
 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

Diplomová práce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2021                         Kristýna Vlasáková 
 

 

 



 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 
 
 
 

 
 

 
 

Mediální obraz pražského jara a nastupující 

normalizace ve vybraných východočeských tištěných 

médiích 
 
 
  

 
 

Diplomová práce 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Autor práce: Kristýna Vlasáková 

Studijní program: Mediální studia 

Vedoucí práce: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.  

Rok obhajoby: 2021  
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 
 
1.  Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2.  Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3.  Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Pardubicích dne 22. 7. 2021   Kristýna Vlasáková  



 
 

 

Bibliografický záznam 
 
VLASÁKOVÁ,  Kristýna.  Mediální obraz pražského jara  a nastupující normalizace  ve 

vybraných východočeských tištěných médiích. Praha, 2021. 114 s. Diplomová práce (Mgr.). 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 

Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

 

 

Rozsah práce: 218 483 znaků včetně mezer 

 



 
 

 

Anotace 

Diplomová práce s názvem Mediální obraz pražského jara  a nastupují normalizace ve 

vybraných východočeských tištěných médiích pojednává o tom, jak se projevovalo pražské 

jaro  a začínající normalizace  na stránkách vybraných východočeských médií. Těmi jsou 

deník krajského výboru KSČ Pochodeň, orgán OV KSČ a ONV v Pardubicích Zář a třetí a 

poslední zkoumanou tiskovinou je časopis Spiritus vydávaný studenty na půdě Vysoké školy 

chemickotechnologické v Pardubicích. Pro větší kontrast a zdůraznění změny jsou do práce 

obsaženy i roky 1967 a 1969. Téma jsem zvolila kvůli tomu, že z východu Čech pocházím 

a už i má bakalářská práce měla podobné zaměření (Mediální obraz sametové revoluce 

v Pardubicích), i když tentokrát se nesoustředím pouze na pardubické události. Touto prací 

bych ráda poskytla ucelený přehled toho, jak se mezi léty 1967, 1968 a 1969 měnil styl psaní 

ve vybraných novinách a jakým informacím věnovaly prostor. Práce je rozdělena do čtyř 

hlavních kapitol, kterými jsou představení šedesátých let v Československu, představení 

médií v Československu během doby uvolňování, třetí kapitolou je popis událostí v roce 

1968. U předchozích dvou jmenovaných kapitol jsou i podkapitoly, které se blíže zabývají 

situací ve Východočeském kraji. Čtvrtou kapitolou je samotná analýza článků. Ta je 

rozdělena do tří podkapitol – Pochodeň, Zář a Spiritus. 

  

Annotation 

This  diploma  thesis  named  Media  image  of  the  Prague  Spring  and  beginning  of 

normalization in selected East Bohemian print media shows the impact of Prague spring and 

beginning  of  normalization  on  chosen  East  Bohemian  print  media.  Those  are  regional 

newspaper Pochoden, district newspaper Zar and magazine Spiritus, which was created and 

published by students of University of Chemical Technology in Pardubice city. For better 

understanding how big the change was I also worked with this press during the years 1967 

and 1969 (beginning of normalization), so readers can understand how much the writing and 

content of media evolved during the year 1968. I have chosen this theme because I was born 

and raised at East Bohemia and my bachelor thesis worked with similar topic (Media image 

of the Velvet Revolution in Pardubice city), only this time I do not focus solely on Pardubice 

city. This thesis is divided to four main chapters. The first one introduces the sixties in the 

Czechoslovakia, the second one speaks about Czechoslovak media during the liberalization 

time,  the  third one  informs  about  the  events  in  1968. The  last  two chapters  also  contain 



 
 

 

subchapters  dedicated  to  East  Bohemian  events.  The  fourth  and  last  main  chapter  is  the 

analysis of the chosen media, which is also divided into three subchapters Pochoden, Zar 

and Spiritus. 
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Úvod 
Původním cílem této diplomové práce bylo retrospektivně navázat na mou bakalářkou práci, 

která se zabývala průběhem sametové revoluce v Pardubicích a tím, jakým způsobem o ní 

referovala vybraná tištená média působící ve Východočeském kraji. Nicméně během sběru 

materiálu jsem se rozhodla oblast zkoumání poupravit. 

Cílem této práce tedy bude popsat, jaké zprávy se ve vybraných východočeských (tištěných) 

médiích objevovaly na pozadí celorepublikových událostí. Těchto událostí je několik, od 

těch, které se vyskytovaly každý rok (oslavy Vítězného února či konce druhé světové války), 

až po ty, které byly výjimečné (a to jsou zejména dějinné okamžiky v roce 1968).  

Současně mě bude zajímat, jak se projevovala postupná liberalizace na stránkách vybraných 

médií, k tomuto účelu přidávám do srovnání ještě náhledy do mnou vybraných tiskovin 

z roku 1967 a současně 1969, aby byly tyto změny patrné. 

Zkoumanými periodiky budou Pochodeň, což byl deník krajského výboru KSČ v Hradci 

Králové, dále  pak  list  Zář, který v Pardubicích působil jako orgán OV KSČ a ONV. 

Posledním zkoumaným tištěným médiem bude studentský časopis Spiritus, který vydávali 

studenti Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích.  

Zdrojů, které se věnují průběhu roku 1968 v oblasti Východočeského kraje (a zejména dvou 

největších měst)  není mnoho, a tak mi hlavními zdroji v této oblasti bude kniha Sylvy 

Sklenářové Pedagogická fakulta v Hradci Králové v roce 1968 a na počátku normalizace, 

dále pak kniha Veroniky Skalecké  (rozené Trestrové) Pardubice  v období normalizace  a 

ročníková práce Kateřiny Musilové  z Filozofické fakulty Univerzity Hradce Králové 

s názvem Srpen 1968 na Pardubicku. 

Teoretická část práce bude rozdělena do tří kapitol. První z nich se bude zabývat příčinami 

a důsledky rozvolňování v Československu během šedesátých let 20. století. Druhá se 

zaměří na média v tomto období (televize, rozhlas a tisk). Část této kapitoly bude věnovaná 

i tištěným médiím, která působila ve Východočeském kraji  a která budou předmětem 

následné analýzy v praktické části (Pochodeň, Zář a studentský časopis Spiritus). Třetí část 

představí historické události napříč rokem 1968  a částečně rokem 1969, opět jak 

v celorepublikovém, tak ve východočeském měřítku. 

V praktické části pak dojde na rozbor článků, které ve třech výše zmíněných periodikách 

vyšly během let 1967, 1968 a 1969 a které, jak se domnívám, budou ilustrovat změnu doby, 
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nejdůležitější vnitropolitické a společenské události a reakce na ně. Zároveň mě bude 

zajímat, jak se vyvíjely názory v jednotlivých redakcích a zda se při některých událostech 

lišily postoje okresního a krajského tisku. Pokud to bude možné, porovnám vývoj autorů 

podepsaných pod články.   
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1.  Šedesátá léta v Československu 
Šedesátá léta přinesla do Československa, ve kterém byla od února roku  1948  u  moci 

Komunistická strana Československa (KSČ), uvolnění a důvodů pro to bylo více.  

Od roku 1953 byl v SSSR, pod jehož sféru vlivu Československo spadalo, u moci Nikita 

Sergejevič Chruščov. Ten jednak vystoupil s kritickým projevem na adresu jeho předchůdce 

ve funkci prvního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Josifa V. Stalina (už v 

roce 19561) a zároveň jeho nástup k moci přispěl k jistému zmírnění vztahů mezi Východem 

a Západem a na přelomu 50. a 60. let jako vůbec první představitel Sovětského svazu 

navštívil Spojené státy americké2. 

V Československu procházel komunistický režim krizí. Projevovala se zde neefektivnost 

centrálně řízeného hospodářství. Dle sovětského vzoru se zde od 50. let kladl důraz na těžký 

průmysl. Kvůli tomuto směřování se Československo stávalo stále závislejším na Sovětském 

svazu jednak jako dodateli surovin a zároveň jako hlavnímu odběrateli vyprodukovaných 

výrobků. Už po prvních letech pětiletky se země ocitla na pokraji krachu. Problémy navíc 

prohlubovaly  výměny odborníků  na vysokých pozicích, které nahradili politicky vhodní 

kandidáti, kteří ale často neměli potřebnou kvalifikaci. Od roku 1956 se tak začalo mluvit o 

nutnosti reformy. Nicméně ještě do poloviny 60. let mělo Československo fungovat podle 

připraveného plánu, dle kterého se například chemická výroba měla za pouhý rok zvýšit o 

téměř 80 %. Kvůli těmto nereálným cílům se plán zhroutil už v roce 1961. Od roku 1963 byl 

ekonomickou reformou pověřen Ota Šik, ředitel ekonomického ústavu Československé 

akademie věd3. 

Vzrůstaly životní náklady, který nebyl režim schopný uspokojit. V obchodech chybělo 

zboží4, v průmyslových oborech byla zastaralá technika, budovy byly v havarijních stavech 

 
1MACH, Vladimír. Nikita Sergejevič CHRUŠČOV. Totalita.cz [online]. [cit. 20210421]. Dostupné z: 

https://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_chruscovn.php 
2 NESG. Nikita Chruščov prolomil vztahy Západu a Východu. Česká televize [online]. [cit. 20210421]. 
Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1385114nikitachruscovprolomilvztahyzapaduavychodu 
3 KAŠPAR, Mirko. Krizi měla ekonomika v socialistickém Československu jen jednu. Trvala ale čtyřicet 

let. Česká televize [online]. [cit. 2021425]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2593972
krizimelaekonomikavsocialistickemceskoslovenskujenjednutrvalaalectyricet 
4 HERTL, David. Maso bude! Jak se nakupovalo v letech, která ještě pamatujete. Český rozhlas[online]. [cit. 
2021425]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/masobudejaksenakupovalovletechkterajeste
pamatujete6512925 
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a například na pracovištích byly špatné hygienické podmínky. To všechno přispívalo k šíření 

nespokojenosti ve společnosti5. 

V 60. letech tak docházelo v Československu k prohloubení krize, která se promítla do všech 

oblastí života. Pozvolna se začaly obnovovat vztahy se Západem, což se odrazilo ve 

společnosti, které tak měla – například díky cestování – možnost srovnání mezi životem ve 

vyspělé západní zemi a socialistickou realitou6. Společenské změny se nejvíce dotkly života 

mladých lidí. Ti se začali aktivně zajímat o všechno západní. Příkladem může být rock, 

zakládali bigbeatové skupiny a své postoje vyjadřovali i vizáží – džíny a dlouhé vlasy.  

Zároveň docházelo ke generační výměně. Na vysoké pozice se dostávali lidé, kteří 

vystudovali v novém režimu, a tak nahradili „dělnické kádry“7.  

1.1 Kultura 
Od přelomu 50. a 60. let zažívala díky postupnému uvolňování veliký rozmach kultura, do 

které začal pronikat západní vliv v podobě autorů, hudby a literatury8. 

1.1.1  Divadlo 
Divadla díky tomuto „tání“ už nemusela pouze plnit funkci výchovnou a ideologickou, ale 

stala se uměleckou institucí, která vyslovovala jasný názor, reagovala na každodenní 

problémy a atmosféru doby. Veliké popularitě se těšila takzvaná „divadla malých forem“. 

Mezi nejznámější patřila divadla Semafor (Sedm Malých Forem), které v roce 1959 založili 

Jiří Suchý a Jiří Šlitr9, a zároveň divadlo Rokoko. U jeho znovuzrození stál na sklonku 50. 

let Darek Vostřel. Tomu se později podařilo do divadla přivést začínající hudební hvězdy 

jako Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Václav Neckář nebo Waldemar Matuška10.  

Mezi dalšími nově vzniklými scénami byl Činoherní klub, který vznikl v roce  196511. 

 
5 MARJÁNKO, Bedřich. 60. léta obraz čs. společnosti na začátku tohoto období. Totalita.cz [online]. [cit. 
2021425]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/60/60_02.php 
6 tamtéž 
7 MARJÁNKO, Bedřich. 60. léta doba uvolnění. Totalita.cz [online]. [cit. 20210421]. Dostupné z: 

https://www.totalita.cz/60/60.php 
8 LAZORČÁKOVÁ, Tatjana. Dějiny českého divadla 2. pol. 20. století [online]. Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2013, s. 12 [cit. 202178]. ISBN 9788024436098. Dostupné z: https://docplayer.cz/959815
Dejinyceskehodivadla2pol20stole.html 
9 Minulost Semaforu. Semafor [online]. [cit. 2021425]. Dostupné z: https://www.semafor.cz/minulost
semaforu 
10 Historie Rokoka. Městská divadla pražská [online]. [cit. 2021425]. Dostupné z: 

https://www.mestskadivadlaprazska.cz/historie/rokoko/ 
11 Historie. Činoherní klub [online]. [cit. 2021425]. Dostupné z: https://cinoherniklub.cz/historie/ 
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Populární bylo i Divadlo Na zábradlí, ve kterém mimo jiné působili režisér Jan Grosmann 

(který byl po únoru 1948 vyloučen z univerzity12) a  jako kulisák dramatik Václav Havel, 

jehož hra Zahradní slavnost měla právě v tomto divadle premiéru a to 3. prosince 196313. 

Světovým unikátem bylo i Černé divadlo Jiřího Srnce, které vzniklo v roce  1961  a  bylo 

vůbec prvním černým divadlem na světě14.  

Progresivní tendence se neobjevovaly pouze u pražských divadel a například v Brně vzniklo 

v roce 1959 Večerní Brno, což bylo satirické divadlo15. Jedním z jeho nejvýznamnějších 

počinů byla v roce 1964 inscenace Král Vávra od Milana Uhdeho, neboť za postavou krále 

diváci spatřovali tehdejšího prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného16. 

1.1.2  Kinematografie 
Do filmů přicházelo uvolňování pomaleji, ještě v polovině  padesátých let a začátku let 

šedesátých vznikala díla, která byla poplatná oficiální ideologii (například husitská trilogie 

Otakara Vávry z let 19551957). Zároveň se ale během tohoto období začaly už objevovat 

filmy s kritickým pohledem na Československo a například v roce 1957 vznikl snímek Škola 

otců, který kritizoval poměry v tehdejším Československu.  Nicméně jsou šedesátá léta 

v československé kinematografii spojena především se jmény jako Věra Chytilová, Miloš 

Forman, Jiří Menzel, Štefan Uher, Jan Němec nebo Karel Kachyňa a toto období je známé 

jako „nová vlna“17. Jednalo o vůbec nejúspěšnější éru v historii československé 

kinematografie, neboť Československo získalo mezi léty 19661968 hned dva Oscary  za 

nejlepší cizojazyčný film. V roce  1966  tak  byl  oceněn film  Obchod  na  korze  (režie Ján 

Kadár, Elmar Klos) a o dva roky později si sošku odnesl Jiří Menzel za snímek Ostře 

sledované vlaky18. 

 
12 EMMERT, František. Václav Havel 19362011. Brno: CPress, 2012, s. 12. Muzeum v knize (CPress). 
ISBN 9788026400608. 
13 Zahradní slavnost 1963–2013: výročí 50 let od uvedení Zahradní slavnosti v Divadle Na 

zábradlí. Divadlo.cz [online]. [cit. 20210421]. Dostupné z: https://www.divadlo.cz/?clanky=zahradni
slavnost19632013vyroci50letoduvedenizahradnislavnostivdivadlenazabradli 
14 1. černé divadlo na světě. Black Light Theatre Srnec [online]. [cit. 20210421]. Dostupné z: 

https://www.srnectheatre.com/cs 
15 Večerní Brno. Česká divadelní encyklopedie [online]. [cit. 202158]. Dostupné z: 

http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Večern%C3%AD_Brno 
16 ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Bylo, nebylo Večerní Brno. Brněnský deník [online]. [cit. 202158]. Dostupné z: 

https://brnensky.denik.cz/publicistika/bylonebylovecernibrno20101217.html 
17 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011, s. 288289. Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024730288. 
18 NESG. Jiří Menzel získal Oscara za Ostře sledované vlaky. Česká televize [online]. [cit. 20210421]. 
Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072vypravej/vestopachdoby/1968/133jiri
menzelziskaloscarazaostresledovanevlaky/ 
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1.1.3  Hudba 
Západní vliv byl patrný i v hudbě. V šedesátých letech navíc vznikla první globální hudba, 

a  to  v podobě angloamerického rocku19.  V dnešní době plní rocková hudba především 

zábavní funkci, ale v 60. letech tomu bylo jinak. Výsledné písně byly odrazem rostoucího 

sebevědomí mladé generace, která nezažila válku nebo finanční krizi. V Československu se 

novému hudebnímu žánru dařilo díky postupující liberalizaci. Stejně jako v zahraničí se na 

tvorbě progresivního rocku podíleli studenti nebo absolventi uměleckých škol (například 

Radim Hladík nebo Otakar Petřina)20. 

Zároveň spousta tehdy začínajících zpěváků a zpěvaček přebírala zahraniční písně, které jim 

textaři opatřili českým textem. Například Marta Kubišová se poprvé do povědomí širší 

veřejnosti dostala díky písni Loudá se půlměsíc, což byla původně píseň Američanky Brendy 

Lee s názvem Losing You21. Kubišová hrála v šedesátých letech v československé hudební 

scéně významnou roli. Poté, co přešla do pražského Rokoka, vytvořila společně s Helenou 

Vondráčkovou a Václavem Neckářem hudební trio Golden Kids, které se prosadilo i v 

zahraničí. Vystupovali například ve francouzském Cannes nebo v pařížské Olympii22.  

1.1.4  Literatura 
V květnu roku 1963 proběhla takzvaná Libická konference, jejímž tématem bylo dílo Franze 

Kafky. Byl to jeden z milníku v rámci rozvolňování poměrů v Československu, neboť zde 

bylo po roce 1948 jeho dílo oficiální ideologií označeno za dekadentní a pesimistické23. 

Proto bylo uspořádání mezinárodní konference, která se jeho tvorbou zabývala, průlomové. 

Zároveň se zde představili i řečníci ze západu24. 

Dalším významným bodem v československé literatuře 60. let byl rok 1967, ve kterém 

proběhl IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, na kterém spousta řečníků otevřeně 

kritizovala režim. Hned první den zaměnil Milan Kundera ve svém projevu připravené 

 
19 BLÜML, Jan: Specifika nástupu tzv. progresivního rocku na československou hudební scénu na přelomu 

60. a 70. let, s. 3042. In: Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 19681971. Eds. Jiří 

PETRÁŠ a Libor SVOBODA. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. ISBN 9788087912997. 
20 Tamtéž  
21 NEČAS, Luboš. Marta Kubišová. Marta Kubišová. Praha: XYZ, 2012, s. 4041. ISBN 9788073887193. 
22 tamtéž s. 5556.  
23 NESG. Dekadentní, pesimistické, ocejchovali komunisté jeho dílo. Před 95 lety zemřel Franz 

Kafka. Echo24 [online]. [cit. 2021425]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/S8Z8G/dekadentnipesimisticke
ocejchovalikomunistejehodilopred95letyzemrelfranzkafka 
24 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011, s. 285. Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024730288. 
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úvodní slovo a místo toho se ostře vymezil proti cenzuře uměleckých děl. Na něj navázal 

Pavel Kohout, který mimo jiné požadoval zrušení cenzury nebo novelizaci tiskového 

zákona25.  S dalšími kritickými projevy vystoupili například Ivan Klíma, Václav Havel a 

Ludvík Vaculík. Ten kritizoval nenaplňování ústavy, která měla podle článku 28 zaručovat 

svobodu projevu. Na sjezd však zareagoval ÚV KSČ, který několik řečníků (včetně 

Vaculíka) vyloučil ze strany a dalším udělil důtky26. 

Co se samotných děl týkalo, byl patrný odklon od socialistického realismu, a tak došlo 

k rozvoji literatury. V této době byla publikována díla jako byli Pábitelé Bohumila Hrabala 

nebo Žert Milana Kundery. 

2.  Média 
Po únoru v roce 1948 se komunisté ujali moci také v oblasti médií. V roce 1953 vznikla 

Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD), která prostřednictvím cenzorů, kteří byli ve všech 

redakcích, prováděla předběžnou cenzuru. Nicméně v roce  1966  byl přijat nový tiskový 

zákon č.81/1966 a HSTD se přejmenovala na Ústřední publikační správu (ÚPS). Ta nesměla 

zakazovat zveřejňování materiálů, které byly politicky nevyhovující, ale mohla na ně jen 

upozorňovat. Tento nový cenzurní úřad si během své dvouleté existence nevydobyl silné 

postavení, a tak se stávalo, že šéfredaktoři upozornění ÚPS nerespektovali27. 

Postupné uvolňování se tak promítalo i ve sdělovacích prostředcích. V televizi, kterou řídil 

Jiří Pelikán, vznikaly publicistické pořady s kritickým pohledem na Československo. Jako 

příklad takového pořadu byla Zvědavá kamera. 

Dalším významným tématem, které se začalo v médiích objevovat během doby uvolňování, 

byla smrt Jana Masaryka. Na nejasnosti, které kolem ní panovaly, upozornil 3. dubna 1968 

filozof Ivan Sviták v časopise Student.  Zároveň vyzval generální prokuraturu k jejímu 

prošetření. Ještě téhož dne se tak stalo. Téma začalo rezonovat společností, a tak nesmělo 

 
25 IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. Československé dokumentační středisko [online]. [cit. 
2021425]. Dostupné z: http://www.csds.cz/cs/g6/4317DS.html 
26 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011, s. 285. Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024730288. 
27 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

s. 137142. ISBN 9788073676988. 
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chybět ani ve vysílání Československé televize. Jeho zpracování se ujal Vlastimil Vávra, a 

tak vznikl čtyřdílný cyklus Na pomoc generální prokuratuře28.   

Na jaře a v létě roku 1968 televize vysílala několik publicistických pořadů. Byly mezi nimi 

například Sondy, což byl diskuzní pořad Jiřího Kantůrka, dále pak pořad Kam spějeme, ve 

kterém Karel Pech a Arnošt Frydrych zahájili diskuzi na téma postavení televize. Mezi další 

pořady můžeme jmenovat například Slovo ke dni nebo Co tomu říkáte, pane Werichu. V něm 

zpovídal Vladimír Škutina Jana Wericha29. 

V roce 1963 zahájila Československá televize spolupráci s rakouskou televizí ÖRF na 

telemostu. Jednalo se o mezinárodní diskusní pořad, ve kterém v živém vysílání diskutovaly 

desítky účastníku z obou zemí. Nicméně tento projekt musel skončit, neboť českoslovenští 

hosté mluvili příliš otevřeně30. 

