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Ve Strakonicích si vůbec poprvé připomněli  

25. výročí od Listopadu roku 1989 
 

Nové vedení strakonické radnice v čele se starostou Břetislavem Hrdličkou 

uspořádalo vzpomínkovou akci na 17. listopad roku 1989. Na oficiální úrovni to 

bylo poprvé a akce se zúčastnila zhruba šedesátka lidí. Pro příští rok chce radnice 

do této akce zapojit více lidí. Na podobě vzpomínkového aktu se mohou podílet 

všichni.  

 

 

Chceme čerpat zkušenosti z naší historie, poučit se z ní a hlavně se inspirovat – tohoto 

hesla se chce držet nové vedení strakonické radnice.  

 

Vůbec poprvé od roku 1990 uspořádal nový starosta Strakonic Břetislav Hrdlička 

(Strakonická veřejnost) oficiální vzpomínkovou akci ve Strakonicích na 17. listopad roku 

1989. 

 

„Nesmíme zapomínat na klíčové okamžiky naší historie. Je třeba ji připomínat těm 

generacím, které éru komunistického režimu nezažily a neví, co se tehdy stalo a jak se před 

Listopadem žilo,“ uvedla během slavnostního kladení věnců u kostela svaté Markéty 

místostarostka Strakonic Helena Brejchová (Strakonická veřejnost). 

 

„Touto vzpomínkovou akcí jsme chtěli poděkovat všem studentům, kteří v Listopadu roku 

1989 začali s protesty a demonstracemi a odstartovaly celorepublikové změny. Jsou to pro 

mě hrdinové, kteří jsou jasným důkazem toho, že osobní odvaha může každému plnit sny a 

bortit staré, zavedené (ne)pořádky,“ uvádí Břetislav Hrdlička, jehož uskupení získalo 

v zářijových volbách téměř 29 procent hlasů. „Nikdo se nesmí bát projevit svůj názor,“ 

doplnil. 

 

Při vzpomínkové akci všech zhruba 60 příchozích drželo minutu ticha. „Za ty, kteří v boji za 

svobodu položili své životy. Nebo už se těchto oslav nemohli zúčastnit,“ vysvětluje Helena 

Brejchová. 

 

Nově zvolená Rada města Strakonice chce v této tradici pokračovat a dále ji rozvíjet. 

„Chceme do akce zapojit co největší množství lidí, hlavně těch mladých, kteří často ani neví, 

co se tehdy stalo,“ uvádí Radek Chvosta (ODS), člen Rady města. O podobě, či způsobu 

připomenutí zatím není rozhodnuto. Naopak. „Rádi bychom co nejvíce spolupracovali 

s veřejností a požádali obyvatele Strakonic o radu či inspiraci. Všechny možnosti jsou 

otevřené, ničemu se nebráníme a těším se na řadu nápadů,“ uzavírá Radek Chvosta. 

 

Své náměty a nápady mohou všichni zasílat na email: posta@mu-st.cz nebo poslat na adresu – 

Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 STRAKONICE.   

 

Pavel Pěchoušek 

mluvčí pivovaru Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. 
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