UDÁLOSTI 17. 11. 1989
15:40 –zhruba 600 lidí se začíná scházet na Albertově v Praze, aby na
akci k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty a připomínce
úmrtí studenta Jana Opletala.
16:00 – Oficiální začátek shromáždění, ulicemi zní neoficiální hymna
studentů Gaudeamus igitur. Jako první vystupuje Monika Pajerová.
16:05 – Po Monice Pajerové vystupuje účastník pohřbu Jana Opletala,
který se konal v roce 1939, Josef Šárka.
16:30 – Další projev pronáší Martin Klíma.
16:40 – Oficiální konec shromáždění, pořadatelé vyzývají dav k přesunu
na Vyšehrad.
16:45 – Dav křičí hesla „Svobodné volby!”, „Chceme svobodné volby!”,
„Ať žije Havel!”, „Několik vět!”
16:55 – Dav se vydává na Vyšehrad
17:30 – Zhruba 10 tisíc lidí zcela zaplnilo Vyšehradský hřbitov a okolí.
Zástupci pokládají květiny a zapalují svíčky u hrobu básníka Karla Hynka
Máchy. Na závěr dav zpívá státní hymnu.
18:15 – Končí oficiální část demonstrace.
18:30 - Dochází k prvním střetům davu s policií. Lidé si sedají na zem,
zvedají ruce a zní od nich „Máme holé ruce!”
19:12 - Nábřeží je úplně plné lidí, z davu zní „Češi, pojďte s námi!”,
někteří se připojují.
19:20 – Pohotovostní pluk je vyslán na Národní třídu s rozkazem
zabránit davu v cestě na Václavské náměstí.
19:30 – Dav je zastaven u obchodního domu Máj, uzavřeny jsou
i postranní ulice, dav je obklíčen.
19:45 – Dav je uzavřen ze všech stran a volá „Máme holé ruce!” nebo
„Nechceme násilí!”

20:30 – Policie tlačí na dav od Národního divadla, vytahují demonstranty
a předvádí je do autobusů. Některým se podařilo schovat v chodbách
okolních domů nebo v bytech, do kterých je pustí.
22:00 – Na Národní třídě před květinami zastavuje autobus ze kterého
vybíhají červené barety
Pohotovostní pluk na Národní třídě likviduje svíčky, pohotovostní pluk
vystřídají sanitky, které dorazí na místo.
23:10 – Státní bezpečnost ukončila hlášení.

Náš názor: Oceňujeme demokracii, protože jinak bychom nemohli
svobodně volit, cestovat, vyjadřovat svůj názor, více se vzdělat a
všeobecně poznávat nové věci.
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