Za zmínku stojí ještě počet koncesionářů Československé televize, který během šedesátých 

let skokově narůstal. V roce 1961 měla televize milión koncesionářů, o čtyři roky později 

dva miliony a v roce 1969 to už byly miliony tři31. 

V rozhlase  se  v 60. letech začaly vysílat nové pořady jako například Mikrofórum  nebo 

Meteor. Stejně jako v televizi se i v rozhlase začaly objevovat publicistické pořady. Zároveň 

rozhlas obohatil i přístup ke zpravodajství zahraničních agentur jako byly Reuters nebo 

AFP32. Navíc vysílal Rubriku mezinárodního života, ve které těžil z velké sítě kvalitních 

zahraničních reportérů jako byli Jiří Dientsbier, Karel Kyncl, Věra ŠťovíčkováHeroldová 

nebo Vilém Fuchs. 

V rámci Hlavní redakce politického vysílání (HRPV) se od poloviny šedesátých let začaly 

vyskytovat pořady, které se zabývaly  skutečnými problémy, které tehdy rezonovaly ve 

společnosti. I díky tomu začaly být nedostatky tehdejšího režimu stále více zřetelné, a tak 

vznikaly „problémové pořady“. Například  Lidéživotdoba, během kterého se jednou 

vyjádřili redaktoři kriticky k vysokým cenám dámských punčochových kalhot. Rozhlas 

zároveň vysílal publicistické pořady Putující tribuna průmyslu nebo  Člověkpráce

 
28 LAKOSILOVÁ, Jarmila, ed. Osmašedesátý očima tří generací. Praha: Portál, 2010, s. 242. ISBN 97880
27028414. 
29 tamtéž  
30 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

s. 163164. ISBN 9788073676988. 
31 BEDNAŘÍK, Petr. Média v Československu v letech 1945–1989 a jejich podíl na formování každodenního 

života obyvatel. In: PAŽOUT, Jaroslav, ed. [online]. 2015 [cit. 202179]. ISBN 9788087912355. 
Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/wpcontent/uploads/2017/10/Kazdodennizivot_pdf.pdf 
32 tamtéž s. 155 
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paragrafy.  Vzhledem  k tomu, že řada právě publicistických pořadů upozorňovala na 

nedostatky v tehdejším Československu, byl nakonec odvolán hlavní redaktor HRPV Jiří 

Ruml a jeho zástupce Slavomír Vosecký. Od listopadu 1963 do čela HRPV nastoupil 

František Hon. Ten nicméně vedl redakci v podobném stylu jako jeho předchůdce a kvůli 

tomu, že později veřejně odsoudil okupaci, byl z rozhlasu v roce 1970 propuštěn33. 

2.1 Tištěná média v Československu 
Výše zmíněný zákon z roku 1966 měl pochopitelně význam i v oblasti  tisku.  Ten 

konstatoval, že úlohou periodického tisku (a dalších hromadných informačních prostředků) 

je poskytování včasných, pravdivých a všestranných informací. Zároveň by měl přispívat ke 

zvýšení politické a kulturní úrovně občanů34. 

Díky postupnému politickému uvolňování se mohly rozvíjet i kulturní a společenskovědní 

časopisy. Od roku 1959 do roku 1967 byl nárůst takových časopisů, které na území 

Československa vycházely, téměř o 100 titulů35. A zejména kulturní časopisy měly v tomto 

období veliký význam, protože to byly jedny z nejviditelnějších nositelů reformních 

myšlenek. Mezi nejvýznamnější patřily týdeníky svazu spisovatelů – na Slovensku to byl 

Kultúrný život a  v Česku Literární noviny.  Na  Literární noviny  ztratil svaz vliv po výše 

zmíněném IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů (viz kapitola 1.1.4 Literatura), a 

tak přešly pod ministerstvo kultury a informací. Pod jeho vedením si však složitě nacházely 

čtenáře, a nakonec se po pěti vydaných číslech přejmenovaly na Kulturní noviny36. 

Dalším z významných časopisů první poloviny 60. let byla Tvář, která vycházela mezi léty 

19641965.  V roce 1965 bylo její vydávaní zastaveno, protože redakce nebyla ochotna 

přistoupit na kompromisy. K její následné obnově došlo mezi roky 19681969. Mezi její 

autory patřil například pardubický rodák Jiří Gruša37.   

Mezi nejčtenější deníky patřily Rudé právo (s průměrným nákladem 1 020 000 kusů), Práce 

(391 500), Mladá fronta (přes 312 000), nebo Svobodné slovo (170 000). Nejčtenějšími 

 
33 RYKL, Milan. Renesance rozhlasu 1959–1968, Kol. Od mikrofonu k posluchačům [online]. [cit. 20214
27]. Dostupné z: https://informace.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/01075582.pdf 
34 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011, s. 292. Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024730288. 
35 tamtéž s. 295 
36 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

s. 180181. ISBN 9788073676988. 
37 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011, s. 295. Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024730288.  
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časopisy byly Literární noviny (později Literární listy a pak jen Listy – náklad mezi 100 000 

až 300 000 kusy), Vlasta (640 000) nebo satirický časopis Dikobraz (368 000)38.  

2.2 Tištěná média ve Východočeském kraji 
Vzhledem k povaze této práce ještě představím, co to jsou regionální média. Podle definice, 

která se objevila v knize Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace, 

jsou regionálním tiskem myšlena taková periodika, která se váží k určitému místu, ze kterého 

získávají informace a pro jehož publikum jsou stvořena39. Tento tisk tedy informuje čtenáře 

o událostech, které se v těchto oblastech dějí nebo o takových akcích, které mohou být pro 

místní obyvatele významné. 

V této kapitole budou představena jen tři vybraná tištěná média, která budou v další části 

práce součástí analýzy. Nejedná se tedy o jediná tištěná média, která ve Východočeském 

kraji působila. 

2.2.1  Pochodeň 
Myšlenka k založení Pochodně vznikla v listopadu roku 1905 během dělnické manifestace, 

která se konala v Hořicích. Na té se dělníci dožadovali mimo jiného i vlastních novin. Po 

prosincovém sjezdu sociální demokracie začali na jejich přípravě pracovat František Šubrt, 

Josef  Dufek,  Antonín  Bimr  a  František Podkova. Název Pochodeň zvolili proto, aby 

v dělnících zapalovala odhodlání bojovat za spravedlivou věc40. 

V roce 1920 se redakce přesunula do Hradce Králové a zároveň se od tohoto roku začíná 

v záhlaví objevovat heslo: „Proletáři všech zemí, spojte se!“. O rok později začala vycházet 

jako tiskový orgán krajského výboru KSČ.41 

Po vzniku Východočeského kraje v roce 1960 se Pochodeň stala tiskovým orgánem 

Východočeského krajského výboru KSČ42. 

 
38 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

s. 199202. ISBN 9788073676988. 
39 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 217. ISBN 9788072772667. 
40 MICHELFEITOVÁ, Zuzana. Královéhradecká kultura v Pochodni v letech 1986 – 1990. Brno, 2010. s.25 
Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí́ diplomové práce doc. PhDr. Jiří 
Poláček, CSc.  
41 tamtéž 
42 TRESTROVÁ, Veronika. Tisk a kulturní politika pardubického okresu v období normalizace. Pardubice, 
2012. s. 66. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 
studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  
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2.2.2  Zář 
Historie Záře sahá až do roku 1920, kdy začaly vycházet noviny Rudý východ, což byly 

v období první republiky noviny krajského výboru KSČ. Mezi léty 1945–1948 vycházely 

pod názvem Rudá zář,  od  roku 1948  jako Východočeská zář a o dva roky později došlo 

k přejmenování na Zář. 

V Pardubicích byl list Zář orgánem OV KSČ a ONV. Vycházel dvakrát týdně – v úterý a 

pátek. Výjimkou byly srpnové dny roku 1968, kdy Zář po okupaci (do konce srpna 1968) 

vycházela  jako deník. V roce 1968 činil náklad Záře 8000 kusů, ale během těchto dní se 

zvýšil až na 25 000 kusů43. 

2.2.3  Spiritus 
Posledním zkoumaným periodikem v rámci této diplomové práce bude časopis Spiritus. Ten 

od jara 1968 vydávali studenti Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích 

s podtitulem  Interní časopis Spolku posluchačů VŠCHT Pardubice. Po srpnové okupaci 

vznikl  vedle  časopisu Spiritus ještě časopis Spiritus Expres. Oba byly v létě roku 1969 

zakázány.44 

Šéfredaktorem časopisu byl Petr Mareš, odpovědným redaktorem Jan Homoláč, který 

Mareše vystřídal v roce 196945. Cílem časopisu bylo přispění k renesanci politického života, 

publikování článků, které by měly vyvolat diskusi a publikování statí, které by ukazovaly na 

jevy, se kterými jejich autoři nesouhlasí46.  

   

 
43 Tamtéž, s. 7576 
44 LENDEROVÁ, Milena. Dějiny vysokého učení v Pardubicích: univerzita v proměnách času 19502010. 
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, s. 2631. ISBN 9788073952808. 
45 SKALECKÁ, Veronika. Pardubice v období normalizace: politika, kultura a média od srpna 1968 do 

listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 52. ISBN 9788074652318. 
46 (dvo). Východiska, cíle, prostředky. Úvodní číslo časopisu Spiritus. 1968. Časopis dostupný 

v naskenované verzi na stránkách Knihovny Libri Prohibiti: https://www.libpro.cz/studentskecasopisy/. 
[online]. [cit. 2021428]. 
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3.  Politika pražského jara 
V Komunistické straně Československa narůstalo napětí mezi reformními členy a 

stalinistickým/konzervativním vedením, které v lednu 1968 vyústilo zvolením Alexandra 

Dubčeka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ (podrobněji viz kapitola 3.1.1 Leden 1968). 

Zároveň stoupala  odvaha veřejnosti vyjádřit se k současné situaci (životní či politické 

poměry). V říjnu 1967 proběhla demonstrace studentů, kteří se bouřili proti špatném stavu 

strahovských kolejí. Stranou byla tato demonstrace pochopena jako politický protest a proti 

studentům zasáhla policie (pod tehdejším názvem Sbor národní bezpečnosti).  

3.1 Rok 1968 v Československu 

3.1.1  Leden 1968 
V první lednový týden roku 1968 pokračovala schůze ÚV KSČ, kterou na konci roku 1967 

přerušily vánoční svátky. Pátého ledna došlo k odvolání prvního tajemníka ÚV KSČ 

Antonína Novotného, kterého nahradil Alexander Dubček47.  

Po deseti letech tak skončilo Novotného působení ve dvou funkcích a prozatím mu zůstal 

pouze prezidentský úřad. Odvolání Novotného a jmenování Dubčeka se zprvu mohlo 

veřejnosti jevit pouze jako takzvané „střídání stráží“, o čemž svědčí i fakt, že Dubček během 

své první řeči v novém postavení nepředstavil nějakou vizi o směřování Československa. Na 

druhou stranu ale ve své řeči odhalil své pocity, když těm, kteří ho v ústřední výboru 

poslouchali, sděloval, že po celou dobu netušil, jak volba dopadne. Tím položil základy 

novému autentickému stylu v československé politice48. 

Avšak ve chvíli, kdy Rudé právo informovalo o této změně na pozici prvního tajemníka ÚV 

KSČ, vyzdvihovalo úspěchy Antonína Novotného a Dubčeka popisovalo jako ochránce 

tradičních hodnot, jehož volbou se zachovávala kontinuita stranického vedení.  V rámci jeho 

životopisu upozorňovalo na fakt, že byl po celý svůj dosavadní život spjatý se zápasy 

československé dělnické třídy. Tyto informace měly vyslat jak občanům, tak bratrským 

socialistickým státům zprávu o tom, že tato změna neotřásla stabilitou Československa49.  

 
47 NESG. Alexander Dubček. Česká televize [online]. [cit. 2021510]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/lide/alexanderdubcek/ 
48 SCHULZE WESSEL, Martin. Pražské jaro: průlom do nového světa. Praha: Argo, 2018, s. 124125. ISBN 
9788025725146. 
49 tamtéž 



 
 

15 

Nicméně 21. ledna vyšel v deníku Práce úvodník Josefa Smrkovského, tehdejšího ministra 

lesního a vodního hospodářství. Ten se v něm jednak zabýval tím, jaké změny by mohla 

výměna v čele strany přinést a zároveň apeloval na to, aby se strana zbavila „nánosů 

minulosti“. Jako další uvádí: „Neslibovat nesplnitelné, říkat národu pravdu, ať je příjemná 

nebo ne, a spolu s ním pak vše řešit. Dát do pořádku i vztahy mezi dělnickou třídou a 

inteligencí, vztahy k studentům a mladé generaci vůbec, k umělcům a spisovatelům atd.“ 

Zároveň zmiňoval i nutnost „demokratizace strany“50. Právě poukázáním na nutnost 

demokratizace strany, říkání pravdy anebo vypořádání se s minulostí na sebe tento článek 

upoutal pozornost. 

3.1.2  Únor 
Další Smrkovského článek vyšel v Rudém právu dne 9. února a nesl název Jak nyní dál. 

V něm opět apeloval na napravení chyb z minulosti: „Je také zapotřebí odstranit všechno, 

co  deformovalo  socialismus,  co  kazilo  duše, působilo bolest a bralo lidem tolik víry a 

nadšení. Dokončit do všech důsledků rehabilitaci těch komunistů i ostatních občanů, kteří 

byli nevinně odsouzeni v politických procesech tak, abychom se my, komunisté, mohli všem 

i sami sobě podívat se ctí do očí.51“ Zároveň zmiňuje, že se ÚV KSČ rozhodl vypracovat 

akční program a „přistoupit k práci nad projektem rozvoje socialistické společnosti, v němž 

by byly zahrnuty i všechny osvědčené zkušenosti a pokrokové domácí demokratické 

tradice…52“ 

Současně se  během února chystalo výročí 20 let od „Vítězného února“ z roku  1948. 

Alexander Dubček při příležitosti těchto oslav pronesl projev, ve kterém se zmínil o 

dvacetileté bilanci vlády, se kterou strana předstupuje před lid. To bylo poprvé, kdy z úst 

prvního tajemníka ÚV KSČ zazněla slova o tom, že by se strana měla lidu odpovídat za svá 

jednání.  

Nicméně velký šok zažilo Československo přesně v den výročí únorového převratu, a to 

když emigroval generál Jan Šejna53. Ten utekl před vyšetřováním z rozkrádání státního 

majetku  do Spojených států amerických, kde předal CIA tajné fotokopie mobilizačních 

 
50 SMRKOVSKÝ, Josef. Oč dnes jde? Práce [online]. 21. 1. 1968 [cit. 2021511]. Dostupné z: 

http://www.csds.cz/cs/g6/4720DS.html 
51 SMRKOVSKÝ, Josef. Jak nyní dál. Rudé právo [online]. 9. 2. 1968 [cit. 2021511]. Dostupné z: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1968/2/9/3.png 
52 tamtéž 
53 Chronologie událostí | 1968. Československé dokumentační středisko [online]. [cit. 2021511]. Dostupné 

z: http://csds.cz/cs/g6/4727DS.html 
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plánů vojsk Varšavské smlouvy. V té době se jednalo o jedno z největších komunistických 

tajemství, které bylo během studené války vyzrazeno54.  V Československu měl útěk 

generála Šejny dopad i na samotného prezidenta Novotného, ke kterému měl Šejna blízko, 

neboť se přátelil s jeho synem Antonínem Novotným mladším a kterému prezident 

dopomohl k hodnosti generálmajora, i když k tomu Šejna neměl patřičné vzdělání. Novotný 

se od něj chtěl později distancovat, ale neúspěšně, a tak tato aféra přispěla k jeho pozdějšímu 

odchodu z funkce prezidenta55. 

Příběh generála Šejny byl významný i pro československá média, která v této aféře 

nepodléhala informačnímu embargu, a tak mohla investigativně pátrat a přinášet 

zajímavosti, které veřejnost zajímaly (například informace o vile, kterou si generál nechal 

zadarmo postavit, nebo o zpronevěře obilovin v hodnotě 20 tisíc amerických dolarů)56.  

3.1.3  Březen 
Již od zimních měsíců roku 1968 sílila kritika ze strany novinářů směrem k cenzuře. I někteří 

komunisté se k této kritice přidávali (zejména kvůli neúplnému informování ohledně dění 

ve straně). Ostatně Dubček a jeho okolí se snažili o oblibu u veřejnosti, a tak došlo 4. března 

v rámci vedení KSČ k rozhodnutí, že kontrolu médií má obstarávat ministerstvo kultury a 

že cenzura už nebude předběžná, ale následná57. 

Díky tomu mohla média informovat o do té doby tabuizovaných tématech jako byla 

například smrt Jana Masaryka nebo rehabilitace. Zároveň byla přítomna u nového fenoménu, 

který se zrodil v Československu v březnu roku 1968 a byla jím hromadná shromáždění, 

v rámci kterých vystupovali politici před veřejností a odpovídali na její dotazy. První takové 

shromáždění se uskutečnilo 13. března v pražském Slovanském domě a promluvili na něm 

například Josef Smrkovský, Marie Švermová, spisovatel Pavel Kohout nebo člen ústředního 

výboru KSČ František Vodsloň. Tématem bylo především vyrovnání se se zločiny 50. let. 

O týden později se konalo další takové shromáždění, tentokrát ve Sjezdovém paláci v Parku 

kultury a oddechu Julia Fučíka, kterého  se zúčastnilo na 15 000 účastníků. Celé toto 

 
54 SCHULZE WESSEL, Martin. Pražské jaro: průlom do nového světa. Praha: Argo, 2018, s. 130. ISBN 
9788025725146. 
55 NESG. „Semínkový generál“ Šejna  podvodník, či politický uprchlík. Česká televize [online]. [cit. 2021
511]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1150972seminkovygeneralsejnapodvodnikci
politickyuprchlik 
56 SCHULZE WESSEL, Martin. Pražské jaro: průlom do nového světa. Praha: Argo, 2018, s. 130. ISBN 
9788025725146. 
57 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

s. 182183. ISBN 9788073676988. 
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shromáždění, které na svém konci vyjádřilo požadavek na odvolání prezidenta Novotného 

z funkce, vysílal rozhlas. Tyto akce nebyly pouze pražskou záležitostí, už 19. března se jeho 

obdoba uskutečnila v Bratislavě, a i toto shromáždění se připojilo k výzvě na odvolání 

prezidenta. Další podobná akce se konala i v Brně58. 

Tlak veřejnosti na odchod prezidenta Novotného byl tak silný, že Novotný 22. března 

skutečně z funkce odstoupil. Spolu s ním nabídli své rezignace další funkcionáři – mezi nimi 

například místopředseda Národního shromáždění Václav Škoda59.  

Do funkce prezidenta byl 30. března zvolen Ludvík Svoboda, legionář a během druhé 

světové války velitel československé armády na východní frontě60. O den později se konalo 

ustavující shromáždění skupiny K 231, kterou založili bývalí političtí vězňové a do níž mohli 

vstoupit pouze občané, kteří byli po únoru v roce 1948 odsouzeni dle zákona č. 231/1948 

Sb.  na  ochranu  lidově  demokratické republiky. Cílem tohoto sdružení byla rehabilitace 

politických vězňů. Během dvou měsíců měla K 231 až 30 tisíc členů61.  

Nicméně už v této době se začaly ozývat znepokojené hlasy z řad bratrských socialistických 

zemí, které vyjádřily nespokojenost a znepokojení ohledně demokratizačního procesu, který 

v Československu probíhal. Stalo se tak v Drážďanech, kde se sešli představitelé Bulharské 

lidové republiky, Československa, Německé demokratické republiky, Sovětského svazu, 

Polské lidové republiky a Maďarské lidové republiky62. 

3.1.4  Duben 
Pátého dubna přijal Ústřední výbor Akční program KSČ. Jednalo se o dokument, jehož 

obsahem a snahou byla demokratizace socialistického systému –  a to ve směru 

ekonomickém, politickém i společenském63.  Jednalo se o nejdůležitější dokument v rámci 

 
58 SCHULZE WESSEL, Martin. Pražské jaro: průlom do nového světa. Praha: Argo, 2018, s. 131138. 
ISBN 9788025725146. 
59 Chronologie událostí | 1968. Československé dokumentační středisko [online]. [cit. 2021511]. Dostupné 

z: http://csds.cz/cs/g6/4727DS.html 
60 SKALICKÝ, Jaroslav. Hrdina, který zklamal národ. Ludvík Svoboda normalizaci v Československu jen 

přihlížel. IRozhlas [online]. [cit. 2021512]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda
technologie/historie/ludviksvobodaprezidentprazskejaro_1801231337_pj 
61 Aby se to už neopakovalo: katalog k výstavě o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K231 
[online]. [Praha]: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, s. 30 [cit. 202179]. ISBN 978808721100
7. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/k231/katalogk231.pdf 
62 Chronologie událostí | 1968. Československé dokumentační středisko [online]. [cit. 2021511]. Dostupné 

z: http://csds.cz/cs/g6/4727DS.html 
63 NESG. Akční program KSČ. Totalita.cz [online]. [cit. 2021513]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/akcni_prg68.php 
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pražského jara. Strana se v něm doznala k chybám, které v minulosti způsobila a uznala, že 

některé postupy, které dříve aplikovala, nebyly ideální – například důraz na těžký průmysl, 

kvůli kterému se zanedbávaly ostatní obory. Zároveň uznala, že nefunguje centrálně řízené 

hospodářství. Akční program se věnoval i československým vztahům, kdy si oba národy 

měly být rovny (i když v té době byly slovenské úřady podřazeny těm českým) a jako jejich 

řešení viděl federativní uspořádání republiky. Zabýval se i fungováním medií a zmiňoval, že 

by měl být přijatý tiskový zákon, který by vylučoval předběžnou cenzuru. Od čelních 

představitelů strany se pak očekávalo, že budou pravdivě  informovat veřejnost a budou 

komunikovat  s médii64. Hlavním cílem programu však byla přestavba socialismu –  ze 

státního socialismu se měl stát socialismus demokratický, takzvaný socialismus s lidskou 

tváří65.   

Zároveň byl v průběhu dubna založen Klub angažovaných nestraníků, což bylo 

demokratické občanské fórům, do kterého se přihlašovaly stovky československých občanů, 

kteří nikdy předtím nebyli příslušníky žádné politické strany66.  Formovala  se  tak 

demokratická opozice. 

V první polovině dubna 1968 došlo i ke jmenování nové vlády a do jejího čela byl jmenován 

Oldřich Černík. To  byl  dlouholetý člen KSČ, který se podílel na lednovém odvolání 

Antonína Novotného z funkce prvního tajemníka. Jeho vládu tvořili z velké části zastánci 

systémových změn67. Osmnáctého dubna se pak stal novým předsedou Národního 

shromáždění Josef Smrkovský68,  rovněž dlouholetý člen komunistické strany  a bývalý 

politický vězeň, který se rehabilitace dočkal v roce 196369. 

