
 

 
Tisková zpráva 

 

Zažijte 17. listopad 1989 na vlastní kůži   

Jak si nejlépe připomenout 30. výročí událostí, které se odehrály v pátek 17. 

listopadu 1989 v Praze? Zažít je přímo na vlastní kůži, tedy skoro na vlastní 

kůži... Prostřednictvím nově spuštěné geolokační hry, kterou uvádí Klub 

českých turistů (KČT) v rámci programu národních oslav Společné století, se 

můžete stát jedním z účastníků demonstrace, která vedla k pádu 

komunistického režimu. Stačí k tomu dostatek kuráže a chytrý telefon! 

Ráno 17. listopadu 1989 není ničím výjimečné. Pro běžného člověka prostě normální 

listopadový pátek. Většinu lidí čekají odpoledne nezbytné fronty, spojené s nákupy na 

víkend, někdo plánuje odjezd na chatu… 

Klára Pospíšilová je studentkou třetího ročníku Fakulty žurnalistiky na Karlově Univerzitě. Je 

jí dvacet let, touží žít ve svobodě a její program je jiný. Rozhodne se k účasti na 

vzpomínkové akci a své první demonstraci proti současnému komunistickému režimu. 

Tolik úvod do nově spuštěné hry, ve které se hráči „stanou“ přímo jedním z demonstrantů na 

akci, jenž vedla k pádu komunistického režimu. Pro instalaci hry postačí do prohlížeče v 

chytrém telefonu otevřít adresu qr.geofun.cz/483. Telefon sám nabídne instalaci bezplatné 

aplikace GEOFUN a následně stažení hry „17. listopad 1989“. Pak již stačí jen dojít na 

Albertov do areálu Univerzity Karlovy a aplikace sama nabídne odstartování hry. 

„Zážitek z Národní třídy je pro mě živý i po třiceti letech. Na to se nedá zapomenout.  Lidé 

kolem mě tenkrát měli zkrvavené tváře od obušků, dav byl stlačován transportéry a já si 

chvíli myslela, že se tam prostě udusím. Přitom se jednalo o naprosto pokojnou demonstraci 

studentů, kde kamarádi zapalovali svíčky, nesli květiny a volali po dialogu. Ten pocit i strach 

se nedá snadno přenést do dneška, ale nově vytvořená hra, které jsem propůjčila příběh i 

hlas, tento zážitek alespoň přiblíží. Trasa hry probíhá přesně po místech, kudy procházel 

průvod demonstrace. Každý se může během ní zamyslet, co sám je ochoten obětovat pro 

svobodu a demokracii,“ vzpomíná Klára Pospíšilová, účastnice demonstrace. 

Hru je možné odehrát kdykoliv během roku a je dobré si na ni vyčlenit alespoň dvě hodiny. 

Hráči na trase plní různé úkoly, např. vlastní hesla ke skandování, a také se rozhodují, zda-li 

svoji účast na demonstraci dokončí až na Národní třídu nebo předčasně ukončí. Absolvovat 

jí lze se psem či sportovním kočárkem. Je možné ji spojit s geohrou Sametová hra, která  

http://qr.geofun.cz/483


 

 

 

více informuje o dění po demonstraci a osobě Václava Havla. Bližší informace o hře na 

www.geofun.cz/sametova-praha. 

Hra „17. listopad 1989“ vznikla v rámci projektu národních oslav “Společné století” u 

příležitosti 30 let demokracie a svobody a znovuobnovení Klubu českých turistů a je 

spolufinancována Ministerstvem kultury ČR. 

Klub českých turistů a 17. listopad 

v těchto dnech si připomínáme 30. výročí „sametové revoluce,“ ale zároveň také 30 let ode 

dne, kdy Klub českých turistů obnovil svoji činnost. Bez této historické události by KČT dnes 

neexistoval. „Svoboda a demokracie spolu s dobrovolnictvím jsou neodmyslitelné principy 

činnosti KČT. Turistika je projev svobody pohybu a poznávání okolního světa a naším 

trvalým úkolem a posláním je využít komfort svobody a demokracie pro rozvoj turistiky ve 

prospěch našich členů i turistické veřejnosti,“ říká Vratislav Chvátal, předseda KČT  

Ministr kultury Lubomír Zaorálek vyzdvihl spolkovou činnost KČT   

K české společnosti a kultuře odedávna patří též bohatý spolkový život. Není náhoda, že 

Klub českých turistů vznikl už před 131 lety, byl u řady klíčových událostí našich dějin a že o 

popularizaci jeho aktivit se zasloužily osobnosti jako Vojtěch Náprstek nebo Jiří Stanislav 

Guth-Jarkovský. A pro milovníky zdejší kouzelné krajiny je štěstím, že v roce 1990 obnovil 

svoji činnost.  

I jako příležitostný turista musím ocenit desetitisíce kilometrů značených tras, které nám 

zbytek světa závidí, zrekonstruované turistické chaty, skvěle udržované rozhledny, zkrátka 

všechno to, co je součástí tradice, na níž můžeme být pyšní.  

Lubomír Zaorálek, ministr kultury  

Odkazy: 

• webová prezentace hry: www.geofun.cz/17-listopad-1989/  

• rychlý odkaz pro stažení hry do chytrého telefonu: qr.geofun.cz/483 

 
Kontakty pro média: 
 

• Roman Hrůza, PR manager, Klub českých turistů, tel. 777 657 511, hruza@kct.cz  

• Vít Pechanec, projektový manažer, GEOFUN, s.r.o., tel. 603 799 819, vitek@geofun.cz  
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