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Pražská nemocnice

Praha - Albertov
,,To byly nejdůležitější dny v mém životě,
minimálně ve veřejném životě, které člověk zažil.
Ještě 17. listopadu jsme neměli úplně tušení,
do čeho jdeme a co se bude dít. Když jsme stáli
ve čtyři hodiny odpoledne na Albertově
a přemýšleli, jestli přijde tři sta nebo tři tisíce lidí
a jak to dopadne, jestli to nebude ostuda, vůbec
jsme si neuvědomovali, co z toho všechno
může vzniknout, kolik lidí přijde a jak velká
akce se podaří. Následující dny, kromě
19. listopadu, který jsme strávili ještě celý
v cele předběžného zadržení, jsme se
intenzivně věnovali vyhlašování stávky,
koordinaci a dalším pracím, to byly
opravdu hektické dva měsíce.
A překvapivě jsem třeba z demonstrací já
nic moc neměl, byl jsem tak na dvou,
zbytek jsem organizoval, dával dohromady
výstupy a tak.”
- Marek Benda
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Hořice

,,V nemocniční jídelně jsme kolegům
lékařům připínali na pláště trikolory,
z oddělení jsme propouštěli schopné
pacienty, abychom měli rezervu
pro případné zraněné demonstranty.
StudenM obsadili děkanát lékařské
fakulty a my jim nosili jídlo a piY.
Na klinice zůstávali odpoledne jen
sloužící lékaři, aby ostatní mohli
na „Václavák“.“
•
- Gabriela Pecková
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