 
64 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011, s. 295. Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024730288. 
65 KAŠPAR, Mirko. Zaostáváme, samostatnost nahradilo poklonkování. Akční plán KSČ před 50 lety 

šokoval otevřeností. Česká televize [online]. [cit. 2021518]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2439250zaostavamesamostatnostnahradilopoklonkovaniakcniplan
kscpred50letysokoval 
66 RAKUŠANOVÁ, Lída. Lída Rakušanová: Inspirace pražským jarem? IRozhlas [online]. [cit. 2021513]. 
Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/lidarakusanovainspiraceprazskymjarem8277246 
67 NESG. Oldřich Černík. Česká televize [online]. [cit. 2021513]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/lide/oldrichcernik/ 
68 Chronologie událostí | 1968. Československé dokumentační středisko [online]. [cit. 2021511]. Dostupné 

z: http://csds.cz/cs/g6/4727DS.html 
69 NESG. Josef Smrkovský. Česká televize [online]. [cit. 2021518]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/lide/josefsmrkovsky/ 
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3.1.5  Květen 
Prvního května proběhly tradiční prvomájové oslavy, jenže v roce 1968 se odlišovaly od 

předchozích ročníků. Průvodu se účastnilo víc lidí než v předchozích letech a vedle 

tradičních hesel oslavujících 1. máj jako svátek práce se objevovaly transparenty podporující 

Akční program KSČ70. 

Mezi účastníky pražského průvodu byly například i skauti  nebo  hippies, které ještě 

donedávna pronásledovala policie. Zároveň v roce 1968 slavila republika 50 let od svého 

vzniku a průvodu se vůbec poprvé účastnili veteráni československých legií. Mezi dalšími 

účastníky byli i zástupci  z Klubu angažovaných nestraníků a K 231, kteří skandovali své 

požadavky o svobodných volbách. Na Slovensku projížděly Bratislavou alegorické vozy, 

které vozily portréty slovenských osobností. K vidění byl například portrét spisovatele 

Ľudovíta Štúra, spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika nebo politika 

Vladimíra Clementise, který byl odsouzen v procesu s Rudolfem Slánským71. 

Nicméně už čtvrtého května jednalo v Moskvě Předsednictvo ÚV KSČ a veřejnost se žádné 

výsledky z tohoto jednání nedozvěděla, neboť se československá delegace zavázala 

mlčením. Pátého května však ve francouzském deníku Le Monde vyšel článek, který měl 

informovat o údajném vyjádření L. Brežněva z březnového zasedání KSSS, kde prohlásil, 

že situace v Praze ohrožuje nejen socialismus v Československu a generál Jepišov měl 

prohlásit, že není vyloučené, že někteří českoslovenští komunisté požádají socialistické státy 

o pomoc72.  

V průběhu května bylo oznámeno, že v červnu proběhne na území Československa cvičení 

vojsk Varšavské smlouvy73. Zároveň zde stále pokračovalo pražské jaro a například 29. 

května bylo několika členům KSČ pozastaveno členství kvůli účasti na  politických 

procesech během 50. let, včetně bývalého prezidenta Antonína Novotného74. 

 

 
70 SCHULZE WESSEL, Martin. Pražské jaro: průlom do nového světa. Praha: Argo, 2018, s. 179. ISBN 
9788025725146. 
71 tamtéž. s. 180181. 
72 Chronologie událostí | 1968. Československé dokumentační středisko [online]. [cit. 2021511]. Dostupné 

z: http://csds.cz/cs/g6/4727DS.html 
73 tamtéž 
74 SCHULZE WESSEL, Martin. Pražské jaro: průlom do nového světa. Praha: Argo, 2018, s. 197. ISBN 
9788025725146. 
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3.1.6  Červen 
Prvního června skončilo plenární zasedání ÚV KSČ, na kterém se dohodlo, že se svolá 

mimořádný sjezd KSČ na začátek září. Zároveň se na tomto zasedání vytvořila odborná 

komise, která byla pověřena řešením ekonomických otázek a do jejího čela byl zvolen 

profesor Ota Šik75. 

O týden později vystoupil v Československé televizi předseda vlády Oldřich Černík, který 

ve svém projevu zmiňoval nutnost náprav chyb z minulosti  nebo nutnost záruk 

demokratizace76. 

Třináctého června zrušila vláda Ústřední publikační správu, což byla instituce, která 

prováděla cenzuru. O dva týdny později (26. června) přijalo Národní shromáždění zákon č. 

84/1968 Sb., který zrušil cenzuru a označil ji za nepřípustnou77. 

Dne 27. června 1968 vyšel v různých denících a časopisu Literární listy manifest Dva tisíce 

slov, jehož autorem byl spisovatel Ludvík Vaculík a který je pokládán za jeden 

nejdůležitějších dokumentů z období pražského jara78. Vaculík v něm apeluje na ty členy 

strany, kteří jen využívali své funkce, k odchodu „Žádejme odchod lidí, kteří zneužili své 

moci, poškodili veřejný majetek, jednali nečestně nebo krutě.“  a burcoval veřejnost, aby 

dohlédla na to, aby strana plnila svůj Akční program s lepšími členy než dřív. V textu se 

objevuje kritika minulých kroků strany a zcela otevřeně popisuje situaci, jaká 

v Československu dříve panovala „Poměry v komunistické straně byly modelem i příčinou 

stejných poměrů ve státě. Její spojení se státem vedlo k tomu, že ztratila výhodu odstupu od 

výkonné moci. Činnost státu a hospodářských organizací neměla kritiku. Parlament se 

odnaučil rokovat, vláda vládnout a ředitelé řídit. Volby neměly význam, zákony ztratily váhu. 

Nemohli jsme důvěřovat svým zástupcům v žádném výboru, a když jsme mohli, nedalo se po 

nich zas nic chtít, protože nemohli ničeho dosáhnout.“ Stejně jako Akční program KSČ i 

manifest Dva tisíce slov se zbýval vztahy mezi Čechy a Slováky a také se přikláněl ke vzniku 

federace. Na závěr varoval před možnou vojenskou intervencí „Veliké znepokojení v 

 
75 Chronologie událostí | 1968. Československé dokumentační středisko [online]. [cit. 2021511]. Dostupné 

z: http://csds.cz/cs/g6/4727DS.html 
76 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Kalendárium roku 1968 červnové události. Totalita.cz [online]. [cit. 2021515]. 
Dostupné z: http://www.totalita.cz/kalendar/kalend_1968_06.php 
77 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011, s. 310. Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024730288. 
78 NESG. Před 50 lety vyšel manifest Dva tisíce slov. Varoval před sovětskou vojenskou 

intervencí. Echo24 [online]. [cit. 2021515]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/SqtQ2/pred50letyvysel
manifestdvatisiceslovvarovalpredsovetskouvojenskouintervenci 
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poslední době pochází z možnosti, že by do našeho vývoje zasáhly zahraniční síly“79. Pod 

toto provolání se podepsala řada známých osobností jako například olympijští šampioni Věra 

Čáslavská, manželé Zátopkovi nebo umělci Jan Werich, Rudolf Hrušínský či dvojice Suchý 

– Šlitr80. Text nakonec získal přes 120 000 signatářů81. 

Vedení KSČ však tento manifest odsoudilo a považovalo za útok na nové vedení strany, 

neboť se v textu nacházela i pasáž o jejích současných záměrech a příčinách, které ji k nim 

přivedly: „Komunistické straně nepatří tedy žádný dík; patří jí snad přiznat, že se poctivě 

snaží využít poslední příležitosti k záchraně své i národní cti. Obrodný proces nepřichází s 

ničím příliš novým. Přináší myšlenky a náměty, z nichž mnohé jsou starší než omyly našeho 

socialismu a jiné vznikaly pod povrchem viditelného dění, měly být dávno vysloveny, byly 

však potlačovány. Nemějme iluzi, že tyto myšlenky vítězí teď silou pravdy. O jejich vítězství 

rozhodla spíš slabost starého vedení, které se zřejmě napřed muselo unavit dvacetiletým 

vládnutím, v němž mu nikdo nebránil. Zřejmě musely do plné formy dozrát všechny vadné 

prvky skryté už v základech a ideologii tohoto systému.“   Zároveň bylo zaskočeno reakcí 

veřejnosti –  i některých členů KSČ, kteří manifest podporovali82.  Z provolání se stala 

mezinárodní aféra, a ještě v ten den, kdy bylo zveřejněno, telefonoval Dubček 

s Brežněvem83. 

3.1.7  Červenec 
Pokračující pražské jaro na sebe stále více poutalo pozornost z jiných –  především 

socialistických zemí. Na začátku července pronesl Brežněv na setkání sovětskomaďarského 

přátelství projev, ve kterém zmínil, že „nám nebudou lhostejné výstavby socialismu v jiných 

zemích.“84 

Na konci června skončilo v Polsku a Československu cvičení vojsk Varšavské smlouvy, 

nicméně tyto jednotky se stále pohybovaly na území Československa a začaly se objevovat 

 
79 VACULÍK, Ludvík. Text manifestu 2000 slov. Totalita.cz [online]. [cit. 2021518]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/txt/txt_2000slovt.php 
80 tamtéž 
81 SCHULZE WESSEL, Martin. Pražské jaro: průlom do nového světa. Praha: Argo, 2018, s. 208. ISBN 
9788025725146. 
82 KOPECKÁ, Mahulena. Dva tisíce slov: Nejvýznamnější dokument pražského jara. Český rozhlas[online]. 
[cit. 2021515]. Dostupné z: https://1968.rozhlas.cz/dvatisiceslovnejvyznamnejsidokumentprazskeho
jara7229251 
83 SCHULZE WESSEL, Martin. Pražské jaro: průlom do nového světa. Praha: Argo, 2018, s. 208. ISBN 
9788025725146. 
84 Chronologie událostí | 1968. Československé dokumentační středisko [online]. [cit. 2021511]. Dostupné 

z: http://csds.cz/cs/g6/4727DS.html 
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zprávy o možném příjezdu dalších vojsk. Tyto informace dementoval v polovině července 

ministr národní obrany a sdělil, že setrvání jednotek je způsobeno technickými problémy85. 

Mezi 14. a 15. červencem probíhala ve Varšavě schůzka pěti představitelů komunistických 

stran, kteří do Československa poslali dopis, jenž obsahoval ultimáta a upozornil na fakt, že 

„obrana  socialismu  v Československu je společnou věcí sousedních zemí.“  Obsah  tohoto 

dopisu později zveřejnilo Rudé právo společně s reakcí československého vedení, které 

zdůrazňovalo, že „řešení vnitrostátních problémů je nezadatelným právem každé země  a 

jejího lidu.86“ 

Osmnáctého července vznikl dopis 99 pragováků, který byl 30. července zveřejněný na 

titulní straně moskevské Pravdy  (orgán ÚV KSSS). Jeho iniciátorem měl být vedoucí 

Lidových milicí v automobilce  Praga.  V dopise  signatáři vyjadřovali obavu nad 

probíhajícím pražským jarem a vztahem československé společnosti k SSSR. Sovětská 

strana  ho  využila jako záminku k vojenské intervenci. V Československu se dopis po 

zveřejnění dočkal odsouzení i ze strany vrchních představitelů KSČ87. 

V následujících dnech vyzval ÚV KSSS ústřední výbor KSČ k politickému jednání, které 

československá strana odmítla. Nakonec se však stanovil termín schůzky čelních 

představitelů obou zemí na 29. červenec a konat se měla v příhraniční slovenské vesnici 

Čierna nad Tisou88. 

Během čtyřdenního jednání, které se odehrálo v železničních vagónech, a tak je známé i jako 

„vagónové jednání“, se Alexander Dubček snažil přesvědčit Leonida Brežněva, že na území 

Československa žádná kontrarevoluce neprobíhá. Brežněv naopak požadoval, aby Dubček 

upevnil postavení KSČ v zemi  –  například aby znovu zavedl cenzuru, zakázal Klub 

angažovaných nestraníků, K 231 či aby nedopustil obnovu sociální demokracie. Zároveň 

měl nahradit – pro sovětskou stranu – nepřizpůsobivé členy ve vedení KSČ. Avšak jedinou 

dohodou z těchto jednání bylo domluvení schůzky šesti socialistických zemí v Bratislavě89. 

 
85 tamtéž 
86 tamtéž 
87 (ver). Pro jedny zrádci, pro druhé hrdinové. Dopis 99 pragováků posloužil k ospravedlnění invaze. Česká 

televize [online]. [cit. 2021516]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2539867projedny
zradciprodruhehrdinovedopis99pragovakuposlouzilkospravedlneni 
88 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Kalendárium roku 1968 červencové události. Totalita.cz [online]. [cit. 2021515]. 
Dostupné z: http://www.totalita.cz/kalendar/kalend_1968_07.php 
89 (mas). Poslední varování. Čierna nad Tisou se před 50 lety stala diplomatickým centrem Východu. Česká 

televize [online]. [cit. 2021516]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2550688posledni
varovaniciernanadtisousepred50letystaladiplomatickymcentrem 
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Již před setkáním v Čierne nad Tisou se v Československu ozývaly hlasy, které v souvislosti 

s pražským jarem připomínaly  události maďarského povstání z roku 1956, které Sověti 

potlačili. Dubček a další vysocí funkcionáři ale tuto možnost považovali za 

nepravděpodobnou, neboť v Československu nedocházelo k nepokojům a země nechtěla 

změnit zahraniční politiku (kdežto Maďarsko v roce 1956 vyhlašovalo, že opustí 

Varšavskou smlouvu a probíhaly v něm pouliční výtržnosti)90. 

3.1.8  Srpen 
Třetího srpna se v Bratislavě konala schůzka, které se účastnilo šest zemí Varšavské 

smlouvy. Na závěr setkání byl podepsaný dokument, ve kterém znělo, že „ochrana a 

upevnění socialistických vymožeností je společná povinnost všech socialistických zemí“. 

Touto větou později SSSR obhajovala invazi, kterou podnikla za necelé tři týdny. Zároveň 

ale toto prohlášení deklarovalo, že spolupráce bude probíhat podle principů „suverenity, 

národní nezávislosti a nedotknutelnosti území“,  což byla formulace důležitá pro 

československou delegaci, která uvěřila, že zažehnala hrozbu případné invaze91. 

Během těchto jednání mělo dojít i k tajnému předání takzvaného zvacího dopisu, který 

předal Vasil Biľak Leonidu Brežněvovi. V něm stálo, že se „vedení strany není nadále 

schopno bránit útokům na socialismus. Není schopno organizovat proti pravicovým silám 

ideologický, ani politický odpor. Sama podstata socialismu v naší zemi je ohrožena“; 

zároveň v něm jeho autoři, mezi kterými byli kromě již zmíněného Vasila Biľaka ještě Alois 

Indra, Oldřich Švestka, Drahomír Kolder a Antonín Kapek, žádali sovětské komunisty o 

poskytnutí pomoci všemi prostředky k ukončení kontrarevoluce v Československu92. 

Po těchto jednáních skutečně vedení KSČ začalo dělat ústupky –  například zakázalo 

politickým klubům možnost změnit se v politické strany, a tak se K 231 prohlásil za 

nepolitický spolek a KAN vstoupil do Národní fronty. Na druhou stranu byla veřejnost dále 

odhodlaná bojovat za myšlenky pražského jara a například v Praze vznikala místa, na 

 
90 WIRNITZER, Jan. Dubček a spol. v Čierné nad Tisou chlácholili Brežněva. Invazi si neuměli představit, 

říká historik. Aktuálně.cz [online]. [cit. 2021516]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor
oldrichtumasetkanivciernenadtisou/r~40899384918911e88a270cc47ab5f122/ 
91 (mas). Poslední varování. Čierna nad Tisou se před 50 lety stala diplomatickým centrem Východu. Česká 

televize [online]. [cit. 2021516]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2550688posledni
varovaniciernanadtisousepred50letystaladiplomatickymcentrem 
92 Moskva posílá tanky. Praha: Člověk v tísni, 2015, s. 1011. ISBN 9788087456644. 
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kterých řečníci představovali své požadavky – jako bylo rozpuštění Lidových milicí93.  

V úterý 20. srpna bylo svoláno zasedání předsednictva ÚV KSČ, na kterém skupina 

protireformních komunistů v čele s Aloisem Indrou představila desetistránkový pamflet, ve 

kterém kritizovala nástup antikomunistických sil či averzi proti  SSSR. Předseda vlády 

Oldřich Černík však zakázal takové prohlášení vydat. Ve 23:40 bylo předsednictvo 

informováno o začínající okupaci. SSSR se zjevně domluvila s protireformními komunisty 

na tomto postupu, nicméně ani prezident Svoboda a ani první tajemník Dubček a reformní 

komunisté neměli o invazi tušení94. 

I o tom mluvil v provolání Všemu lidu Československa v Československém rozhlase krátce 

před druhou hodinou ráno hlasatel Vladimír Fišer. Vybízel spoluobčany k tomu,  aby 

nevypínali své přijímače, vzbudili sousedy a počkali na další informace, které měly ve 

vysílání zaznít. Fišer chtěl ještě přečíst prohlášení ÚV KSČ, jenže vysílání bylo přerušeno. 

Obnovit se ho podařilo před pátou hodinou ranní a tentokrát už zaznělo celé prohlášení ÚV 

KSČ, které odsoudilo vstup vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Zároveň 

rozhlas nabádal spoluobčany ke klidu a disciplíně. Ještě před tím, než bylo kolem 9. hodiny 

vysílání opět přerušeno, zazněl projev prezidenta Svobody. Budovu rozhlasu na 

Vinohradské třídě obsadila vojska již 22. srpna. Během bojů o rozhlas přišlo o život 15 lidí. 

Vysílat se tedy začalo z krajských studií a k posluchačům například promluvili Jan Tříska 

nebo Václav Havel z libereckého studia. K oficiálnímu vysílání se rozhlas opět přihlásil 27. 

srpna s projevem Alexandera Dubčeka, který se společně s československou delegací vrátil 

z Moskvy95. 

Tištěná média vycházela během prvních dnů okupace improvizovaně a několikrát denně. 

Byla zadarmo rozdávána kolemjdoucím a občané si je po přečtení předávali mezi  sebou. 

Jejich sdělení byla podobná těm z rozhlasu  –  mluvila o disciplíně, aby na území 

Československa nedocházelo ke zbytečnému krveprolití96. Veřejnost však bojovala proti 

tankům alespoň nenásilnou cestou, když strhávala cedule z domů nebo zaměňovala 

ukazatele. 

 
93 SCHULZE WESSEL, Martin. Pražské jaro: průlom do nového světa. Praha: Argo, 2018, s. 226227. 
ISBN 9788025725146. 
94 tamtéž, s.227 
95 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011, s. 311 Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024730288. 
96 tamtéž, s.312 
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Podobný scénář jako dění v rozhlase provázel i Československou televizi, která ve středu 

21. srpna vysílala od ranních hodin z Měšťanské besedy. Jako první informovala z jejích 

obrazovek o vstupu vojsk moderátorka Kamila Moučková. Poté, co  okupační vojska 

obsadila budovu Měšťanské besedy, začala televize vysílat z vysílače Cukrák97.  Na 

improvizovaná pracoviště vzpomínala Kamila Moučková, která popisovala vysílání 

z vysočanské Tesly „Už jsme nevysílali obrazem, to už bylo jen rádio, pod značkou Jsme 

s vámi, buďte s námi. Moderovali jsme s Jiřím Svejkovským. Chodili k nám hosté 

z mimořádného sjezdu KSČ, který vedl Věněk Šilhán, protože Dubček byl unesený 

v Moskvě.98“  Mimořádný sjezd, který Moučková zmiňuje, probíhal ve Vysočanech, 

předsedal mu Šilhán a došlo na něm k odsouzení vpádu vojsk Varšavské smlouvy99. 

Okupačním vojskům se zpočátku nedařilo ovládnout média, a tak začala tvořit vlastní 

mediální obsah. Z Drážďan začala vysílat rozhlasová stanice Vltava, na které ale hlasatelé 

mluvili špatnou češtinou. Značné jazykové nedostatky vykazoval zároveň deník Zprávy – 

propagandistická tiskovina, kterou okupanti začali vydávat od 30. srpna100. 

Mezitím bylo vedení KSČ odvezeno do Moskvy, kde mezi 23.26. srpnem probíhala jednání. 

Účastnila se jich oficiální československá delegace vedená prezidentem Svobodou, ve které 

byl i Gustav Husák nebo již výše zmínění antireformní komunisté Biľak a Indra. Zároveň 

byli na jednáních i intervenování funkcionáři Dubček, Smrkovský, Černík nebo Kriegel. Na 

druhé straně byl v čele sovětské delegace Leonid Brežněv101. Českoslovenští zástupci 

zpočátku odmítali podepsat protokol, který by uznal okupaci, nakonec podlehli a s výjimkou 

Františka Kriegela prohlášení podepsali102. Podepsáním tohoto dokumentu došlo k popření 

 
97 SVEJKOVSKÝ, Jiří. Televizní technici vzpomínají na protiokupační vysílání v srpnu 1968. Česká 

televize [online]. [cit. 2021516]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vseo
ct/historie/ceskoslovenskatelevize/19681969/1968/televiznitechnicivzpominajinaprotiokupacnivysilani
vsrpnu1968/ 
98 MACEK, Petr. 1968 očima 50 slavných osobností. Praha: Knižní klub, 2018, s. 152. Universum (Knižní 

klub). ISBN 9788024261140. 
99 KOPECKÁ, Mahulena. Vysočanský sjezd KSČ. Český rozhlas [online]. [cit. 2021516]. Dostupné z: 

https://1968.rozhlas.cz/vysocanskysjezdksc7578515 
100 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011, s. 312 Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024730288. 
101 NESG. Moskevská jednání v srpnu 1968. Totalita.cz [online]. [cit. 2021516]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/mosk_jedn68.php 
102 (ama). Moskevský protokol korunoval okupaci Československa, naděje byly pohřbeny. Česká 

televize[online]. [cit. 2021516]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1079008moskevsky
protokolkorunovalokupaciceskoslovenskanadejebylypohrbeny 
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pražského jara a československá strana se v něm zavázala k postupné normalizaci poměrů103.  

Moskevský protokol se pochopitelně týkal i činnosti médií a 30. srpna 1968 přijala vláda 

usnesení č. 292, kterým založila Úřad pro tisk a informace, který mohl dohlížet na činnost 

médií. Hned 3. září vydal úřad pokyny, jak informovat o intervenci a zakázal používat slova 

jako okupace a okupant. Během prvních 14 dní v září schvalovala vláda další zákony týkající 

se médií, na základě kterých došlo k obnově cenzury104. 

