
Které budově se v Plzni ironicky říká "Hotel Hvězda"? 

Víš, proč jí tak lidé začali přezdívat? 
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STOPY REGIONÁLNÍ HISTORIE
SAMETOVÁ REVOLUCE

Navštiv stránku www.stopyhistorie.cz/sametova-revoluce-v-plzni. Dozvíš se, 

jak se žilo Plzeňanům v době komunismu a jak zde proběhla sametová revoluce. 

Zjisti, jak na tuto dobu vzpomínají tvoji rodiče nebo prarodiče.
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Na výše uvedené budově je nainstalována pamětní deska připomínající jednu 

významnou českou osobnost, která zde byla vězněna. Podívej se na obrázek 

a doplň jméno člověka, kterému je tato deska věnována. 
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V textu na výše zmiňované webové stránce je uvedeno ještě jedno jméno významné 

české osobnosti, tragicky spjaté s plzeňskou věznicí. Jméno této osobnosti dnes 

nese i jedno z plzeňských náměstí. O koho se jedná a jaký byl osud tohoto člověka?
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Komunistická diktatura v Československu skončila sametovou revolucí v roce 1989. 

Kolik let byl v Československu u moci komunistický režim? A proč je listopadová 

revoluce označována jako sametová? 

Během sametové revoluce zaznívala nejrůznější hesla či výroky, které se zapsaly 

do historie. Zkus spojit, co k sobě patří.
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Pravda a láska musí zvítězit 

nad lží a nenávistí.

Máme holé ruce!

Kdy – když ne teď? 

Kdo – když ne my?

Konec vlády jedné strany!

Havel na hrad!

Nejsme děti!

V žádné zemi, ani rozvojové, 

ani v socialistické, 

ani v kapitalistické neexistuje to, 

aby patnáctiletý děti určovaly, 

kdy má odejít prezident 

nebo kdy má přijít 

a kdo jím má být. 

A to se bohužel stalo.

Heslo OF před prezidentskými 

volbami (prosinec 1989)

Pamětní deska na pražském Albertově

Dělníci ČKD Praha (listopad 1989)

Miroslav Štěpán z KSČ v ČKD (listopad 1989)

Václav Havel (prosinec 1989)

Stávkující občané (listopad 1989)

Demonstranti bití obušky SNB (listopad 1989) 



Na stránce www.stopyhistorie.cz/sametova-revoluce-v-plzni si můžeš poslechnout 

ikonické písně sametové revoluce, které zněly na demonstracích po celém 

Československu. O čem pojednávají a proč se asi staly symbolem sametové revoluce?

Za socialismu měli lidé v domácnostech různé předměty denní potřeby, z nichž 

některé jsou dnes již takřka zapomenuty, zatímco jiné si do našich domácností 

pomalu znovu hledají cestu (třebas v jiném designu). Podívej se na fotografie níže. 

Dokážeš určit, k čemu tyto předměty sloužily?
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