Rozhovor s Adamem
Redaktorky: Kdo to byl Jan Palach?
Adam: Jan Palach byl student Filozofické fakulty a bylo mu 20 let, když se upálil.
Redaktorky: A řekneš nám, proč to udělal?
Adam: No, na protest proti komunistickému režimu a Varšavské smlouvě a taky proti okupaci
v 68.
Redaktorky: Kdy to udělal?
Adam: 16. 1. 1969 a zemřel 19. 1. Četl jsem, že v 15:30.
Redaktorky: Víš něco o jeho požadavcích?
Adam: On měl dva požadavky.
Redaktorky: Splnily se jeho požadavky?
Adam: Asi až za 20 let, ale splnily.
Redaktorky: Jak noviny oznámily jeho čin?
Adam: Napsaly k tomu hrozně málo informací, ani ne ty podstatný, jako třeba proč to udělal.
Redaktorky: Proč myslíš, že tam toho napsali tak málo?
Adam: Protože se báli, že by jinak všichni odporovali.
Redaktorky: Kdybys byl jeho kamarád, rozmluvil bys mu to, nebo ho v tom spíš
podpořil?
Adam: Asi bych se mu to pokoušel rozmluvit.
Redaktorky: Jakou formou jste si o tom říkali ve škole?
Adam: Pustili jsme si rovnou film, na který jsem bohužel chyběl. Pak nám paní učitelka říkala
ještě nějaké základní informace, a pak jsme si o tom četli ve Vlastivědě.
Redaktorky: Co je to podle tebe komunismus?
Adam: Myšlenka komunismu je, že to má být mírný, že všechno má být všech. Není bohatý,
není chudý. Ale nakonec to dopadlo asi tisíckrát hůř, než byla ta původní myšlenka.
Redaktorky: Kdyby ses ho mohl na něco zeptat, co by to bylo?
Adam: Zajímalo by mě, jestli při svém činu myslel na svoji rodinu?
Redaktorky: Je ještě něco co bys chtěl k tématu říct?
Adam: Že ho následovalo ještě pár lidí v jeho činu.
Rozhovor se Štěpánem
Redaktorky: Kdo to byl Jan Palach?
Štěpán: Byl to student Univerzity Karlovy. Podle učitele to byl strašně dobrý žák.
Redaktorky: Co udělal?
Štěpán: Upálil se.
Redaktorky: A řekneš nám, proč to udělal?
Štěpán: Já si myslím, že to udělal za stát a chtěl, aby stát měl dobrou budoucnost.
Redaktorky: Kdy to udělal?
Štěpán: 16. ledna 1969
Redaktorky: Co předcházelo jeho činu?
Štěpán: Že on určitě nesouhlasil celou dobu s tím komunistickým režimem a s tou totalitou.
Redaktorky: Víš něco o jeho požadavcích?
Štěpán: On měl vlastně jenom dva požadavky a to zrušení cenzury a na ten druhý si nemohu
vzpomenout.
Redaktorky: Splnily se jeho požadavky?
Štěpán: Až za dlouho.

Redaktorky: Jak noviny oznámily jeho čin?
Štěpán: My jsme si teďka četli ty články a tam stálo jenom, že přejí upřímnou soustrast a
rozhodně to podle mě, tak nemysleli.
Redaktorky: Proč myslíš, že tam toho napsali tak málo?
Štěpán: Jelikož oni samozřejmě nechtěli, aby se lidi dozvěděli, proč to udělal, tak to tam
napsali tak, jak to vůbec nebylo.
Redaktorky: Jak se o jeho činu dozvěděla rodina?
Štěpán: V tom filmu bylo, že se to jeho máma dozvěděla z těch novin.
Redaktorka: Kdybys byl jeho kamarád, rozmluvil bys mu to, nebo ho v činu spíše
podpořil?
Štěpán: Vůbec nevím.
Redaktorka: Jakou formou jste si o tom říkali ve škole?
Štěpán: Koukali jsme se na film Hořící keř, který je suprově natočený.