Okupace Československa byla největším vojenským aktem států Varšavské smlouvy. 

Paradoxní je, že nebojovala proti nepříteli, nýbrž proti vlastnímu členovi. Odhaduje se, že 

hranice Československa překročilo mezi 160 000  –  200 000 vojáky a 4600 tanků105. 

V důsledku okupace, která ukončila osm měsíců demokratizačního procesu, 

z Československa emigrovalo do konce roku 1969 přes 100 000 lidí106 a během intervence 

zemřelo 137 československých občanů107.  

3.1.9  Podzim roku 1968 a začátek 1969 
Prvotní odhodlání spoluobčanů vymezovat se proti okupantům začalo opadávat. Z letargie 

se Čechoslováky pokusil vyburcovat student Jan Palach, který se 16. ledna 1969 zapálil na 

Václavském náměstí, o pár dní svým zraněním podlehl. Palach chtěl svým činem národ 

vyburcovat k akci, k opětovnému nastoupení politiky pražského jara, zároveň žádal zrušení 

cenzury a okupačních tiskovin Zpráv108.  Jeho  pohřeb alespoň krátkodobě probral národ 

k aktivitě, avšak jednalo se jen o chvilkové vzepětí.  Když pak Československo porazilo 

v březnu během mistrovství světa v hokeji  SSSR  (navíc při zápase, při kterém si část 

československého výběru na dresu přelepila rudou hvězdu ve znaku nad lvem) změnily se 

spontánní oslavy vítězství v demonstraci proti okupaci. S tím však nejspíše počítali i agenti 

 
103 NESG. František Kriegel. Český rozhlas [online]. [cit. 2021516]. Dostupné z: 

https://temata.rozhlas.cz/frantisekkriegel7209362 
104 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011, s. 312313. Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024730288. 
105 Srpen 1968. Prvních sedm dnů okupace [online]. Český rozhlas, 2013 [cit. 2021517]. Dostupné z: 

https://temata.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/03004667.pdf 
106 NESG. Forman, Kryl, Škvorecký. Za první rok okupace emigrovalo 104 tisíce lidí. Echo24 [online]. [cit. 
2021516]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/S2SEf/formankrylskvoreckyzaprvnirokokupace
emigrovalo104tisicelidi 
107 GAZDÍK, Jan. Historici upřesnili počet obětí srpnové invaze. Při okupaci v roce 1968 zemřelo 137 

lidí. Ihned [online]. [cit. 2021516]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c165849820obetiokupacev
srpnu1968bylo137 
108 KORCOVÁ, Lucie. ‚Měl radost, že to mělo úspěch.‘ Před 52 lety se na protest proti okupaci upálil Jan 

Palach. IRozhlas [online]. [cit. 202178]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/vedatechnologie/historie/jan
palachvyrociupalenivaclavskenamestijanzajicpochodenzpravy1968srpen_2101160843_ban 
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Státní bezpečnosti, kteří na Václavském náměstí před budovou sovětské letecké společnosti 

Aeroflotu přichystali dlažební kostky, kterými pak následně výlohu (nejspíš) sami rozbili109. 

Tento incident, který není dodnes přesně popsaný, i když se se zapojením Státní bezpečnosti 

počítá,  se oficiálně připsal účastníkům z řad jásajícího davu, následně posloužil jako 

záminka k odvolání Alexandera Dubčeka z pozice prvního tajemníka strany. Na jeho místo 

nastoupil 17. dubna Gustav Husák. Tento milník můžeme považovat za nástup normalizace. 

3.2 Pražské jaro a okupace ve Východočeském kraji 
Vzhledem k povaze diplomové práce zde ještě představím průběh pražského jara a počátky 

normalizace  ve Východočeském kraji. Konkrétně ve dvou největších městech –  Hradci 

Králové (ve kterém vycházela Pochodeň) a v Pardubicích (Zář, Spiritus).  

3.2.1  Hradec Králové  
Stejně jako v po celé republice, tak i v Hradci Králové vyvolalo lednové plénum ÚV KSČ 

velký ohlas. Okresní výbor KSČ v Hradci Králové v reakci na lednové plénum ústředního 

výboru strany jednal v sebekritickém duchu a vyjádřil ústřednímu výboru podporu.110  

Ke zlomu došlo ve městě v březnu, kdy se žurnalisté postavili na stranu obrodného procesu 

a občané se  znovu přihlásili k masarykovské tradici111. Chtěli totiž vrátit na –  tehdy  – 

Leninovo  (dnes Masarykovo) náměstí sochu prvního československého prezidenta T.  G. 

Masaryka.  Tato socha byla během nacistické okupace ukryta, později za pomocí sbírek 

znovu obnovena a v roce 1947 slavnostně postavena. Jenže v roce 1953 musela být opět 

odstraněna. Proto se během jara 1968 ustavila komise pro obnovení uměleckých děl, která 

byla dříve neprávem odstraněna112.  

Dalším dokladem demokratizačního procesu v krajském městě byl vznik nových 

společenských organizací nebo znovuobnovení činnosti u těch, které byly dříve zakázány. 

 
109 ŘADNA, Tomáš. Vy nám tanky, my vám branky aneb Padesát let od hokejové pomsty za okupaci, část 

druhá. Česká televize [online]. [cit. 202178]. Dostupné z: https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/hokej/vy
namtankymyvambrankyanebpadesatletodhokejovepomstyzaokupacicast
druha/5c9c07c88b0b334bdbbb06a4 
110 SKLENÁŘOVÁ, Sylva. Pedagogická fakulta v Hradci Králové v roce 1968 a na počátku normalizace. 
Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2019, s. 34. ISBN 9788086142593. 
111 Jaro, invaze a normalizace na Královéhradecku: Sborník dokumentů z let 1968–1970 [online]. Hradec 
Králové: Kruh pro Okresní archiv v Hradci Králové, 1990 [cit. 202178]. ISBN 8070315881. Dostupné z: 

https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:744ed460827311e3a6e0005056827e52?page=uuid:8ce60980ab3111e3
a5975ef3fc9bb22f 
112 SKLENÁŘOVÁ, Sylva. Pedagogická fakulta v Hradci Králové v roce 1968 a na počátku normalizace. 
Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2019, s.26. ISBN 9788086142593. 
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V Hradci Králové tak vznikla krajská pobočka Klubu angažovaných nestraníků,  okresní 

přípravný výbor K  231  či Sdružení YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí)113. 

V červenci se město zapojilo do sbírky do „Fondu republiky“ a zároveň v něm – stejně jako 

v dalších městech – probíhala podpisová akce k vyjádření podpory výzvě Poselství občanů 

předsednictvu ÚV KSČ, jejímž autorem byl Pavel Kohout114.  

Ovšem veškeré demokratizační procesy ukončila noc z 20. na 21. srpna. Krátce po půlnoci 

21. srpna přistálo na hradeckém letišti sovětské letadlo, jehož osazenstvo mělo  za úkol 

připravit letiště na přílet dalších okupačních letadel. Avšak zaměstnanci hradeckého letiště 

svou pasivitou znemožňovali okupantům lehký průběh akce (neposkytli jim pohonné hmoty 

ani  vodu).  Pozemní jednotky se k Hradci přibližovaly od Náchoda (jednalo se o polské 

vojáky), nicméně zpočátku do města nevstoupily (pod podmínkou, že v něm bude klid). 

Nakonec však město okupační vojska obsadila, neboť se vojákům nelíbilo protiokupační 

vysílání rozhlasu či protiokupační nápisy. Pozice ve městě zaujaly cizí jednotky okolo 

letiště, na louce u břehu Labe, na které dnes stojí kongresové centrum Aldis, a hlavně tanků 

namířily na sídlo redakce Pochodně, která sídlila na druhém břehu115.  

U Muzea východních Čech byl jako památník na osvobození z roku 1945  tank, na který 

obyvatelé města psali různé protiokupační vzkazy. Skupina mladých lidí se ho pokusila i 

zapálit, jiný pokus byl, když někdo přijel s nákladním vozem a snažil se tank z podstavce 

svrhnout. Centrem veškerého dění se stalo okolí (dnešního) kina Centrál, kde byly vylepeny 

fotografie, vyvěšeny vyhlášky nebo letáky s protiokupačními hesly. 

Stejně jako po celé republice i v Hradci Králové lidé strhávali cedule s názvy ulic („Pošťák 

to najde, rošťák ne“), což mělo velký vliv při maskování hradecké pobočky 

Československého rozhlasu (viz kapitola 3.2.4 Východočeská média v období okupace), či 

se snažili o diskuzi s polskými vojáky116.  

Veškerý odboj však začal polevovat po návratu československé delegace z Moskvy. 

 

 

 
113 Tamtéž, s. 28. 
114 Tamtéž, s. 32. 
115 FREMUTH, Jiří. „Máničky“ chtěly zapálit tank, okupanti je ostříhali, líčí historička. Idnes.cz [online]. 
[cit. 2021627]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/hradeckralove/zpravy/srpen1968udalostiokupace
tankyrusovehradeckralove.A180818_421610_hradeczpravy_the 
116 Tamtéž. 
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3.2.2  Pardubice 
Jak už bylo výše zmíněno, procházela Komunistická strana Československa v 60.  letech 

změnami. To se pochopitelně dotklo i její pardubické části. Během druhé poloviny let 

šedesátých jí ubývali členové a na zasedáních v lednu a únoru 1968 už byly patrné rozdíly v 

názorech117.  

Druhého března proběhla v hotelu Grand na náměstí Republiky městská konference KSČ, 

která již obsahovala prvky pražského jara – z úst Václava Krause, což byl tajemník KV KSČ 

a kandidát ÚV KSČ, zazněla kritika na adresu tehdy ještě úřadujícího prezidenta Antonína 

Novotného. Kraus zároveň sympatizoval s kritikou, jež zazněla na IV. sjezdu spisovatelů. 

Dalším diskutovaným bodem, který mohl díky uvolňování zaznít, byla kritika činnosti StB. 

Účastníci se vyjádřili proti sledování studentů příslušníky Státní bezpečnosti. Samozřejmě 

se i na této konferenci diskutovalo téma, které rezonovalo celou republikou, a to téma 

rehabilitací. Dle zápisu z konference dospěli účastníci k závěru, že je nutné se za tyto činy 

proti lidem, kteří měli pouze jiné názory „morálně před společností ospravedlnit“118. 

Diskutovalo se také o činnosti médií. Na jednu stranu zaznívala na jejich adresu i kritika 

(například že v televizi nevystupuje nikdo z pohledu strany, a tak jsou témata přednášena 

pouze jednostranně). Zároveň se účastníci vyjádřili kriticky i k některým pořadům 

Československé televize a rozhlasu. Na druhou stranu se shodli na tom, že je správné, aby 

každý směl vyjádřit své názory119.  

O čtrnáct dní později proběhla okresní konference KSČ, na které opět zaznívaly reformní 

myšlenky a kritika. Ta směřovala hlavně ke konzervativním členům strany a padl návrh, aby 

co nejrychleji opustili své posty. Zároveň zaznívala kritika ohledně kumulování funkcí120.   

Během června proběhla v Pardubicích mimořádná okresní konference KSČ. I zde zazněly 

kritické hlasy k vývoji strany před rokem 1968. Tajemník OV KSČ Jan Vyčítal zároveň 

straně vyčetl, že složení ústředního výboru se prakticky nezměnilo, přičemž na úrovni 

 
117 SKALECKÁ, Veronika. Pardubice v období normalizace: politika, kultura a média od srpna 1968 do 

listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 44. ISBN 9788074652318. 
118 Městská konference KSČ v Pardubicích dne 2. března 1968 – hotel Grand. SOkA, Pardubice OV KSČ 

Pardubice 19451989, kt. 174 Hodnocení činnosti ZO, při okr. odd. VB Pardubice. In: SKALECKÁ, 

Veronika. Pardubice v období normalizace: politika, kultura a média od srpna 1968 do listopadu 1989. 
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 4546. ISBN 9788074652318. 
119 tamtéž 
120 (nesg.): Z tribuny okresní konference KSČ v Pardubicích. Zář, č.23, 22. 3. 1968, s. 2. In: SKALECKÁ, 

Veronika. Pardubice v období normalizace: politika, kultura a média od srpna 1968 do listopadu 1989. 
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 4546. ISBN 9788074652318. 
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krajských a okresních orgánů ke členským změnám už stihlo dojít (v případě pardubického 

okresního výboru se vyměnila více než polovina členů)121. V podkapitole 3.1.6 Červen jsem 

zmínila, že vedení KSČ sice manifest Dva tisíce slov rázně odmítlo, ale že bylo zaskočeno 

reakcí veřejnosti a členů, kteří ho přijali. Mezi takové členy patřil i předseda okresního 

národního výboru Josef Loskot, který se v textu neztotožňoval pouze s formami boje, jinak 

ho přijal122.  

Ve středu 21. srpna 1968 se okolo druhé hodiny ráno pokusila přistát sovětská letadla na 

pardubickém letišti. To je však nepřijalo, a letadla tak musela do Prahy. Od středečního rána 

se začali shlukovat lidé v centru města (na dnešní třídě Míru), kde diskutovali o probíhající 

okupaci, které vůbec nerozuměli a nechápali ji. Zároveň se začaly tvořit fronty před 

obchody, na což reagovaly  noviny  s výzvami, aby lidé nepanikařili a nevykupovali 

potraviny. Až ve středu večer došlo k obsazení letiště. O den později na něm přistála první 

sovětská letadla. Zároveň se od Sezemic blížily do města polské tanky a od Opatovic nad 

Labem sovětské123.  

Avšak ani v sobotu 24. srpna nebylo ještě město obsazeno. V rozhlase oznámil předseda 

ONV Josef Loskot, že hovořil s veliteli okupačních vojsk a ti slíbili, že do města nevstoupí, 

pokud v něm bude klid124.  

V ten samý den však došlo na vlakové trati v okolí Pardubic k sabotáži průjezdu sovětského 

vlaku, který měl do Prahy přivést techniku, jež by rušila rozhlasové a televizní vysílání. Už 

od Kostěnic se vlak potýkal s překážkami, které mu nachystali místní železničáři. Do 

Pardubic se tak vlak dostal se zpožděním až v odpoledních hodinách. Nicméně ze stanice 

byl místo na Prahu odkloněn na Rosice. To se dozvěděli velitelé ve vlaku a požadovali 

nápravu, výpravčí jim pak doporučil trasu přes Hradec Králové. Dalším sabotážním prvkem 

bylo zdržení ve Stéblové, kde došlo ke stržení trakce a jejíž oprava trvala úmyslně dlouho125. 

 
121 Z jednání mimořádně okresní konference KSČ: Z úvodní zprávy vedoucího tajemníka OV KSČ RSDr. 

Jana Vyčítala. Zář, 9. června 1968, roč. 924, č. 54, s. 23. In: SKALECKÁ, Veronika. Pardubice v období 

normalizace: politika, kultura a média od srpna 1968 do listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 

2016, s. 5051. ISBN 9788074652318. 
122 RSDr. Josef Loskot, člen OV, předseda ONV. Zář, 9. června 1968, roč. 924, č. 54, s. 4. In: SKALECKÁ, 

Veronika. Pardubice v období normalizace: politika, kultura a média od srpna 1968 do listopadu 1989. 
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 51. ISBN 9788074652318. 
123 MUSILOVÁ, Kateřina. Srpen 1968 na Pardubicku. Hradec Králové, 20 s. Ročníková práce. Univerzita 

Hradec Králové, Filosofická fakulta, Historický ústav. PhDr. Jan Mervant. In: Zprávy KPP. 2009, (1/2) [cit. 
202178]. 
124 tamtéž 
125 Sovětský vlak se speciální technikou. SOkA Pardubice, OV KSČ Pardubice 19451989, kt. 44, Stranické 

šetření ČSD – sabotáž průjezdu sovětského vlaku se speciální technikou v srpnu 1968 (19681977). In: 
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K dalším sabotážím docházelo během těchto srpnových dní – stejně jako po celé republice 

–  i  přímo ve městě, kde  lidé sundávali cedule nebo čísla z domů  či  ničili  směrníky. 

Každopádně už v neděli 25. srpna byla část okupantů ve městě a další se zdržovali v jeho 

blízkosti – v Nemošicích či u Zámečku126.  

3.2.3  Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích  
Vzhledem k tomu, že jedním z analyzovaných periodik bude i studentský časopis Spiritus, 

věnuji jednu podkapitolu i dění na pardubické VŠCHT.  

Na půdě vysoké školy se postupné uvolňování od poloviny šedesátých let projevilo 

zvýšeným počtem služebních zahraničních cest do demokratických zemí (USA, Velká 

Británie, Rakousko nebo například Dánsko). Současně se  v roce  1966  začali studenti 

zasazovat o obnovení školního časopis Chemik, který už přes pět let nesměl vycházet127.  

Téma rehabilitací, které během jara 1968 rezonovalo československou společností, se 

odrazilo i do dění na VŠCHT. Její vědecká rada zřídila na začátku dubna rehabilitační 

komisi, které do prvního prosince 1968 přišlo celkem 15 žádostí od akademických 

pracovníků, kteří byli ze školy odejiti během 50. let. Všem byl zaslán omluvný dopis a část 

z nich se do školy vrátila. Zároveň přišlo i 15 žádostí ze strany studentů, ti většinou žádali o 

rehabilitace morální či hmotné. Jen ti, kteří museli vysokou školu opustit pro jejich postoj 

k událostem z Maďarska v roce 1956, žádali i soudní rehabilitaci. Pokud někteří z těchto 

studentů vyjádřili požadavek k vrácení se do školy, bylo jim vyhověno128. 

V červnu vznikl na půdě VŠCHT Spolek posluchačů VŠCHT, který se stal členem nedávno 

vzniklého Svazu vysokoškolských studentů Čech a Moravy a navázal kontakty se spolky 

VŠCHT v Praze a Bratislavě129. Zároveň začal vydávat časopis Spiritus. 

Po zveřejnění znění provolání Dva tisíce slov si text našel ihned sympatizanty i v rámci 

 
SKALECKÁ, Veronika. Pardubice v období normalizace: politika, kultura a média od srpna 1968 do 

listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 61. ISBN 9788074652318. 
126 MUSILOVÁ, Kateřina. Srpen 1968 na Pardubicku. Hradec Králové, 20 s. Ročníková práce. Univerzita 

Hradec Králové, Filosofická fakulta, Historický ústav. PhDr. Jan Mervant. In: Zprávy KPP. 2009, (1/2) [cit. 
202178]. 
127 LENDEROVÁ, Milena. Dějiny vysokého učení v Pardubicích: univerzita v proměnách času 19502010. 
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, s. 24. ISBN 9788073952808. 
128 Tamtéž, s. 25 
129 Spiritus. Interní časopis Spolku posluchačů VŠCHT Pardubice, r. I, č. 3, b. d., nestr. In: LENDEROVÁ, 

Milena. Dějiny vysokého učení v Pardubicích: univerzita v proměnách času 19502010. Pardubice: 
Univerzita Pardubice, 2011, s. 24. ISBN 9788073952808.  
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pardubické vysoké školy, kde ho podepsala většina akademických pracovníků130.  

Na škole působila i katedra marxismuleninismu, na kterou pražské jaro také doléhalo. 

Katedra se tak chtěla přejmenovat na katedru společenských věd  a namísto vyučování 

komunismu chtěla zavést výuku politologie131. 

Okupace přišla během letních prázdnin, a tak začátek akademického roku 1968/1969 

probíhal v napjaté atmosféře. V listopadu u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 

uspořádali studenti už 13. 11. demonstraci, které se zúčastnilo kolem 400 studentů. Zároveň 

proběhla mezi dny 18.20. listopadu stávka  na vysokých školách napříč  republikou. 

V Pardubicích ji zakončilo setkání studentů se členy pardubického OV KSČ a dvěma členy 

ÚV KSČ132.  Po smrti Jana Palacha vyzvalo vedení školy studenty, aby „Veškeré kroky 

podnikali po řádném uvážení, protože každého lidského života je škoda. Vedení školy je 

ochotno při jakémkoli počínání studentů přispět svou radou.“133  

Probíhající normalizace se pochopitelně dotkla i života na VŠCHT. Došlo k omezení 

zahraničních cest a byla přijata opatření, která měla zabránit nekontrolovatelným 

soukromým stykům se zástupci kapitalistických států. Současně  byli někteří akademičtí 

pracovníci přinuceni k odchodu ze školy, jiní emigrovali a některým (zvláště pak signatářům 

2000 slov) byl zastaven kariérní růst.  Stejně jako v celé společnosti i na univerzitě byl 

posílen vliv KSČ. V roce 1970 byl na VŠCHT obnoven svaz československosovětského 

přátelství a současně vznikl Socialistický svaz mládeže.134  

3.2.4  Východočeská média v období okupace 
Na území Hradce Králové vycházela především tato periodika: deník Pochodeň, týdeník 

Nové Hradecko  (list občanů Královéhradeckého okresu,  vydávaný  Okresním  národním 

výborem  v  Hradci  Králové),  podnikové noviny Únorovec  (noviny pracujících Závodů 

 
130 Rozhovor M. Lenderové s Ing. Blankou Volákovou dne 3. srpna 2009 v Pardubicích. In: LENDEROVÁ, 

Milena. Dějiny vysokého učení v Pardubicích: univerzita v proměnách času 19502010. Pardubice: 
Univerzita Pardubice, 2011, s. 26. ISBN 9788073952808. 
131 SOA Zámrsk, UPa, Zápisy z kolegia rektora 19671969, Zápis z 2. 6. 1968. In: LENDEROVÁ, 

Milena. Dějiny vysokého učení v Pardubicích: univerzita v proměnách času 19502010. Pardubice: 
Univerzita Pardubice, 2011, s. 26. ISBN 9788073952808. 
132 LENDEROVÁ, Milena. Dějiny vysokého učení v Pardubicích: univerzita v proměnách času 19502010. 
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, s. 30. ISBN 9788073952808. 
133 SOA Zámrsk, UPa, Zápisy z kolegia rektora 1967–1969; Zápis z 17. ledna 1969. In: LENDEROVÁ, 

Milena. Dějiny vysokého učení v Pardubicích: univerzita v proměnách času 19502010. Pardubice: 
Univerzita Pardubice, 2011, s. 30. ISBN 9788073952808. 
134 Tamtéž, s. 31. 
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Vítězného února) a Železničář severovýchodu  (týdeník železničářů v obvodu provozního 

oddílu Hradec Králové)135. Všechna tato média během srpnových dní podporovala politiku 

pražského jara a odsuzovala okupaci. Zároveň nabádala spoluobčany ke klidu. Redakce a 

tiskárny těchto periodik vzájemně spolupracovaly, a tak se například stalo, že obvykle 

čtyřčlenná redakce Nového Hradecka měla během srpnových dní až 15 členů. Nové 

Hradecko a Pochodeň vydávaly články ohledně celorepublikového, ale i místního dění. 

