
VSTUP ČÍSLO 1  Eliška Borecká 
 

„V pondělí 18. 3. jsme měly možnost setkat se s paní doktorkou Kateřinou Trlifajovou a 

poslechnout si její životní příběh. 

 

„Paní Trlifajová je velice milá, vzdělaná a veselá paní. I když už v dětství její rodina neměla 

moc peněz, na své dětství vzpomíná moc hezky.“ 

 

PAMĚTNÍK VSTUP ČÍSLO  1: 00:21-00:24 

 

,,Moje rodiče neměli moc peněz, ale mně to vůbec nevadilo, mně to vůbec tenkrát nepřišlo.“ 

 

VSTUP ČÍSLO 2  Eliška Zachovalová 

 

Při studiích gymnázia se setkala s CHARTOU 77, ale studentům se nedoporučovalo ji 

podepisovat.“ 

 

 

PAMĚTNÍK VSTUP ČÍSLO 2 : 00:32-00:44 

 

,,Já jsem to nepodepsala. Ne ne ne nepodepsala. Ti, kteří jako to vedli, což byli Václav Havel 

a Patočka a Hájek, tak vlastně říkali, že nedoporučujou student, aby 

podepisovali Chartu.“ 

 

VSTUP ČÍSLO 3  Sofie Šandová  
 

„Chtěla studovat dějiny umění, ale nepřijali ji kvůli kádrovým posudkům, rozhodla se tedy, 

že půjde na MATFYZ. Matematiku si nakonec zamilovala díky profesoru Vopěnkovi. 

 

PAMĚTNÍK VSTUP ČÍSLO 3 : 00:54-01:21 

 

,,On to byl matematik, ale zabýval se taky filozofií trošku, a zabejval se nekonečnem a on o 

tom hrozně poutavě přednášel. A najednou sem viděla, že ta matematika je taky takový 

dobrodružství ducha, ale jakožto takový dobrodružství, že se to vyvíjí a že tam je ještě 

spousta věcí, který jsou vlastně jako zajímavý a jsou spojený s něčím živým a že to není jen 

taková věc jako mechanická nebo technická a hrozně se mi to vlastně zalíbilo.“ 

 

VSTUP ČÍSLO 4  Sára Zitová  

 

„Její rodiče často jezdívali na nákupy do NDR. Z jedné návštěvy jim zbyly nějaké marky, 

které měli před tím odevzdat. Maminka si je ale schovala do podprsenky.“ 

PAMĚTNÍK VSTUP ČÍSLO 4  : 01:31 - 01:40   

 

„Ale oni tenkrát ji kontrolovaly ty policajtky a to tak, že se musela celá svlíknout a ty peníze 

našly a sebraly.“ 

 

 

 

 



VSTUP ČÍSLO 5  Eliška Zachovalová 
 

„Paní Trlifajová si nedokázala představit život bez komunismu.“  

 

PAMĚTNÍK VSTUP ČÍSLO 5 : 01:43- 01:55 

 

,,Mně teda v životě nenapadlo, že se to otočí. Ten komunismus sem si představovala, že v tom 

budu žít navěky. Jako protože mě vůbec nenapadlo, že je možná nějaká změna. Když v tom 

člověk vyrůstá, tak si nedovede představit, že by se to nějak změnilo.“ 

 

VSTUP ČÍSLO 6  Soňa Levá  
 

„Při revoluci v roce 1989 byla už matkou tří dětí. I přesto chtěla něco změnit. Celá její 

rodina chodila na demonstrace už před listopadem 89 a nic je neodradilo.“ 

 

PAMĚTNÍK VSTUP ČÍSLO 6 

 

 1) Manžel: 02:08- 02:22 ,,Nejdřív přišel můj manžel, kterej říkal, jak prostě na ně, jak 

demonstrovali a jak přijeli policajti a jak na ně stříkali stříkačkou a jak se museli schovávat 

do různých domů, tak vyprávěl tady ty příhody.“ 

 2)Máma: vazba: 02:23-02:34 ,,Potom přišla moje maminka, která řekla, že ji vzali, sebrali 

policajti a odvezli ji někam do vazby a že tam seděla s dalšíma lidma, ale asi po dvou 

hodinách ji propustili.“ 

3)Táta, Mělník: 02:35-02:48 ,,Táta, kterýho taky jako vzali, a odvezli ho někam až k Mělníku 

a tam ho někde jako vysadili, taky ho trochu vyšetřovali, ptali se ho, co tam dělá, pak ho ale 

pustili v Mělníku a on se musel dopravními prostředky dostat domů.“ 

 

VSTUP ČÍSLO 7  Sára Zitová 

 

„Kateřina Trlifajová moc ráda vzpomíná na demonstraci po 17. listopadu, kdy mohla jít 

demonstrovat i se svými dětmi.“ 

    

PAMĚTNÍK VSTUP ČÍSLO 7 

 

 Pamětník s dětmi: 02:56-03:14 

 

„Na Staroměstském náměstí, byly tam kordóny policajtů, aby se jim nic nestalo. Tak tam byli 

jako kolem Husova pomníku byl kruh jako těch matek s dětma . Vzala sem si kočárek a na tom 

sem si nevěděla sem co mám napsat, tak sem napsala křídou na ten kočárek AŤ ŽIJE 

DEMOKRATICKÉ ČESKOSLOVENSKO. 

 

 

VSTUP ČÍSLO 8  Eliška Borecká  
 

„Jsme moc rády, že jsme se s paní doktorkou Kateřinou Trlifajovou mohly setkat a dozvědět 

se spoustu zajímavých informací.“ 

  


