Vážení spoluobčané,
dnes si připomínáme události, které významně ovlivnily vývoj našich dějin. Kolik toho
o nich víte? Odpovědi na deset číslovaných otázek najdete na panelech, které jsou na
Národní třídě umístěny v rámci akce Korzo Národní. K této výstavě se můžete vydat
po stopách průvodu ze 17. listopadu 1989, který v těchto místech začínal, a zkusit
odpovědět na další otázky. Jejich řešení naleznete na našich stránkách (www.juristi.cz)
a na našem Facebooku Právnický akademický spolek Juristi.
1) Kde byl postřelen studen lékařské fakulty Jan Opletal?
Na křižovatce Žitné a Mezibranské ulice.
2) Za jak dlouho po svém zranění Opletal zemřel?
Za 15 dní, zemřel 11. listopadu 1939.
3) Kdy byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva?
V roce 1941.
4) Kde byl zastaven průvod studentů 17. listopadu 1989?
Na Národní třídě.
5) Kolik lidí se průvodu zúčastnilo?
Odhadem 10 000, na začátku jich v průvodu bylo ještě víc.
6) Které zvláštní jednotce se říkalo „červené barety“?
Jednalo se o oddíl zvláštního určení. Přezdívku měl Odbor zvláštního určení správy vojsk
ministerstva vnitra.
7) Kolik obrněných transportérů použila SNB k přehrazení ulice?
Dva. Spolu s kordonem v u Mikulandské ulice přehradily Národní třídu a tlačily před sebou průvod.
8) Příslušníkům SNB se lidé schovávali do domů a bytů v okolí Kaňkova domu. Kolik až se jich
vešlo do jednoho?
Někteří z těch, co v okolí bydleli, ukryli ve svých domovech i přes sto lidí.
9) V kolik hodin SNB ukončila akci?
Řídící štáb SNB konstatoval obnovení veřejného pořádku ve 21.16.
10) Co je to Festival svobody a čím se zabývá?
Jde o platformu propojující vzpomínkové akce k výročí 17. listopadu. Více informací můžete najít na
webových stránkách www.festivalsvobody.cz.

V roce 1989 se průvod z Albertova vydal na Vyšehrad k hrobu Karla Hynka Máchy, ke
kterému účastníci pokládali za zpěvu státní hymny svíčky. Je v náhrobním kameni vytesáno i
něco jiného než Máchovo jméno?
Na kameni jsou kromě jména pouze data Máchova narození a úmrtí.
Z Vyšehradu průvod zamířil po nábřeží do centra. U paty dnešního mostu Legií zahnul do
Národní třídy. Jak se most jmenoval?
Jmenoval se most 1. máje.
17. listopad 1989 byl pátek. Budova Národního divadla byla plná lidí, kteří přišli na večerní
představení. Víte, která hra se hrála?
Toho večera se hrála Dantova smrt.
V roce 1990 byla v průchodu Kaňkova domu umístěna pamětní deska. Loni se přesunula na
fasádu domu. Jak vypadá?
Je to bronzová deska s reliéfem rukou ukazujících gesto vítězství. Jejími autory jsou Miroslav Krátký
a Otakar příhoda, památník nese název Ruce.