Zároveň zveřejňovaly různá prohlášení. Kdežto Únorovec se zaměřoval jen na dění v celé 

republice a Železničář severovýchodu přibližoval situaci během okupace na železnicích a 

přinášel rozhovory se zaměstnanci drah136. 

Činnost hradecké pobočky Východočeského rozhlasu byla úplně na počátku okupace 

znemožněna polskými vojáky, kteří odpojili vysílač ve Stěžerách z provozu (kvůli údajným 

provokačním a nepřátelským projevům), avšak městská delegace, která s vojáky 

vyjednávala, zajistila jeho opětovné zprovoznění poté, co argumentovala tím, že rozhlas je 

nutný k vyzývání občanů ke klidu a k jejich informování. Rozhlas tak vysílal až do čtvrtka 

29. srpna. Navíc byla jeho budova maskovaná –  zmizela  z něj cedule „Východočeský 

rozhlas“ a namísto ní bylo umístěno označení „mateřská škola“. K dokonalému maskování 

pak sloužilo pověšené dětské oblečení na venkovní šňůře.137  

Hradecké studio bylo i jedním z krajských rozhlasů, které vysílaly déle než vinohradské 

studio. Hradecká pobočka byla součástí takzvané štafety a pravidelně posluchače po celé 

republice  informovala  o dění ve Východočeském kraji. Během okupace nevysílalo jen 

prostřednictvím vysílače ve Stěžerech, ale začal využívat i další zařízení, která měla lepší 

výkon, a tak ho bylo možné chytit i v Jugoslávii.138 

Pardubická pobočka Východočeského rozhlasu vysílala pod označením Pracoviště 4. 

Vysílali z něj například Ivan Ladýř, Miroslav Kučera,  herec  Alexej  Gsöllhofer  či Aleš 

Voves. Zároveň v něm vypomáhala i manželka Ivana Ladýře Ludmila, jejíž normální 

zaměstnání bylo ve Východočeském muzeu. Redaktoři pardubického rozhlasu 

spolupracovali  s redaktory Záře (zejména s šéfredaktorem Rajmanem či novinářkou 

 
135 SKLENÁŘOVÁ, Sylva. Pedagogická fakulta v Hradci Králové v roce 1968 a na počátku normalizace. 
Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2019, s.3436. ISBN 9788086142593. 
136Tamtéž, s.3537. 
137 Tamtéž. s 39. 
138 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 515 [cit. 202178]. ISBN 8086762009. 
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Shejbalovou).139 Zároveň poskytl lékař Čmolík z pardubické nemocnice redaktorům sanitky, 

ve kterých se nacházely vysílačky, které umožnily spojení redaktorů po celém kraji, což 

pomohlo k mapování pohybu okupačních vojsk v kraji. Další vysílače byly postaveny na 

dvoře pardubické Tesly nebo v lesích u Hlinska (v Čechách).  

Mezi pardubickými občany (stejně jako po celé republice) se zvedla velká vlna solidarity, a 

tak jako poděkování za přísun aktuálních informací nosili do redakcí (rozhlasu i Záře) jídlo, 

cigarety, nebo se nabízeli s rozvozem novin140. Občané také pomohli spravit auto redaktora 

Aleše Vovese, aby mohl dál informovat z terénu141. 

V roce 1960 byl vybudován vysílač Krásné (vzdálený 20 kilometrů od Chrudimi), který 

zajišťoval televizní a rozhlasové vysílání ve východních Čechách a který sehrál podstatnou 

roli během srpnových dní. Jeho pracovníci se shodli, že dokud to bude možné, budou vysílat. 

Nechtěli vysílač ani vypínat, chtěli vysílat bez přestání. Zároveň chtěli vybudovat 

improvizované studio přímo v objektu vysílače. Pod vedením inženýrů Václava Kapra a 

Oldřicha Stránského se podařilo studio zbudovat a přijeli do něj vysílat redaktoři z Hradce 

Králové. Studio sestávalo z malého stolu, za kterým seděli dva moderátoři, součástí byla i 

vlajka nebo fotka Alexandera Dubčeka. Toto vysílání však trvalo jen pár minut, neboť byl 

vysílač odhalen a přibližovala se k němu okupační vojska. Vysílání však z Krásného 

pokračovalo i po jeho obsazení, neboť mezi sebou jeho vedení a okupační vojáci udržovali 

korektní vztahy. Klíčovým bodem, na který se zaměstnanci soustředili, byl přenos projevu 

prezidenta Svobody. Polské okupační armádě se vysílač jevil jako vypnutý a činnost 

zaměstnanců přisuzovali běžné údržbě. Zaměstnancům se zároveň podařilo vytěžit 

z přijímače maximum (za cenu zhoršeného vysílání), ale jeho signál dosahoval až k Praze, 

na Moravu a do Jeseníků. Navíc se Krásné stalo jediným vysílačem, který vysílal nepřetržitě 

 
139 NOVÁKOVÁ, Anna. Rozhlas v Pardubicích od roku 1945 do normaliazce [online]. Praha, 2006, s. 46. 
Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Josef Maršík, CSs. [cit. 202178]. 
Dostupné z: 

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/6668/BPTX_2005_2_11230_JBAK01_10444_0_2106.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
140 MUSILOVÁ, Kateřina. Srpen 1968 na Pardubicku. Hradec Králové, 20 s. Ročníková práce. Univerzita 

Hradec Králové, Filosofická fakulta, Historický ústav. PhDr. Jan Mervant. In: Zprávy KPP. 2009, (1/2) [cit. 
202178]. 
141 NOVÁKOVÁ, Anna. Rozhlas v Pardubicích od roku 1945 do normaliazce [online]. Praha, 2006, s. 50. 
Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Josef Maršík, CSs. [cit. 202178]. 
Dostupné z: 

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/6668/BPTX_2005_2_11230_JBAK01_10444_0_2106.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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během prvních dnů okupace a napomáhal tak k informovanosti  obyvatel  republiky. 

Okupační vojska pak vysílač opustila po návratu československé delegace z Moskvy142. 

3.2.5  Nástup normalizace ve Východočeském kraji 
Už na podzim roku 1968, kdy se většina obyvatelstva smiřovala s přítomností okupačních 

vojsk, se někteří členové KSČ na Hradecku začali stavět na prosovětskou stranu. Dokonce 

se několikrát sešli i se sovětskými důstojníky. Při těchto schůzích  kritizovali polednový 

(reformní) vývoj v zemi. Nicméně stále byli v menšině, a tak je mohl ještě okresní výbor 

strany odmítat. Jenže vše se změnilo během dubna 1969, kdy došlo k výměně na pozici 

prvního tajemníka strany a za Dubčeka nastoupil Husák, a tak se toto konzervativní křídlo 

dostalo k moci a začalo provádět čistky ve vedení KV i OV KSČ v Hradci Králové143. A tak 

nahradil  vedoucího tajemníka KV KSČ Miroslava Štěpána František Tesař144. 

V Pardubicích rezignoval z funkce předsedy ONV Josef Loskot, kterého vystřídal František 

Havránek. Z okresního výboru strany odešlo po jeho říjnovém jednání 35 % členů (23) a 11 

z nich bylo ze strany vyloučeno.145 Zároveň proběhl soud se studenty pardubické VŠCHT 

kvůli karikaturám, které vyšly na titulních stranách jediných dvou čísel časopisu Spritus 

Expres z  roku 1969. Celkem sedm redaktorů z řad studentů bylo odsouzeno na tři až pět 

měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku.146  Časopis byl 

pochopitelně následně zakázán. 

Situace v médiích byla obdobná. Na obou pobočkách východočeského rozhlasu (hradecké i 

pardubické) došlo k výměně redaktorů. Ti,  kteří informovali během okupace, byli 

propuštěni. Mezi nimi byl i sportovní komentátor Stanislav Zářecký, který dramatické 

srpnové chvíle komentoval v době, kdy měl mít dovolenou147.  Pardubické studio musela 

rovněž opustit řada redaktorů, kteří se podíleli na srpnovém vysílání – například Ivan Ladýř 

 
142MUSILOVÁ, Kateřina. Srpen 1968 na Pardubicku. Hradec Králové, 20 s. Ročníková práce. Univerzita 

Hradec Králové, Filosofická fakulta, Historický ústav. PhDr. Jan Mervant. In: Zprávy KPP. 2009, (1/2) [cit. 
202178]. 
143 SKLENÁŘOVÁ, Sylva. Pedagogická fakulta v Hradci Králové v roce 1968 a na počátku normalizace. 
Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2019, s. 53. ISBN 9788086142593. 
144 SKALECKÁ, Veronika. Pardubice v období normalizace: politika, kultura a média od srpna 1968 do 

listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 90. ISBN 9788074652318. 
145 Tamtéž. 
146 PAŽOUT, Jaroslav. Mocným navzdory: Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha: Prostor, 
2008. In: SKALECKÁ, Veronika. Pardubice v období normalizace: politika, kultura a média od srpna 1968 

do listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 80. ISBN 9788074652318. 
147 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 515 [cit. 202178]. ISBN 8086762009. 
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nebo Aleš Voves. Toho z rozhlasu propustili na konci roku 1969 a půl roku nemohl nalézt 

zaměstnání. Až ve chvíli, kdy se novým šéfredaktorem Záře stal Ladislav Roubínek, vzal 

Vovsa do těchto novin. Na to Voves později vzpomínal v rozhovoru, který s ním vedla Anna 

Nováková. Tvrdil, že si na něj Roubínek vzpomněl díky tomu, že proti němu hlasoval na 

začátku roku 1969 během volby  normalizačního předsedy (nebo místopředsedy) krajské 

pobočky svazu novinářů. Roubínek prý věděl, že proti jeho volbě bylo až 60 % přítomných, 

ale jen Voves a ještě jedna kolegyně měli tu odvahu hlasovat proti, a tak prý věděl, že Voves 

není „zákeřný“ a „nevrazí mu kudlu do zad“. Zákaz vysílání mu skončil kolem roku 1974 a 

díky známostem mohl nastoupit do redakce Československého rozhlasu v Praze.148.   

V deníku Pochodeň (občas) vycházely až do dubna lehce bojovné články, nicméně i její 

redakci zasáhl nástup Gustava Husáka do čela strany. Na květnovém zasedání KV KSČ se 

projednávala i politická situace Pochodně, o týden později výbor projednával její činnost. 

Redakční rada přišla se sebekritikou své práce, avšak KV KSČ ji shledal nedostatečnou. 

Šéfredaktor Miroslav Bednář tak požádal o propuštění a na jeho místo nastoupil Oldřich 

Enge, kterého později vystřídal Zdeněk Kapucián. Bednář byl následně  vyloučen jak ze 

strany, tak ze Svazu českých novinářů149.   

Obdobná situace panovala i v pardubické Záři, která však přestala s bojovnými články už 

během září 1968. I tak její redakci opustil tři redaktoři a jedinou novinářkou, která v Záři 

zůstala po celý rok 1968, byla M. Shejbalová. V roce 1968 byl vedoucím redaktorem Oldřich 

Rajman, kterého však v polovině rodu 1969 vystřídal na žádost OV KSČ Ladislav Roubínek 

(který do té doby působil jako redaktor v královehradecké Pochodni). Zůstal až do roku 

1982150.  

 

 
148 NOVÁKOVÁ, Anna. Rozhlas v Pardubicích od roku 1945 do normaliazce [online]. Praha, 2006, s. 55. 
Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Josef Maršík, CSs. [cit. 202178]. 
Dostupné z: 

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/6668/BPTX_2005_2_11230_JBAK01_10444_0_2106.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
149 TRESTROVÁ, Veronika. Stranický tisk a kulturní politika: pardubický okres za normalizace. Praha, 
2013. 73 s. Rigorózní práce (PhDr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Školitel rigorózní práce PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
150 SKALECKÁ, Veronika. Pardubice v období normalizace: politika, kultura a média od srpna 1968 do 

listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 90. ISBN 9788074652318. 
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4.  Analýza periodik 
Následující podkapitoly se budou zabývat analýzou periodik. Bude se jednat o historickou 

analýzu, ke které mi budou sloužit primární prameny151 (novinové články z let 1967, 1968 a 

1969). Zaměřím se na tři periodika – Pochodeň, Zář a Spiritus. U všech mě bude zajímat, 

jak se měnil způsob jejich informování během výše zmíněných let. K tomu mi poslouží více 

prvků. První bude  porovnávání článků, které vycházely během událostí, které se konaly 

pravidelně každý rok – jedná se o různá významná výročí či svátky (Vítězný únor, oslavy 1. 

máje, konec druhé světové války). U nich mě bude zajímat, jestli a případně jak se lišil jejich 

obsah v letech 1967, 1968 a 1969. Dalším prvkem ke zkoumání budou dopisy od čtenářů. U 

těch  mě bude zajímat, jaké redakce zveřejňovala –  co  bylo  jejich  obsahem,  na  co 

upozorňovaly, zda byly kritické a pokud ano, v jaké míře a komu byla kritika směřována. 

V případě, že budou články věnující se politickým událostem (či reagující na ně), podepsané, 

porovnám, jestli se v průběhu zkoumaného období změnil pohled autora. S tím se však váže 

i upozornění, že u části článků autor uvedený není. Tyto případy v citacích řeším značkou 

nesignováno. 

U citací používám následující systém:  jméno autora/nesignováno. Název článku. Noviny. 

ročník(číslo), stránka, na které text vyšel.  

Zmiňuji to zejména z toho důvodu, že u Záře jsou vždy u čísla ročníku přítomna dvě čísla, 

což se může zdát matoucí, ale vycházím z údajů v tiráži. 

4.1 Pochodeň 

4.1.1  Rok 1967 
Tuto podkapitolu otevřu články, které v Pochodni  v roce 1967 vycházely u příležitosti 

významných výročí a které budou i v roce 1968 pevný bodem, o kterém by noviny měly 

informovat. Prvním z nich je připomenutí únorového převratu. 

V roce 1967 se Vítězný únor prvně na stránkách Pochodně objevuje 24. února v článku 

s názvem Jak to bylo v únoru 1948. V tom se přibližují východočeské události z únorových 

dní v roce 1948. Mimo jiné se zmiňuje vznik Akčních výborů a opěvuje se založení 

Lidových milicí, které „byly nejpádnější odpovědí dělnické třídy na pokus reakce o 

 
151 PETRUSEK, Miloslav, ed. Historická metoda. Malý sociologický slovník [online]. Praha: Svoboda, 1970, 
s. 106 [cit. 2021720]. Dostupné z: https://ndk.cz/view/uuid:5309917084b111e2b238
005056827e52?page=uuid:dfdbb6f095af11e291425ef3fc9bb22f&fulltext=historicka%20metoda 



 
 

38 

kontrarevoluční puč...a její členové po skončení pracovní doby hlídali své závody a bděli 

nad tím, aby reakční síly nemohly poškodit zájmy republiky.“152  O den později vychází 

víkendové dvojčíslo, na jehož titulní straně nalezneme text Odkaz února. Jeho autorem byl 

Stanislav Doubrava, vedoucí ideologického oddělení KV KSČ. Popisuje, jak od května 1945 

až do února 1948 Komunistická strana Československá bojovala za československý lid a že 

její politika musela zvítězit, i přes to, že „představitelé buržoazie programy sice 

podepisovali, s nimi souhlasili, ale kde mohli, tam je brzdili, sabotovali, oddalovali…Čím 

více bylo zřejmé, že komunisté získají v květnových volbách nadpoloviční většinu, tím bylo 

více reakce v izolaci. Pokus o reprízu z roku  1920,  spekulace  s armádou, spoléhání na 

presidenta Beneše či zásah ze zahraničí – nic nevyšlo. Kapitalistická třída a její nohsledi 

prohráli.“ Autor dále vyzdvihuje význam Vítězného února a tvrdí, že „Za devatenáct let 

poúnorového vývoje vzrostl celkový výsledek společenské výroby na trojnásobek…dík 

pracovitosti, rychlému růstu socialistické výroby a národního důchodu se řadí naše 

republika mezi země s nejvyšší životní úrovní.“153 Fakt, že zkrachovala třetí pětiletka a země 

se potýkala v problémech, autor zamlčel. 

Toto tvrzení navíc vyvrací článek z 29.  dubna  1967  s názvem Tradice a Dnešek, jehož 

autorem byl tajemník KV KSČ Zdeněk Kapucián. Ten v textu opěvuje význam Svátku práce 

jakožto součást velkého díla, které „vzniklo z tvrdých bojů a obětavé práce milionů“ a První 

máj je s dle něj spojen s „bojem proti agresi a atomové smrti“. Nicméně v článku také klade 

velký důraz na vědeckotechnický pokrok, díky kterému se rychleji rozvine národní 

hospodářství a teprve pak se Československo bude moci „postavit na horní část žebříčku 

vyspělých zemí světa“. Zároveň přiznává existenci ekonomických problémů, ovšem myslí 

si, že byly jen „přechodného rázu“.  Celý text končí burcujícím „pozvedáme svoje prapory 

s jasným cílem – uhájit světu mír a znásobit úspěchy socialismu.“154 

Druhého května se z titulní strany Pochodně čtenář dozvídá o průběhu prvomájových oslav. 

Pardubicemi tehdy projely alegorické vozy a průvodu se zúčastnili jak političtí představitelé, 

tak pionýři, kteří nesli transparent, jenž hlásal „odsuzujeme americkou agresi ve Vietnamu“. 

Autor na  tento výjev dále navazuje myšlenkou „I ve Vietnamu se děti těší na první máj. 

Jakpak ho slavily letos? Netvořily mu zvukovou kulisu hřmot letadel a výbuch amerických 

 
152 ŽIŽKA, Jaroslav. Jak to bylo v únoru 1948. Pochodeň. 56(48), 3. 
153 DOUBRAVA, Stanislav. Odkaz února. Pochodeň. 56(49), 1. 
154 KAPUCIÁN, Zdeněk. Tradice a dnešek. Pochodeň. 56(102), 1. 
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pum?“155  

Protiamericky zaměřené texty se během roku 1967 v Pochodni objevovaly několikrát.  Často 

v rubrice Slovo dne. Jako příklad lze uvést komentář, který vyšel v Pochodni 12. října, o 

ochraně osobnosti od JUDr. Josefa Umlaufa, který se z části věnuje i nedotknutelnosti obydlí 

(domovní svobodě a listovnímu tajemství) a Umlauf tvrdí, že „je zcela pochopitelné, že 

každý občan chce mít v těchto otázkách bezpečné vědomí, že nikdo nemůže beztrestně 

vniknout do jeho bytu, číst jeho korespondenci, nebo odposlouchávat jeho telefonické 

rozhovory“. Zcela tak vystihl praktiky StB, o čemž v článku samozřejmě není ani zmínka, a 

naopak text pokračuje útočením na kapitalistické státy, v nichž dle něj bylo pravidlem, že se 

v nich  „vyrábějí rozmanité miniaturní odposlouchávací a nahrávací zařízení, která se 

používají nejen k průmyslové špionáži, ale čím dál tím více i k odhalování různých 

kompromitujících tajemství v rodinách i mezi jednotlivci. Ve Spojených státech jsou dokonce 

takové poměry, že se některé firmy specializují na tajnou instalaci odposlouchávacích 

zařízení v kancelářích, v hotelových pokojích i v bytech. Takový byznys společně se 

systematickým odposloucháváním telefonických hovorů a speciálním cenzurováním 

korespondence představuje potencionální ohrožení svobody osobnosti. To je tedy rub 

vychvalované západní demokracie. Našim cílem je stále důsledněji postupovat při ochraně 

osobnosti  v socialistickém státě.“156  Mezi další útočné články proti západním zemím 

můžeme jako příklad uvést i komentářů od Iva Matyse, který ve svém Slovu dne z desátého 

února s názvem Nežijeme na  jiné planetě, ve kterém varoval před bojem proti naší zemi. 

„Nebylo by správné podceňovat protivníka (kapitalistické země). Poučil se a zdokonalil. Na 

Západě dnes existuje řada nejrůznějších institutů a vědeckých pracovišť, která studují naše 

poměry, tendence našeho vývoje a využívají jích při stanovení konkrétního postupu vůči 

nám…Spoléhá hodně na mladé lidi, kteří ze své vlastní životní zkušenosti neznají 

kapitalismus mají o něm zkreslené představy. Vyvolává v nich cílevědomě sklony 

k liberalismu a kolísavosti, s jasným cílem: odvést je od socialismu.“157 

Pokud se však vrátíme k informování o významných svátcích, pak další takovou událostí, 

která se v Československu slavila, bylo připomenutí konce druhé světové války a osvobození 

země sovětskou armádou. Vykreslováním přátelských vztahů mezi těmito dvěma zeměmi se 

Pochodeň věnovala ve dvou číslech, a to ze sedmého a osmého května. V obou z nich se 

 
155 (kl). První máj ve znamení míru a jednoty – Pardubice. Pochodeň. 56(103), 1. 
156 UMLAUF, Josef. Ochrana osobnosti. Pochodeň. 56(242), 2. 
157 MATYS, Ivo. Nežijeme na vzdálené planetě. Pochodeň. 56(36), 1. 
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klade důraz na válečné hrdiny, ovšem pokaždé se texty stočí k faktu, že Československo (a 

v tomto případě východní Čechy) osvobodila sovětská armáda. Zároveň je čtenář v čísle ze 

sedmého května seznámen s příběhem vojáka Vasila, kdy ho „bída bývalé republiky vyhnala 

z Podkarpatska do Čech“, odkud po Hitlerově vpádu prchnul do SSSR a k počátku roku 

1943, kdy odjížděl do Buzuluku. „Listopad 1943. Vasil vstupuje s prvními jednotkami do 

Kyjeva. Pláně Bílé Cerkve. Obě ruce zraněny. Vasil odmítá lazaret, za několik týdnů rány 

samy srostou. Další zranění. Střepina nad čelní kostí. Vojáci ji dostávají ven – bodákem. 

