícová shromáždění téměř denně.

Otestuj své znalosti o sametové revoluci v krátkém kvízu.

PRidávají se nejen Skodováci



Prezident Václav Havel a velvyslankyně USA na Slavnostech svobody.
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