Dukla! Střepina drtí kotník. Lazaret. Vasil se vrací do vlasti až po jejím osvobození. Jde 

skromně do pohraničí…“158 

Na červen roku 1967 připadalo i výročí 25 let od vyhlazení Ležáků. Tuto událost připomínala 

jednak série článků, která vycházela na pokračování v několika číslech Pochodně s prostým 

názvem Ležáky 1942–1967, 26. června vyšel článek, jenž informoval o průběhu ležácké 

piety, na níž vystoupil tajemník ÚV KSČ Jiří Hendrych a připomněl, že ani dnes není svět 

v bezpečí, neboť „Stále trvající agrese Spojených států ve Vietnamu a jejich bezohledný boj 

proti lidu obou částí této nešťastně rozdělené země, nedávná agrese Izraele proti arabským 

zemím Středního východu, podporovaná světovým imperialismem zas a zas varují. 

Pokrokoví lidé celého světa musí stále bdít na stráži před válkychtivými silami a bojovat za 

mír. Proti temným silám stojí neochvějně lid socialistických zemí. Veden svými 

komunistickými stranami vytváří mírovou hradbu, před níž musí ztroskotat každý pokus 

nepřátel míru.“159 

Co se celorepublikových událostí týče, pak Pochodeň pravidelně informovala o všech 

zasedáních a schůzích ÚV KSČ, případně o zahraničních cestách prezidenta Novotného. 

V kapitole 1.1.4 Literatura  jsem zmiňovala i Sjezd spisovatelů, na kterém někteří řečníci 

kritizovali cenzuru. Této akci věnovala Pochodeň pouze krátký sloupek, ve kterém navíc 

jeho  autor  jen  stroze čtenáře informoval, že předcházející den započal IV. sjezd 

československých spisovatelů a že se bude zabývat ideovými a odbornými otázkami literární 

tvorby a hodnocení činnosti Svazu160. V následujících dnech se tento deník již tímto sjezdem 

vůbec nezabýval. 

Dominantními tématy v roce 1967 na stránkách Pochodně byly – pochopitelně – události 

 
158 KOUTNÍK, Oldřich. Vasil. Pochodeň. 56(108), 1. 
159 (ima). 25 let od tragédie v Ležákách. Pochodeň. 56(149), 1. 
160 NESG. Sjezd spisovatelé. Pochodeň. 56(151), 1. 
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v kraji (zejména hospodářské z pohledu různých východočeských měst), následně se její 

články zaměřovaly na různé politické sjezdy a schůze celorepublikového zaměření, ovšem i 

krajské schůze KSČ. Každý měsíc se připomínalo blížící se výročí 50 let od VŘSR a pokud 

se blížily státní svátky, věnovala jim Pochodeň značnou část prostoru. Za zmínku by jistě 

stála i rubrika názory, která se v novinách objevuje od druhé poloviny roku. V této rubrice 

bývaly zveřejňovány vzkazy, jež čtenáři do redakce zasílali. Ovšem z velké části bývaly 

otištěny pouze takové příspěvky, ve kterých jejich odesílatel chválil zaměstnance či přístup 

zaměstnanců (směrem k zákazníkovi –  autorovi dopisu) různých podniků. Zároveň jsem 

v této podkapitole zmínila i rubriku Slovo dne, ve které se zpravidla vyjadřovali členové 

redakce nebo odborníci k veliké škále témat. Obecně však po celý rok platilo, že pokud se 

objevily politické zprávy, jednalo se o texty psané ve stylu „budujeme socialismus“. 

4.1.2  Rok 1968  
Jak už jsem zmínila v kapitole 3.1.1 Leden, během prvního lednového týdne došlo k výměně 

na postu prvního tajemníka ÚV KSČ. Alexander Dubček nahradil Antonína Novotného a 

v Československu se začala rodit nová –  osm měsíců trvající –  kapitola pražského jara. 

Pochodeň o této události informovala ve víkendovém čísle z 6. a 7. ledna. V něm přebrala 

zprávu od ČTK, ve které informovala o proběhlém zasedání ÚV KSČ a Novotného (ČTK) 

zhodnotila jako člověka, s nimž je spojena řada úspěchů strany161.   Zároveň se pod tímto 

článkem objevuje Životopis Alexandera  Dubčeka,  ve kterém je kladen důraz na jeho 

protifašistický odboj a později na fakt, že zvládal skloubit dálkové studium na právnické 

fakultě University Komenského v Bratislavě „Přes značné nároky, které tato práce na 

soudruha Dubčeka kladla…“ a práci vedoucího tajemníka KV KSČ v Bánské Bystrici)162. 

Další významnou událostí, která v roce 1968 v Československu proběhla, bylo 20. výročí 

Vítězného  února.  Pochodeň  u této příležitosti otiskla  kompletní  Dubčekův projev 

(zmiňovaný v kapitole 3.1.2 Únor 1968), bez hodnotícího komentáře, pouze s poznámkou, 

že ho  provázely „dlouhotrvající projevy souhlasu“.163  Víkendové dvojčíslo, do kterého 

spadala neděle 25. února, otevírá komentář Zdeňka Kapuciána, tajemníka KV KSČ k únoru 

1948, který v roce 1967 během komentáře o prvním máji strašil čtenáře atomovými pumami. 

Ten ve svém komentáři připomíná důležitost tohoto data mladé generaci a zároveň útočí na 

 
161 čtk. Zpráva o zasedání ÚV KSČ. Pochodeň. 57(5). 2. 
162 Nesg. Životopis Alexandera Dubčeka. Pochodeň. 57(5). 2. 
163 čtk. Zůstaňme vždy věrni únorové tradici: říkejme vždy otevřeně pravdu. Pochodeň. 57(46). 1. 
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pravicové strany, které se dle něj před Vítězným únorem řídily heslem „čím hůř, tím líp – 

čím hůře pro republiku, pracující, tím lépe pro reakci a její připravovaný zvrat 

vývoje…Reakce usilovala různými formami o rozbití našeho věčného přátelství se Sovětským 

svazem a uvést nás znovu v riziko nového Mnichova.“164 

Články o průběhu oslav únorového vítězství vycházely v Pochodni ještě během 

následujícího týdne, ale převážně se jednalo o strohá konstatování o konání různých průvodů 

nebo informovaly o tom, že zasedalo předsednictvo strany, na kterém se jeho účastnici 

shodli, že se jedná o významný a důležitý den v našich dějinách. Ještě v jednom  textu 

věnujícím se tomuto tématu se objevují útoky na pravicové strany, a to v článku s názvem 

Postoj Dr. E. Beneše v únorových událostech. Jak už název napovídá, text byl zaměřený na 

roli prezidenta Beneše během únoru 1948. V textu se vyskytují výrazy jako například „vláda 

ve svých koaličních čachrech…“ a autor zároveň tvrdí, že západní země (USA, Francie, 

Anglie) byly připraveny  pomoci  Československu ve formě protestních nót. Beneše pak 

hodnotí jako typického buržoazního demokratického státníka, jehož cílem byla sociálně 

reformovaná buržoazní demokracie. Avšak Beneš byl dle autora realista, a tak nakonec 

ustoupil síle pracujícího lidu „v tom je, i když nechtěný, pozitivní Benešův přínos do krize 

únorových dní“.165 

Tedy až  na články  tajemníka Kapuciána  a Jiřího Koloucha o prezidentu Benešovi  se 

v novinách vůbec s připomínkou Vítězného února neobjevuje zbrojení proti kapitalistickým 

zemím  nebo útočení na dřívější pravici. V počtu článků, které k připomínce tohoto data 

vyšly, tyto dva texty vyčnívají pro svou odlišnost a útočnost. U článku Jiřího Koloucha stojí 

za zmínění ještě dva fakty. Tím prvním je, že tento text byl otištěný až na třetí straně, tedy 

nebyl na titulní straně, a tudíž mu nebyl věnován takový prostor. Naopak na titulní straně 

vyšel komentář Stanislava Doubravy, vedoucího ideologického oddělní východočeského 

KV KSČ s názvem Rozvíjet aktivitu v duchu lednového pléna ÚV KSČ.  Jedná se o toho 

samého Stanislava Doubravu, který ještě minulý rok  tvrdil,  že se Československo řadilo 

mezi země s nejvyšší životní úrovní  a pokud se vyjadřoval o členech předúnorových 

pravicových stran, nevyhýbal se pejorativním označením. V tomto komentáři však přiznává, 

že i na krajské úrovni KSČ působí jisté brzdy, konzervatismus a že zde panuje jistá ztrnulost. 

Zároveň řeší otázku postavení krajského výboru v činnosti strany a existenci krajských 

 
164 KAPUCIÁN. Zdeněk. Únor 1948. Pochodeň. 57(47). 1. 
165 KOLOUCH, Jiří. Postoj Dr. E. Beneše v únorových událostech. Pochodeň. 57(49), 3. 
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výborů považuje za důležitou. Navíc tvrdí, že rozvoj politické a pracovní iniciativy bude 

možný jen tehdy, pokud na něm budou pracovat všichni „Toto předsevzetí můžeme plnit a 

uskutečnit jen se širokým aktivem lektorů, učitelů, novinářů, umělců –  komunistů i 

bezpartijních – všech, kteří mají zájem přispět svým dílem. O jejich účast a aktivní přínos 

budeme soustavně a všestranně usilovat.“166  To je velká změna na člověka, který ještě 

v loňském roce nazýval podporovatele kapitalismu nohsledy.  

Ve vydání z 28. února se objevují ohlasy místních komunistů ohledně lednového pléna ÚV 

KSČ. Dominují jim titulky Říkat pravdu  či Dejme příležitost mladým. Autor druhého 

zmíněného ohlasu – František Podhorský, průkopník socialistické práce VCHZ Semtín – 

jednak  prosazuje, aby se pracovní místa neobsazovala kamarády, ba naopak zkušenými 

soudruhy a vyslovuje se pro důvěru v mladé lidi. Zároveň se vyjadřuje k informovanosti 

„rozhodně by nebylo dobré, když jsme se různé zprávy dozvídali od druhých, když jsme měli 

říct svůj názor na něco, o čem jsme ještě sami nevěděli. Kolikrát mi to připadalo, jako by 

někdo před námi něco zakrýval, tajil, nevěřil nám.167 V posledním únorovém čísle vyšel 

v Pochodni článek, který informoval o polemice nad tiskovým zákonem, který dle odborníků 

„neodpovídal Ústavě a bylo potřeba jej změnit. Touto tématikou se zabývali novináři na akci 

pořádané Svazem čs. novinářů. Na závěr této besedy přijali usnesení, ve kterém se obraceli 

na ÚV Svazu  čs. novinářů  a  žádali zrušení předběžné cenzury a Ústřední publikační 

správy.168  V tom samém čísle se –  rovněž na titulní straně –  objevuje text věnovaný 

zamyšlení nad polednovým vývojem, ve kterém jeho autor  Vladimír Houser, vedoucí 

národohospodářského oddělení KV KSČ, zcela otevřeně kritizuje činnost KSČ a hlavy státu 

Antonína Novotného. „Hlavní podstatu chápu v tom, že tato spojená funkce (prezident a 

první tajemník) nebyla schopně vykonávána, což vedlo v celém našem životě k dalekosáhlým 

nedostatkům a nešvarům. Nízký stupeň řídící práce strany, málo demokratický politický 

systém v republice ani zdaleka neodpovídá náročným úkolům nové etapy rozvoje 

socialistické společnosti.“169  

V březnu se na stránkách Pochodně objevuje Stanovisko redaktorů Pochodně,  v němž se 

„připojují k požadavkům svých pražských kolegů a připojují se k požadavku novelizace 

tiskového zákona, který v dosavadní podobě omezuje práva novinářů a rovněž zrušení 

 
166 DOUBRAVA, Stanislav. Rozvíjet aktivitu v duchu lednového pléna ÚV KSČ. Pochodeň. 57(49). 12. 
167 PODHORSKÝ, František. Komunisté mají co říci k lednovému plénu ÚV KSČ. Dejme příležitost 

mladým. Pochodeň. 57(50). 3. 
168 čtk. Nad tiskovým zákonem. Pochodeň. 57(51). 1. 
169 HOUSER, Vladimír. Něco o lednu po lednu. Pochodeň. 57(51). 1. 
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předběžné cenzury“. 170 Na začátku března se konalo plénum KV KSČ, jehož závěry byly 

formulovány jako „odstranit rozpor mezi slovy a činy, podstatně zvýšit realizační schopnost 

celé strany a všech jejích článků!“  Tohoto pléna se účastnil i již několikrát zmiňovaný 

tajemník Zdeněk Kapucián, který kriticky zhodnotil dřívější jednání strany, které označoval 

za formální a málo účinné „Jednapadesát bodů usnesení jsme přijímali. Tenkrát v poctivém 

úmyslu, že nám to asi pomůže. Kdybychom věděli, že je to blbost, tak bychom to asi 

nenavrhovali…“171 Dalším zajímavým článkem, který se v Pochodni objevil, byl komentář 

redaktora Karla Tylše, který přiznává, že redaktoři „klamali čtenáře, nebo jim nepodávali 

úplné informace“ zároveň se zasazuje, aby se tiskly nejen informace přicházející „shora“, 

ale i „zdola“ „na mnohých pracovištích, schůzích jsme slyšeli připomínky a přec se nedostaly 

do různých zpráv, hlášení, které jsme z toho pracoviště, závodu, města i obce podávali 

nadřízeným. Proč? Abychom, z existenčního strachu, nedostali „po hlavě“ za nepořádky, 

které trpíme…“172 

Na konci března se konal celozávodní výbor KSČ v Semtíně, který se zabýval situací uvnitř 

strany a ve státě. Jeho delegáti se kriticky vyjádřili k některým členům ÚV a KV KSČ. Mezi 

ty, na které mířila kritika, se ocitl i několikrát zmiňovaný Zdeněk Kapucián. Jemu a dalším 

měl být umožněn „čestný odchod ze svěřených funkcí“, neboť „včas nezaujímali 

jednoznačné stanovisko k obrodnému procesu ve straně“.173  Zároveň se koncem března 

vzdal prezident Novotný funkce, což bylo v Pochodni prezentováno jako čin „ze zdravotních 

důvodů“. Současně se noviny zdržely komentáře ohledně Novotného působení ve funkci.174 

O Ludvíku Svobodovi, jako schváleném kandidátovi na funkci prezidenta, se  Pochodeň 

zmiňuje na titulní straně dne 29. 3. Interpretuje slova komunistů, kteří se účastnili jednání 

ÚV KSČ, na kterém se shodli na jeho nominaci. Podle nich byl Svoboda „uznávaný všemi 

občany našeho státu pro své zásluhy v boji za svobodu našich národů a těší se velké úctě 

doma i v zahraničí.“ Dle Josefa Smrkovského byl Svoboda člověk, který „požívá u našeho 

lidu mimořádné úcty a je osobností mimořádných morálních hodnot“175.  

Zároveň v průběhu března proběhlo několik okresních a krajských konferencí ÚV KSČ, jež 

svými výstupy kopírovaly dění v celé republice. Jejich závěry zněly „v minulosti jsme se 

 
170 Redakce. Stanovisko redaktorů Pochodně. Pochodeň. 57(55). 1. 
171 ŘEHOŘ, Josef. Z diskuse na plénu KV KSČ. Pochodeň. 57(56). 3. 
172 TYLŠ, Karel. Denně znát a odpovídat. Pochodeň. 57(58). 3. 
173 Nesg. Promluvili komunisté ze Semtína. Adresná kritika některých členů ÚV a KV KSČ. Pochodeň. 
57(72). 1. 
174 Nesg. A. Novotný se vzdal funkce presidenta. Pochodeň. 57(71). 12. 
175 Nesg. Jednání ÚV KSČ započalo. Pochodeň. 57(76). 1. 
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dopustili chyb, musíme je napravit“ či „říkejme pravdu“. 

Na začátku dubna proběhlo plenární zasedání ÚV KSČ, o jehož průběhu a výsledku 

Pochodeň pouze zpravodajsky informovala a zdržela se hodnotících komentářů. Dále pak 

noviny otiskly přijatou rezoluci k současné politické situaci. „Vydali jsme se na obtížnou a 

složitou cestu. Hledáme náš československý způsob rozvoje a výstavby socialismu. Je to naše 

vnitřní záležitost, o níž rozhodne svrchovaná vůle našeho lidu a jeho poctivá práce.“176 

Zároveň byl v první polovině dubna přijat Akční program KSČ. K němu se – mimo jiné – 

vyjádřil i redaktor Pochodně v rubrice Slovo dne Ivo Matys. Ten samý Matys, který v roce 

1967 označoval kapitalistické země za nepřítele, který má své špiony a zároveň chce zneužít 

nezkušenosti mladých lidí k tomu, aby je převedl od socialismu k liberalismu. V dubnu 1968 

se jeho postoje viditelně poupravily „Není možné v krátkém redakčním článku chtít provést 

hluboký rozbor tohoto dokumentu. Vždyť z něho nyní budeme vycházet po celé dlouhé 

období, budeme s celou naší čtenářskou obcí přispívat k jeho realizaci…Jsem přesvědčen, 

že nám všem jde o to, pokračovat v socialistické výstavbě, ovšem bez všech těch deformací, 

k nimž v minulosti docházelo…Socialismus a demokracie: to nejsou žádné protipóly, ale 

srdce a rozum organismu. Ke škodě věci však v minulosti nedoceňovaný fakt. Zatímco už 

zakladatelé vědeckého komunismu přikládali velmi vážný význam rozvoji demokracie, praxe 

socialistické výstavby se spokojovala jen demokracií formální, mnohdy dokonce jen s její 

proklamací.“177  

Mezi 19.21. dubnem 1968 se ve Východočeském kraji konala krajská konference, která 

zvolila nové orgány a vyjádřila souhlas Ústřednímu výboru KSČ se závěry lednového pléna. 

Zároveň se vyslovila pro urychlené svolání XIV. sjezdu, a to nejpozději na první polovinu 

roku 1969, na kterém by byl zvolen nový ústřední výbor a ústřední revizní komise. Navíc 

delegáti žádali, aby vládní orgány co nejrychleji předložily všem občanům rozbor 

hospodářské situace v zemi, neboť „pravdivá skutečnost umožní poznat naše možnosti 

v nejbližším období“.178  

S koncem dubna se blížily i prvomájové oslavy, to připomínala i Pochodeň, která 

upozorňovala jednak na fakt, že „letošní první máj je součástí oslav 50. výročí vzniku 

samostatného státu“ a taky, že existovaly „upřímné snahy zbavit Svátek práce 

 
176 Nesg. Rezoluce k současné politické situaci. Pochodeň. 57(83). 12. 
177 MATYS, Ivo. Cesta Československa k socialismu. Pochodeň. 57(87). 2. 
178 Delegáti krajské konference KSČ Východočeského kraje. Ústřednímu výboru ÚV KSČ Praha. Pochodeň. 

57(96). 1. 
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formálností“.179  Prvního května se na titulní straně Pochodně objevuje zamyšlení 

šéfredaktora Miroslava Bednáře, který tvrdí, že kritika komunismu nesmí nikdy přestat, 

„jestli chceme opravdu vykročit levou.“ Zároveň však straší imperialismem a tvrdí, že „jsme 

jejich (imperialistů) nebezpečím a dnes dokonce ještě větším. S tím musíme počítat, ať se to 

komu líbí či nelíbí“. Zdůrazňuje  důležitost spojenectví se Sovětským svazem „tak jako 

vzduch  k dýchání potřebujeme my jedinci, tak socialistická demokracie je nemožná bez 

spojení se socialistickou mocí, kterou představuje Sovětský svaz“, avšak přiznává, že „naše 

chyba je, že jsme Sovětský svaz různým idealizováním v očích některých lidí 

zkompromitovali.“180 Samotným oslavám se deník věnuje o den později a dochází k závěru, 

že se  zrodila nová prvomájová tradice „oslava na stadionu“ v královehradeckých 

Malšovicích, protože „ať lidé jdou v průvodu či vedle něho, málo platné – všechny cesty 

vedou sem. Každý sám cítí, že první máj se slaví společně.“ Stadion měl být úplně plný, což 

bylo  dle  autora  dobré znamení, neboť lidé přišli nenuceně. V loňském čísle, které se 

věnovalo těmto oslavám, otiskla Pochodeň transparent o odsuzování americké agrese ve 

Vietnamu.  V roce 1968 jako dokreslení uvolněné atmosféry její pozornost upoutal jiný 

slogan, a to studentů lékařské fakulty, který přiživoval soupeření dvou největších měst v 

kraji: „rozkopejte Hradec ještě více, ať vyniknou hezčí Pardubice“. Článek dále informuje o 

projevu dr. Františka Vlasáka, ministra národohospodářského plánování, který hovořil o 

tom, že československé národní hospodářství musí držet krok s vyspělými zeměmi světa a 

že pro zvyšování životní úrovně je třeba nejdříve vytvořit potřebné zdroje. Další součástí 

oslav na malšovickém stadionu bylo vystoupení žáků škol, letců či slovenského tanečního 

souboru181. V Pardubicích se mělo na třídě Míru shromáždit na 30 000 lidí, kteří dobrovolně 

na manifestaci přišli, rovněž opatřeni různými hesly, což dle autora dokazovalo nový vztah 

lidí nejen ke Svátku práce, svátku jara, ale i k demokratizačnímu pokroku. O týden později 

se  v Československu připomínal konec druhé světové války a osvobození země. Oproti 

předchozímu roku je tato skutečnost zmíněna ve vydání ze 7. května v souvislosti 

s předáváním státních vyznamenání  „u příležitosti 23. výročí osvobození naší vlasti 

Sovětskou armádou“.182 Následně pak devátého května v článku s názvem Meditace nad 

hrobem Vasila Ivanoviče. Jedná se o zamyšlení Evžena Štefana, který se jednak ptá, jestli 

budou mladí lidé za několik let uctívat hroby sovětských vojáků, ale zároveň přidává i 

 
179 Nesg. Před 1. májem. Pochodeň. 57(99). 1. 
180 BEDNÁŘ, Miroslav. Obavy a kupředu levá. Pochodeň. 57(104). 1. 
181 Nesg. Hradec Králové. Pochodeň. 57(105). 1. 
182 (jř). Státní vyznamenání dalším Východočechům. Pochodeň. 57(109). 1. 
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„pohled“ z druhé strany, kdy vzpomíná na svou návštěvu v SSSR, kdy ho studenti požádali, 

aby už o válce nemluvil a zajímaly je spíš osobnosti československé populární kultury183. 

Zároveň se však většina jeho článku věnuje polednovému vývoji v Československu, který 

Štefan schvaluje.  Žádné oslavné články hrdinských sovětských vojáků, jako tomu bylo 

v roce 1967, se tedy v Pochodni neobjevují.  

Na začátku června proběhlo další zasedání ústředního výboru strany, na  které  reagoval  i 

místní krajský aktiv. Mimo jiné vyjádřil souhlas s tím, že „komunisté se musí postavit do 

čela společenského pohybu k němuž strana dala na lednovém plénu ÚV KSČ podnět.“ 

Zároveň sdílel názor ÚV KSČ, že „v současné době je třeba, aby tisk, rozhlas a televize 

pomáhaly soustředit všechny síly na pozitivní úkoly akčního programu…“. Z rezoluce tohoto 

aktivu dále zaznělo, že jeho účastníci budou usilovat o upevňování našeho přátelství a vztahu 

se Sovětským svazem, ostatními socialistickými zeměmi a jejich stranami, s nimiž máme 

společné zájmy a cíle.184 Ovšem to už bylo ve chvíli, kdy se scházeli zástupci socialistických 

zemí, kterým se nelíbil obrodný proces v Československu. Mohlo by se proto zdát, že tyto 

články vycházely pro mírné uklidnění situace. 

Na začátku června se v rubrice dopisy od čtenářů objevuje kriticky mířený vzkaz na bývalé 

praktiky strany, což je v porovnání se vzkazy předchozími obrovský rozdíl. Jeho autorem 

byl Jaroslav Špelda z Úpic.  „Není správně, aby ten, kdo se třeba názorově rozchází 

s oficiálním stanoviskem strany nebo vlády, měl být označován za nepřítele socialismu a naší 

vlasti. Je snad dobré bez výhrady se vším souhlasit a být hodný a poslušný? Myslím, že 

takovíto lidé v minulosti nevědomky natropili mnoho škod, protože věřili ve správnost linie 

strany a slepě plnili vše, co se od nich požadovalo.“185  

Dalším milníkem v československých dějinách v roce 1968 bylo zveřejnění manifestu 2000 

slov.  O tom se Pochodeň prvně zmiňuje 28. června na titulní straně v článku s názvem 

Vzrušení nad 2000 slovy, ve kterém čtenáře stroze informuje o zasedání Národního 

shromáždění, na kterém vystoupil poslanec Samuel Kodaj a který označil manifest za výzvu 

ke kontrarevoluci.186 Následovalo víkendové dvojčíslo, ve kterém redakce sděluje čtenářům, 

že teprve po uzávěrce tohoto vydání přišlo do redakce prohlášení předsednictva ÚV KSČ a 

 
183 ŠTEFAN, Evžen. Meditace nad hrobem Vasila Ivanoviče. Pochodeň. 57(111). 3. 
184 Nesg. Rezoluce. Pochodeň. 57(133). 1. 
185 ŠPELDA, Jaroslav. Bez směrnic a slepé víry. Pochodeň. 57(136). 3. 
186 Nesg. Vzrušení nad 2000 slovy. Pochodeň.57(154). 1. 
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vyjádření vlády k článku 2000 slov. Redakce slibuje, že se k němu vrátí v příštím týdnu187. 

Během tohoto týdne navíc probíhaly mimořádné okresní konference strany. Na té 

pardubické se delegáti přihlásili k opatření, která „sledují odloučení strany od sil, jež nesou 

odpovědnost za tragické důsledky monopolu osobní moci i za všechny deformace pramenící 

z direktivního řízení“ zároveň vyjádřili nespokojenost se „zbytečnou vleklostí a pomalostí 

tohoto očistného procesu“. Navíc se zabývali i manifestem 2000 slov. Distancovali se od 

„těch formulací výzvy, které by mohly vést ke zmatkům v naší společnosti, zároveň však 

připomněli, že dokument nelze paušálně odmítnout, ale spíš by se měly hledat příčiny jeho 

vzniku“.188  Avšak do konce týdne se deník tomuto tématu již nevěnuje a neobjevuje se 

k němu žádný hodnotící komentář. Nicméně ve víkendovém dvojčísle se objevuje zajímavá 

a odvážná anketa, která nepřímo odkazovala na znění textu 2000 slov, neboť se v ní 

Pochodeň ptala 10 respondentů (mezi kterými byli například příslušník SNB, frézař, pilot, 

vedoucí pošty), zda má být politika KSČ veřejná. Ze všech odpovědí jasně vyplynulo, že by 

politika strany být veřejná měla a že pokud si je člověk jistý v tom, že koná dobro a nemá se 

za co stydět, mělo by to být veřejně známé.189  V tomto vydání byl otisknutý i rozhovor 

s hradeckým rodákem doktorem Vilémem Jurkovičem, který podepsal 2000 slov. Ten se ve 

svých odpovědích vymezuje proti formulaci poslance Kodaje a tvrdí, že „chápu 2000 slov 

jako výzvu, aby se nic nedělalo bez komunistů, aby se chyby minulosti nepřičítaly straně ani 

pracujícím jako celku…Je to i výzva k intenzivnímu využití legálních metod, jimiž je možno 

podpořit obrodný společenský proces.“  Pokračuje  „Článku jde přece o socialistickou 

zákonitost a demokracii, je to v něm několikrát výslovně řečeno…Zdá se mi, že se dopouští 

hrubé politické chyby ten, kdo to nechápe a volá na autora prokurátora.“190 V následujících 

dnech probíhala mimořádná krajská konference KSČ, které se účastnil i tajemník ÚV KSČ 

Indra. Zároveň se někteří její účastníci vyjádřili k problematice 2000 slov. Delegát Augustin 

Beneš ze Svitav prohlásil „Když jsem si přečetl fonogram –  podepsaný tajemníkem ÚV 

soudruhem Indrou, měl jsem dojem, že jde o kontrarevoluční pokus. Po přečtení 2000 slov 

jsem nabyl jiného dojmu. Poukázal na to, že v okresech zatím existuje celá mocenská 

garnitura a tím existuje jisté relativní nebezpečí, že při změně sil ve špičce strany může dojít 

ke spojení s touto garniturou v okresech. Požadoval, aby užší výběr kandidátů do ÚV byl 

 
187 Nesg. Sdělení redakce. Pochodeň, 57(155). 2. 
188 (kl, špa). Řekněte nám, jací jste. Pochodeň. 57(156). 1. 
189 Nesg. Má být politika KSČ veřejná? Pochodeň. 57(161). 2. 
190 JR. Jsem optimista. Pochodeň. 57(161). 3. 
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zveřejněn a stejně tak, aby byl veřejný i průběh sjezdu.“191 Z této konference byla pak přijata 

rezoluce, která obsahovala body jako „Tyto orgány (ÚV KSČ a další stranické orgány) by 

neměly podrážděně reagovat na kritické připomínky k dosavadní práci strany a 

demokratizačnímu procesu, jdeli o vystoupení otevřená, neanonymní, argumentačně 

podložená, jako v případě článku 2000 slov, kde mohlo být na návod k urychlení 

demokratizačního procesu  reagováno od počátku klidněji“192. Manifest  2000 v Pochodni 

rezonoval ještě 12. července, kdy v reakci na lživý článek v sovětském tisku otiskla reakci 

PRAVDA o 2000 slovech. V něm vyvrací argumenty sovětského výkladu 2000 slov, které 

vyšly v moskevské Pravdě. Celá reakce končí v Pochodni  slovy „Další pasáže článku 

v Moskevské Pravdě otiskneme bez poznámky –  čtenář si jistě udělá o argumentech a 

závěrech v něm obsažených sám“. Nejenom, že v této reakci zcela otevřeně upozorňuje na 

lež se strany SSSR, zároveň tato reakce končí až ironizující poznámkou.193  

Od poloviny července se v Pochodni objevuje nové téma, a to schůze zástupců některých 

socialistických zemí v Polsku.  Šestnáctého srpna vychází na titulní straně komentář od 

zahraničního redaktora Pochodně Evžena Štefana s titulkem Skončí varšavská schůzka pro 

nás Kostnicí 1968? V něm Štefan kritizuje Klementa Gottwalda „Při vší úctě k jeho práci, 

vždy v případě Sovětského svazu nepřemýšlel a byl ochoten podrobit se všemu, co přicházelo 

z Moskvy.“ Dále si klade otázku, proč se Gottwald nevydal po stopách Tita. Díky tomu by 

Československo  mohlo  –  podle něj –  být ušetřeno „všech hrůz z Mírova, Leopoldova, 

Ruzyně a především lesu šibenic s těly nejlepších československých komunistů“. V další části 

pak přemýšlí, jaké sankce by mohly být na Československo, jakožto kacíře v socialistickém 

táboře, uvaleny. „Vojenské zatím vylučujeme. Žádná osobnost, žádná organizace, armáda, 

vyjma několika deklasovaných živlů z Novotného tábora –  by  nespolupracovala  s vojsky 

Varšavské smlouvy na území okupované vlasti. Vojenská inkvizice by pohoršila svět a 

přivedla komunistické strany v celém světě do nezáviděníhodné situace.“ Jednání těchto 

socialistických zemí přirovnává k Mnichovu 1938, používá frázi „o nás bez nás“ a 

připomíná, že na podzim uplyne nejen 50 let od vzniku republiky, ale zároveň 30 od 

mnichovské zrady. Na závěr nabádá čtenáře ke klidu, neboť by „stačil jeden výstřel či rána 

dýkou od podplaceného chuligána či dogmatického fanatika k vojenskému zásahu“.194 

 
191 Nesg. O čem hovořili delegáti konference. Pochodeň. 57(162). 2. 
192 Nesg. Rezoluce z mimořádné krajské konference KSČ v Hradci Králové. Pochodeň. 57(163). 12. 
193 ph. PRAVDA o 2000 slovech. Pochodeň. 57(166). 12. 
194 ŠTEFAN, Evžen. Skončí varšavská schůzka pro nás Kostnicí 1968? Pochodeň. 57(169). 1.2. 
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V tom samém čísle ještě vychází v rubrice Slovo dne ohlas redaktora Vítězslava Boukala ke 

2000 slov, který z jeho strany vyznívá pro manifest a tlumočí i názory občanů. „Občané 

znovu a znovu zdůrazňují, že v článku nenacházejí nic, co by se dalo charakterizovat jako 

výzva ke kontrarevoluci (jak to charakterizoval poslanec Kodaj) a tím méně v něm vidí důvod 

k mobilizaci Lidových milicí, obsazení rozhlasu, televize a redakcí (jak po tom volali někteří 

politici)…Všechny tyto projevy vyvolávají naopak dojem, že konzervativci chtěli této 

příležitosti využít ke zvrácení polednového vývoje“, „V souvislosti se snahami konzervativců 

a sektářů vzbuzují obavy i takové jevy, jako je kampaň SSSR a jiných spřátelených zemí, 

líčící věci tak, jako by u nás byl ohrožen socialismus a národní nezávislost. Lidé samozřejmě 

spojují všechny tyto skutečnosti s faktem, že spojenecká vojska stále ještě setrvávají ve 

výcvikových prostorech. Nyní již probíhá jejich přesun. Nejde o to, že bychom u nás neradi 

viděli bratrské vojáky. V nynější složité vnitropolitické situaci však jejich pobyt nutně 

vyvolává různé dojmy. Jde o moment, který upřímnost bratrských vztahů ke spojencům může 

jen zakalit.“195 V obou článcích tak najdeme v té době nejpalčivější problémy Čechoslováků 

a jejich obavy – fakt, že na republiku ostatní socialistické země nahlížely jako na „kacířskou“ 

a vyslovení možných sankcí, které mohly nastat. Ovšem vojenský zásah se stále autorům 

jevil jako nemyslitelný, byť možný. To platilo i v komentáři ze 17. července, který vyšel po 

ukončení varšavské schůze. „Většina pozorovatelů však tyto extrémní komentáře odmítá a 

považuje za nereálný a pro Moskvu neúnosný – především politicky – vojenský zásah proti 

Dubčekovi. Nejen že by to zkomplikovalo postavení SSSR ve světě, ale mohlo by to ohrozit 

blížící se světovou poradu komunistických a dělnických stran.“196 Jako pravděpodobné se 

tak pro autora jevily sankce hospodářského rázu. Zároveň se snaží čtenáře uklidnit i faktem, 

že československou cestu podporuje Jugoslávie a Rumunsko.  

Na stránkách Pochodně byl následně otištěn i dopis pěti stran – účastníků varšavské schůzky 

ústřednímu výboru KSČ, který však doplnilo jednak vyjádření Alexandera Dubčeka a 

zároveň zpráva z mimořádného zasedání KV KSČ, které vyjádřilo „bezvýhradnou podporu 

ÚV KSČ“ a požadovalo, aby „bratrské strany vycházely ve svých stanoviscích z přesnějších 

a věcných informací“.197 Diplomaticky řečeno, aby nepřekrucovaly informace ku prospěchu 

jejich vyjádření  (aby  nelhaly).  V následujících dnech v Pochodni vycházely články 

informující o podpoře z Jugoslávie či další kladné komentáře redaktorů pro suverénní 

 
195 BOUKAL, Vítězslav. Obavy. Pochodeň. 57(169). 2. 
196 HŘÍŠNÝ, Pavel. Schůzka skončila. Co bude dál? Pochodeň. 57(170). 2. 
197 Nesg. Bezvýhradná podpora ÚV KSČ k dopisu pěti. Pochodeň. 57(172). 1. 
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československou cestu. Zároveň byla Pochodeň, jak sama uvádí, jediným československým 

deníkem, který zveřejnil v plném znění článek moskevské Pravdy  ke „stanovisku 

předsednictva ÚV KSČ“ a zároveň k němu připojila i svůj komentář, ve kterém se opět zcela 

otevřeně vymezovala vůči lžím ze strany sovětského tisku. „V článku pondělní PRAVDY mě 

zvláště zaujal odstavec, kde se psalo, že sovětská strana v červenci několikráte navrhla 

dvoustranné jednání. Českoslovenští soudruzi prý je vždycky odložili na neurčito. Myslím, 

že je nutné zde podat více informací. KSČ nebránila dialogu. Všichni víme, že naopak první 

žádala dvoustranné jednání…“. 198 

Před jednáním v Čierne nad Tisou otiskla Pochodeň prohlášení Předsednictva OV KSČ a 

kolektivů zaměstnanců z různých královehradeckých firem, kteří všichni vyjadřovali 

podporu ÚV KSČ před jednáním se zástupci KSSS.199  Zároveň se v rubrice  Slovo  dne 

objevuje Předsjezdové zamyšlení redaktora Josefa Řehoře, který nabádá k práci i s bývalými 

členy strany, neboť nechce, aby se strana během obrodného procesu dopouštěla těch samých 

chyb a nenálepkovala tyto lidi označeními, která jim nepřísluší.“200 

Se zahájením rozhovorů v Čierne se v Pochodni objevují i články informující o podpisové 

aktivitě občanů na podporu ÚV KSČ. V Hradci Králové připojilo za jeden den svůj podpis 

přes 10 000 občanů. Na Pardubicku to mělo být od 27. července dokonce kolem 100 000,201 

což ukazuje na obrovskou podporu, jaké se straně od obyvatel dostávalo. O tom mluví i 

článek z prvního srpna pod titulkem Neustoupili!.  V něm se čtenář dozvídá, že delegace 

Národní fronty –  Jiří Kubíček, Ladislav Cibulka a Vladimír Kubík –  vezla na ÚV KSČ 

podpisy občanů z Východočeského kraje. Přijal ji tajemník ÚV KSČ Štefan Sádovský, který 

pak členy delegace informoval o probíhajících jednáních v Čierne, která označil za náročná, 

avšak dodal, že  českoslovenští soudruzi neustoupili ze svých požadavků a že je pro ně 

podpora od národa velkou vzpruhou. „Podpisy našich občanů jsou pro jednání z naší strany 

velkou morální posilou. Něco tak spontánního v projevu důvěry vládě a straně nemá 

v historii národů obdoby.“202  Po konci jednání v Čierne a následně v Bratislavě se 

v Pochodni objevují Úvahy nad Prohlášením, ve kterém autor polemizuje nad přijatým 

prohlášením z bratislavských schůzek, které „má jistě každý občan pečlivě přečtené a mnozí 

je třeba odložili s určitými rozpaky, protože zdánlivě nic nového nepřináší.“ Ale podle autora 

 
198 ŠTEFAN, Evžen. ČSSR po prvním kole. Pochodeň. 57(176). 2. 
199 Nesg. Předsednictvu ÚV KSČ, Praha. Pochodeň. 57(180). 1. 
200 ŘEHOŘ, Josef. Předsjezdové zamyšlení. Pochodeň. 57(180). 2. 
201 Nesg. Podpisy v historickou chvíli. Pochodeň. 57(181). 1.  
202 (špa). Neustoupili! Pochodeň. 57(183). 1. 
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se  v něm však našly body, které by si měly zasloužit pozornost  –  jako například tento: 

„Bratislavská porada se zeměmi, které ještě před několika dny prohlašovaly, že vnitřní vývoj 

v Československu ohrožuje bezpečnost socialistického tábora, totiž mimo jiné prohlašuje, že 

každá bratrská strana řeší tvořivé otázky dalšího socialistického rozvoje podle svých 

národních zvláštností a podmínek.“ Celou úvahu zakončuje věta „Týden, který náš redaktor 

Štefan označil na příliš dlouhý, skončil, alespoň podle toho, co dosud víme, pro nás 

dobře“.203 Již za tři týdny se autor dozví, jak důležitá byla ona formulace – alespoň podle 

toho, co dosud víme.  

Šestého srpna se objevuje v deníku průzkum „Co říkáte Bratislavě?“ mezi deseti náhodnými 

respondenty převažoval dojem, že jednání dopadlo dobře „Zaplať pánbůh za to, že je to za 

námi a že to takhle dopadlo“, „…Hlavně že nám zůstává suverenita a že nám do vnitřních 

věcí nebude nikdo mluvit.“204 (viz příloha č. 1, s. 103). 

Před unáhleným optimismem však varoval Egon Busch, redaktor časopisu Mezinárodní 

politika, který poskytl Pochodni svůj pohled. „Bylo by riskantní chybou počítat s tím že po 

bratislavské schůzce představitelů šesti stran, po dvoustranných jednáních s Titem  a 

Ceaušeskem i po překvapivě kladném průběhu rozhovoru s W. Ubrichtem, vztahy ČSSR se 

socialistickými zeměmi (jež se podepsaly jmény svých čelních představitelů na Varšavský 

dopis), budou jakousi politickou selánkou.“205  Toto vyjádření vyšlo v Pochodni  ve 

víkendovém dvojčísle pro sobotu 17. a neděli 18. srpna. 

Dne 21. srpna ráno ještě vyšlo za normálních okolností připravované číslo, avšak během dne 

vyšlo ještě několik zvláštních výtisků. Pokaždé se jednalo jen o jednostránkové vydání, které 

bylo ovšem potištěné z obou stran. První z těchto zvláštních vydání obsahovalo informace o 

situaci  v zemi.  V záhlaví mu dominoval text „Československému lidu!“. Dále se v něm 

nacházelo stanovisko předsednictva ÚV KSČ či vzkaz soudruha Dubčeka. Současně v něm 

bylo otištěno i provolání předsednictva KV KSČ, ve kterém předsednictvo vyzývalo 

spoluobčany ke klidu206. Ve druhém zvláštním vydání z 21.  srpna se čtenáři dozvídají 

informace o dění v Hradci Králové, a to konkrétně o situaci ve Východočeských 

energetických závodech, kde jejich zaměstnanci prostřednictvím Pochodně uklidňovali 

 
203 (vb). Úvahy nad „Prohlášením“. Pochodeň. 57(186). 2. 
204 BOUKAL, Vítězslav. Co říkáte Bratislavě? Pochodeň. 57(187). 1. 
205 BUSCH, Egon. Spojenectví a zub času. Pochodeň. 57(197). 3. 
206 Předsednictvo KV KSČ. Všem funkcionářům, členům strany, všem občanům kraje. Pochodeň. 57(ZV, 
201). 1. 
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spoluobčany a vzkazovali jim, že budou i nadále „zásobováni jako normálně“. Rovněž do 

podniku dorazilo i pár důchodců, bývalých zaměstnanců207. Dále se v tomto vydání objevuje 

informace o dění v pionýrských táborech. V článku redaktoři Pochodně sdělují rodičům, že 

telefonovali do různých táborů a ve všech nadále probíhá program normálně208. V článku 

s titulkem „Prodej do jedné ruky“ se čtenář dozvídá o zavedení mimořádného opatření 

ohledně prodeje potravin – jednomu člověku tak bylo možné prodat maximálně 2 kg mouky, 

5 kusů vajec či jeden balíček koření209.  

Ve čtvrtek 22. srpna vychází dvě čísla. První tvoří převážně informování o dění v Praze a 

otištěno je i prohlášení vlády a KV KSČ. Zároveň se v něm však hovoří o situaci na 

hradeckém letišti, kde jeho zaměstnanci odmítli okupačním vojákům zajistit ubytování, 

palivo a nedali jim ani pitnou vodu. Navíc přináší svědectví z okolí opatovické elektrárny, 

kde se mladí lidé pokoušeli polským vojákům vysvětlit, že je okupují. Ti se je snažili 

přesvědčit, že jsou v Československu jen na cvičení a poté, co jim Čechoslováci sdělili, že 

Rusové už stříleli do lidí a jsou první mrtví, odvětí polský voják, že on by do lidí nestřílel.210 

Dalším článkům dominují titulky jako Zde domov můj, Jeďte zpátky! nebo Díky za klid a 

rozvahu.  Zároveň se objevuje i výzva redaktorů Pochodně,  v něm redaktoři informují 

čtenáře, že neví, jak dlouho budou ještě v těchto podmínkách vydávat noviny a varují je: 

„Prosíme vás, pokud se obsah Pochodně zásadně změní, abyste pochopili, že není dílem 

dosavadních redaktorů tohoto časopisu: nepropůjčíme se  nikomu  k tomu,  abychom  psali 

jinak, než tomu bylo po celých sedm  a  půl měsíce tohoto roku! Stojíme hrdě dál za 

progresivním vývojem našeho státu…Dojdeli  k obsazení naší redakce a změně kursu 

Pochodně, žádáme její čtenáře, aby se v žádném případě neřídili jinými pokyny než těmi, 

které se k nim dostanou, možná i svízelnými cestami z úst legálních představitelů 

Komunistické strany Československa, vlády republiky a předsednictva Národního 

shromáždění.“ Zároveň čtenáře nabádají ke klidu a jednotě. Na závěr připojují provolání 

„Plně stojíme jen za těmi, kteří poctivě usilují vrátit socialismu jeho lidskou tvář. Jen pro to 

můžeme žít, jen v tom je naše budoucnost, štěstí!“211 V ten samý den vyšlo ještě zvláštní 

vydání, kterému dominují obrovské titulky v záhlaví a zápatí „Všem komunistům světa!“ a 

„Svobodu Svobodovi, Dubčekovi, Císaři, Černíkovi, Smrkovskému a Kriegelovi“. List také 

 
207 Nesg. Hradec v 10.00. Pochodeň. 57(2. ZV, 202). 2 
208 Nesg. Nemějte strach o děti. Pochodeň. 57(2. ZV, 202). 2 
209 Nesg. Prodej do jedné ruky. Pochodeň. 57(2. ZV, 202). 2 
210 (ph). Jsme tu na cvičení. Pochodeň. 57(202). 2. 
211 Redaktoři časopisu Pochodeň. Výzva redaktorů Pochodně. Pochodeň. 57(203). 4. 
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informuje čtenáře, že byl jediným deníkem, který se dostal do novinových stánků krajského 

města, ale pravděpodobně i většiny dalších míst Východočeského kraje. V sedm hodin ráno 

však byly stánky prázdné, ale tiskárna rychle natiskla dalších 30 000 výtisků a PNS zajistila 

jejich  rychlou  distribuci.  „U  všech novinových stánků nás ujišťovali, že by dnes prodali 

jakékoliv množství Pochodně. Lidé čekají na zprávy.“212  

V několika následujících dnech vyšla Pochodeň ještě dvakrát za den. Když informovala o 

cestě prezidenta Svobody do Moskvy  a o  jeho přivítání sovětskými obyvateli („Davy ho 

uvítaly voláním Ať žije Svoboda… V některých ulicích byly zastaveny provozy, aby 

usměrňovaly davy, které však byly velmi klidné a tleskaly, když průvod projížděl.“) připojila 

redakce i svůj komentář: „Těm, kteří v sovětských  ulicích vítali prezidenta Svobodu, 

vzkazujeme: Kdybyste věděli, co se u nás ve skutečnosti děje, jak se chovají sovětská 

okupační vojska, pak byste plakali. My jsme také pro: Ať žije Svoboda – ale taky Ať žije 

svoboda!“213  Dále pak vycházely články s jasnou dikcí –  proti okupantům (titulky: 

„Zrádci“, „Svobodu Československu“, „Sověti, fuj, fuj, fuj“, „Dlažba Prahy od krve“). 

Pochodeň přinášela i prohlášení z různých východočeských podniků, které jasně 

vyjadřovaly své sympatie Dubčekovi a jeho vedení. Na titulních stranách vycházela 

obrovská hesla jako „Zády k okupantům“,  „Náš klid drtí okupanty“  nebo „Kreml vraždí 

přátelství“. V pondělí 26. srpna list informuje o tom, že Sověti protahují jednání v Moskvě 

a zároveň přináší krátkou zprávu o zatčení čtyř sovětských občanů, kteří byli součásti 

skupiny 15 lidí, jež na Rudém náměstí demonstrovali proti okupaci Československa214. 

Článek První neděle okupantů v ČSSR popisuje události z prvního víkendu za přítomnosti 

okupačních vojsk „V  podvečer kroužila nad Hradcem Králové a okolními obcemi 

okupantská helikoptéra z hradeckého letiště a rozhazovala opět do ulic letáky určené 

obyvatelstvu. I když jsou v české řeči, jejich účinnost je pramalá. Pokud je lidé sbírají, musí 

se při porovnání se živou skutečností jen smát.“215 Zároveň Zář zveřejnila i znění těchto 

letáků, které uvedla jízlivým komentářem: „Už nemáme sílu odpírat vám déle potěšení 

poznat tu pravou a nejpravější pravdu. Možná, že jste neměli právě to štěstí a nepadl k vašim 

nohám letáček tak přičinlivě rozhazovaný z helikoptér. Tak jsme si řekli, že to tak nelze 

nechat a pomůžeme každému, aby si tuhle pravdu měl možnost přečíst sám na vlastní oči a 

 
212 (vb). Jediný deník. Pochodeň. 57(209). 1. 
213 Nesg. President L. Svoboda v Moskvě. Pochodeň. 57(203). 1. 
214 Nesg. Zatýkání v Moskvě. Pochodeň. 57(217). 1. 
215 Nesg. První neděle okupantů v ČSSR. Pochodeň. 57(217). 2. 
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na vlastní hlavu si ji pěkně přebral.“ V letáku se píše o kontrarevoluci v Československu, 

kterou vyvolali američtí imperialisté a drazí přátelé z Československa se už nemusí bát, 

neboť jim na pomoc přišli „jejich třídní bratři“. Redakce Pochodně pod znění dopisu 

připojila ještě jeden komentář, a to jasné a stručné „FUJ!!!“216. Deník část svého prostoru 

také věnoval rubrice „okupační humor“, kterou přetiskl z brněnské Rovnosti a ve které byly 

k přečtení například tyto vtipy: „Prodám levně Československo. Zn. Biľak – 30 stříbrných.“ 

Nebo „výlet pánů Biľaka a Indry do Moskvy jsme neorganizovali. Nedovolte návrat ani 

autostopem. ČEDOK.“217 V čísle vyšla i jedna karikatura (viz příloha č. 2, s. 104) a současně 

i fotopříloha doplněná o komentáře od členů redakce (viz příloha č. 3, s. 105). 

V úterý 27. srpna se objevují první zmínky o ukončení moskevských jednání, na kterých by 

podle zahraničních agentur – od kterých Pochodeň svůj článek přebrala – měly být uzavřeny 

podmínky jako uznání vedení A. Dubčeka, stažení části  okupačních jednotek, podmínky 

setrvání zbylých jednotek, zavedení cenzury u informací týkajících se SSSR, vztahů mezi 

SSSR a ČSSR a vztahů mezi ČSSR a ostatními socialistickými zeměmi218. Zároveň tomuto 

číslu dominuje v záhlaví veliký titulek „Odmítáme diktát Moskvy, nekapitulujeme před 

tanky“ pod ním je fotografie tanku v ulicích a okolního ohně s komentářem „Pozdrav 

z Moskvy – posílá váš Leonid“ (viz příloha č. 4, s. 106). Fotopříloze tohoto čísla dominuje 

heslo „Nenávidíme je!“ (viz příloha č. 5, s. 107).  O den později přináší Pochodeň přepsaný 

projev prezidenta Svobody a Alexandera Dubčeka po návratu z Moskvy. Na něj následující 

den reaguje otištěné prohlášení KV KSČ „Všichni jsme vyslechli výsledky jednání v Moskvě. 

Tyto výsledky jsme přijali s pocity rozhořčení nad vnuceným diktátem…Stojíme však 

v těžkých podmínkách tváří tvář dané skutečnosti, která je tvrdá a musíme ji pochopit…Přes 

naše hluboké pohnutí nad závěry jednání a jsouce si vědomi plně odpovědnosti krajského 

výboru za osudy strany a životy našich lidí, jednoznačně stojíme za soudruhem Dubčekem. 

Budeme se plně řídit jeho pokyny a tyto realizovat. Vidíme v tom jedinou schůdnou cestu, 

jak možno v krátké době přispět k urychlené normalizaci poměrů u nás…Nedopusťme 

oslabení strany. Jedině v tom je záruka, že se do popředí nedostanou síly, které by chtěly 

usilovat o návrat k předlednovým poměrům…“219  

Ještě začátkem září dominují na titulních stranách Pochodně bojovné titulky, které redakce 

 
216 Nesg. Dopis „od našich třídních bratrů“. Pochodeň. 57(217). 2. 
217 Nesg. Okupační humor. Pochodeň. 57(217). 2. 
218 Nesg. Rozhovory skončily? Pochodeň. 57(219). 1. 
219 Východočeský krajský výbor KSČ. KV KSČ k jednání v Moskvě. Pochodeň. 57(222). 1. 
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vybírala z projevů ústavních činitelů – například „Nezahyne národ, v němž se každý dokáže 

řídit svým svědomím a rozumem“ –  A. Dubček.  Později tato provolání nahradí citáty 

slavných osobností, myslitelů v levém horním rohu – například citát Alberta Schweitzera 

„Humanita spočívá v tom, aby člověk nikdy nebyl obětován cíli“220 nebo Goetha „Jen tak 

jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den.“221. Avšak přicházející normalizace 

začínala být  znát. Při referování o událostech z 21.  srpna  se  přestalo  vyskytovat  slovo 

okupant či okupace a nahradilo  se například spojením „pohnuté srpnové dny“.  Dalším 

příkladem může být informace o posledním rozloučení se dvěmi obětmi okupace – Zdenou 

Klimešovou a Jaroslavem Veselým, u nichž se pouze napsalo, že „tragicky zahynuli“ bez 

udání pravého důvodu. Na druhou stranu je tato informace doplněná o fotografii, na které je 

zřetelně poznat, že se rozloučení zúčastnily desítky lidí.222 (viz příloha č. 6, s. 108). Dále pak 

v polovině září provedla Pochodeň drobnou anketu v hradeckých ulicích, kde se ptala lidí, 

koho  v současné chvíli považují za největší osobnost v ČSSR.  V odpovědích jasně 

dominovali Dubček a Svoboda, ovšem žádná zmínka o doktoru Františku Kriegelovi, který 

jako jediný nepodepsal moskevské protokoly223. Od druhé poloviny září se Pochodeň vrací 

k informování o běžných věcech jako například o proběhnutí českošvédského týdne, sbírání 

brambor či zamyšlení nad federalizací. Ovšem čas od času se ještě tiskly články se srpnovou 

tématikou, a to převážně v rubrice Slovo dne a v každém z nich se už mluvilo o „normalizaci 

poměrů“, avšak autoři se v nich stále odvolávali k lednu a věřili, že v zemi bude pokračovat 

polednový vývoj. Od konce září však rubrika Slovo dne, která byla do té doby každodenní 

součástí novin, začíná vycházet v nepravidelných intervalech.   

V čísle ze 17. října 1968 se čtenář z titulní strany dozví, že v Praze došlo k podepsání dohody 

o dočasném pobytu vojsk na našem území224. Toto sdělení není ze strany Pochodně nijak 

komentováno. Avšak útočných článků se deník úplně nevzdal. V den výročí 50 let od vzniku 

samostatného Československa otiskl mimo jiné i besedu, kterou vedl se zaměstnanci ZVÚ 

v Hradci Králové a ve které se zaměstnanci vyjadřovali i ke znárodnění průmyslu v roce 

1948. V něm vidí všichni respondenti přínos, poté se debata stočí k současnosti a soustružník 

Ladislav Hostinský odpovídá na otázku, jak si představuje demokracii „svoboda projevu, 

slova, tisku. Jsem přesvědčen, že jestliže někdo prosazuje správnou myšlenku, pak se nemusí 

 
220Nesg. Slova moudrých. Pochodeň 57(236). 1.  
221 Nesg. Slova moudrých. Pochodeň 57(241). 1. 
222 Nesg. V hlubokém pohnutí. Pochodeň. 57 (236). 2. 
223 (ph + sp). Koho považujete za největší současnou osobnost v ČSSR a proč? Pochodeň. 57(237). 4. 
224 Nesg. A. Kosygin v Praze. Pochodeň. 57(265). 1. 
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bát oponentury...Je přirozené, že při svobodě projevu a svobodě slova dostávají prostor i 

nesprávné názory. Pak už jde o to, aby se každý nad nimi zamýšlel a jdeli o názor nesprávný, 

aby ho nepodporoval“. Milan Kobližek, dělník z modelárny, se pak vyjádřil i k otázce 

kontrarevoluce „Já si pod tím představuji Kolčaka. Tedy někoho, kdo organizoval odpor 

proti vládě v tehdejším SSSR a za kým stály značné armády. Jenže u nás –  pokud vím, 

Kolčaka, nemáme. Kdo si to vymyslel, nevím, ale je to přímo směšné…“225 V silvestrovském 

čísle pak Pochodeň otiskla anketu Na co byste si rádi připili?  Vedoucí CKM v Hradci 

Králové, Pavel Zeman například zmiňuje, že si v lednu  1969  vzpomene  na  leden  1968. 

Recepční hotelu Beránek v Hořicích, Bedřich Šmejc si přeje „aby se vrátily doby mezi 

letošním lednem a obsazením. A ke sdělovacím prostředkům jsme opět měli skutečnou 

důvěru. Stanislav Felkl, topič ČSD měl přání stručné a jasné „Aby odešli…“ v podobném 

duchu  se  vyjádřil  i redaktor Československo rozhlasu v Pardubicích Stanislav Zářecký 

„Moje přání je totožné s přáním čtrnácti milionů lidí naší krásné vlasti.“226 Dvacátého ledna 

pak Pochodeň přinesla několik článků týkajících se úmrtí Jana Palacha. Titulní straně pak 

dominoval  text  Máme v očích slzy od redaktora Oldřicha Koutníka „Když mladý člověk 

neváhá obětovat svůj život a dnes víme proč, tak máme v očích slzy…O co nám, většině, šlo? 

O  socialismus  s lidskou tváří…Zbytečně zařinčely zbraně…My, starší žijeme pro děti, 

nepřejeme jim naši minulost…Víme, že přátelství se nedá diktovat a jestliže je do něj vražen 

klín, zpravidla jej vytahuje ten, kdo jej vrazil…I když  nebude,  jak  bylo,  srpen  nelze 

vygumovat!“227  (viz příloha č. 7, s. 109).  Avšak po takovémto až dojemném článku 

reagovala Pochodeň na stejný čin Jana Zajíce pouze dvěma krátkými texty, v prvním 

informovala o upálení neznámého mladíka na  Václavském náměstí s iniciály J. Z. a 

v pondělí 3. března věnovala informování o jeho pohřbu jen tři krátké řádky228.  Ještě na 

začátku dubna se v deníku objevuje komentář s odbojným nábojem,  a to ve chvíli, kdy 

Pochodeň otiskla článek z moskevské Pravdy  ohledně hokejových oslav, které 

v Československu proběhly poté, co československý výběr porazil SSSR v ledním hokeji. 

Pochodeň byla jedním z malá deníků229,  který se proti pomluvám ze strany sovětské 

propagandy  vymezil alespoň komentářem. V úvodu sice odsoudila  „výstřelky v Hradci 

 
225ŘEHOŘ, Josef a PLÍVOVÁ, Anna. Hradečtí škodováci k 28. říjnu – Nezůstat v půli cesty. Pochodeň. 
57(275). 3. 
226 Nesg. Na co byste si rádi připili? Pochodeň. 57(327). 89. 
227 KOUTNÍK, Oldřich. Máme v očích slzy. Pochodeň. 58(16). 1. 
228 Nesg. Včera v republice. Pochodeň. 58(52). 1. 
229 SKALECKÁ, Veronika. Pardubice v období normalizace: politika, kultura a média od srpna 1968 do 
listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 127. ISBN 9788074652318. 
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Králové“, ale následovala slovy „Nemáme k dispozici doklady o tom, že by tyto lidové 

manifestace byly organizovaným dílem jistých skupin. I při nejlepší organizaci je asi těžké 

sezvat tisíce lidí, zvlášť když výsledek utkání nebylo možno předem naplánovat…“230. Ovšem 

události, které ještě přiživily hokejové oslavy, urychlily  odchod Alexandera Dubčeka 

z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. V polovině dubna ho nahradil Gustav Husák, mimo 

jiné došlo k opětovnému zavedení předběžné cenzury a z Pochodně zmizely poslední stopy 

bojovně laděných textů.  

Dne 22. dubna vychází na titulní straně článek věnovaný „velkému revolucionáři a učiteli – 

Leninovi!“ u příležitosti 99. výročí jeho narození. V textu nechybí obraty jako „velký odkaz“ 

nebo „velký vůdce světového proletariátu“231. Během květnových oslav konce druhé světové 

války pak v rubrice Slovo dne píše Oldřich Enge o nutnosti utužování vztahů se Sovětským 

svazem „pokud budeme posuzovat náš vztah zúženě ekonomicky a rozumově, musíme dojít 

taktéž k závěru, že narušování vztahů k SSSR poškozuje především zájmy našich národů. 

Každý průměrně ekonomicky myslící člověk ví, jakou snahu vynakládají například Italové, 

Francouzi a západní Němci na jedné a Japonci na druhé straně, aby se ekonomicky v SSSR 

prosadili…Jestliže reálně uvažujeme o našich vztazích k Sovětskému svazu a dalším 

spojencům, nejde o to dělat veletoče. Poctivý a charakterní člověk je nedělá. Jde jen o to 

pochopit, co prospívá národům Československa.“232 V tom samém čísle navíc Pochodeň 

informuje o proběhlé schůzi východočeského krajského výboru Svazu českých novinářů, 

který ve svém prohlášení vyjádřil podporu závěrům dubnového pléna ÚV KSČ a vyvodil 

z něj pro svou činnost požadavky „věcného, nehysterického, tvořivého a disciplinovaného 

úsilí“233.  

A když se blížilo první výročí okupace, vyšly 20. srpna v Pochodni přepsané proslovy 

prezidenta Svobody a prvního tajemníka Husáka pod společným titulkem „Republiku si 

rozvracet nedáme!“234.  V den výročí se na mnoha místech republiky uskutečnily protesty 

proti přítomnosti okupačních vojsk a Východočeský kraj nebyl výjimkou. Avšak tentokrát 

to nebyli vojáci zemí Varšavské smlouvy, jejichž vinou zahynulo několik Čechoslováků, ale 

byly to československé ozbrojené složky, které zabily pět svých spoluobčanů. Tento příměr 

by se dal aplikovat i na referování v novinách. Přesně před rokem Pochodeň hanila okupační 

 
230 Nesg. Hokej a nacionalistická horečka. Pochodeň. 58(77). 7. 
231 Nesg. Lenin – učitel. Pochodeň 58(94). 1. 
232 ENGE, Oldřich. Nejenom den z historie. Pochodeň 58(107). 2. 
233 Nesg. Novináři pro konstruktivní práci. Pochodeň 58(107). 2. 
234 Nesg. Republiku si rozvracet nedáme! Pochodeň. 58(195). 1. 
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vojska a nabádala ke klidu, o rok později označovala ty spoluobčany, kteří se odvážili 

připomenout smutné výročí, za rozvraceče a výtržníky. O dění v Pardubicích referovala 

následovně: „Po  devatenácté hodině dostaly narážky novou formu, stupňovaly se až do 

vulgárností, potom kdosi sevřel v hrsti kámen a zasáhl příslušníka VB. Na třídě Míru. 

V místech, která symbolizují ty nejčistší úmysly, tam by se tedy házet kamením proti těm, 

kteří sem vkročili v zájmu pokojného tepu života, nemělo!...Hanlivá hesla, nadávky, výrazy, 

které se nevyskytují ani ve chlévech, snižování lidské důstojnosti: mladíci řvou slova, jejichž 

obsah nemohou posoudit. Kdo, prosím vás, z těch, v jejichž křestních listech je  rok 1951, 

například ví, čím se vyznačoval gestapák? Radí vám, mládenci, měli byste si udělat pořádek 

ve slovech!“…na závěr autor nabádá spoluobčany, jak vychovávat mládež „Měli bychom 

začít v rodinách, v práci, slovem i příkladem, tedy negací pseudovlastenectví a „hrdinství“, 

které má kámen v ruce a včera mířilo na muže v modrém stejnokroji a zítra může zasáhnout 

vás, občane!“235    A  tak  se  z lidí, kteří protestovali proti okupaci, stali o rok později 

pseudovlastenci a „hrdinové“, kterými autor strašil spoluobčany. Ve Slovu dne z 27. srpna 

píše Josef Řehoř následující „V srpnových dnech se ne všude podařilo chytit při činu 

organizátory protistátních, protistranických či protisovětských provokací a vandalství. 

Cesta  k jejich nalezení je cestou další bdělosti, a to na každém kroku. Máli se naše 

společnost definitivně vypořádat s nositeli rozvratu, musí je nalézt, chytit při činu, byť 

napohled menším, než ty, kterých jsme byli svědky letos v březnu či nyní v srpnu.“236  A 

v tomto případě Řehoř otevřeně nabádá spoluobčany k hledání/nahlášení těch, kteří v srpnu 

1969 (a i březnu) vyjadřovali své postoje vůči SSSR/vojskům Varšavské smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
235 (OK). Kdo hodil kamenem. Pochodeň. 58(202). 12. 
236 ŘEHOŘ, Josef. Demaskovat nositele rozvratu. Pochodeň. 58(201). 12. 
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4.1.3  Shrnutí činnosti Pochodně 
Krajský deník Pochodeň v roce 1967 vydával články laděné prokomunisticky nebo naopak 

antiamericky. Jedinou změnou, která se na jeho stránkách v tomto roce objevila, byla rubrika 

názory, ve které dával prostor názorům čtenářů. Je pravda, že v tomto zmiňovaném roce 

v této rubrice zveřejňoval jen dopisy od čtenářů, které pouze chválily různé zaměstnance, i 

tak je to ale krok kupředu ve vztahu mezi tiskem a čtenářem. 

Pražské jaro však dostálo na stránkách Pochodně svému jménu, neboť kriticky laděné články 

(k bývalým poměrům) se v Pochodni skutečně začínají objevovat zejména od jara 1968.  

Je sice pravdou, že Pochodeň zpočátku pouze informovala o proběhnutých zasedáních či 

vyjádřeních funkcionářů, ale později se otevřené i kritické hlasy objevovaly i z řad 

samotných novinářů, a to zejména v rubrice  Slovo  dne,  která  skutečně reflektuje změnu 

myšlení a nálady ve společnosti.  

Co se týče manifestu 2000 slov, tak v tomto případě Pochodeň žádný svůj vlastní komentář 

nepřipojila, avšak vyjádření, která na jeho adresu sdílela, vyznívala (téměř všechna) pro 

manifest. Velmi odvážný byl z její strany i text o prezidentu Gottwaldovi, kde ho přímo 

kritizovala a nepřímo ho označila za strůjce politických procesů (viz strana 49). 

Současně se redakce Pochodně vyjadřovala k sovětským médiím, která se nebála osočit ze 

lhaní a lživých článků a ke značné části z nich připojovala své kritické komentáře. 

Během srpnových dní fungovala Pochodeň stejně jako většina médií –  v náročných 

podmínkách, ale působila jako jednotící síla společnosti, kterou jednak informovala a 

zároveň ji vyzývala ke klidnému jednání. Nechyběly v ní ani silná hesla či spousta fotografií 

s ironizujícími komentáři na stranu okupantů.  

I po návratu československé delegace z Moskvy kopíroval vývoj Pochodně celorepublikový 

trend  –  bojovně laděné články se z jejích stran začaly vytrácet  a zmizely výrazy jako 

„okupace“ či „okupant“. Nicméně ještě například v prosinci se deník nebál otisknout anketu, 

ze které jasně vyplývala averze vůči přítomnosti vojsk varšavské smlouvy. Navíc po smrti 

Jana Palacha vyšel v Pochodni skutečně dojemný text.  

Každopádně poslední troufalý článek vyšel po takzvaných hokejových událostech. Je sice 

pravda, že redakce nejprve odsoudila „výtržníky v Hradci Králové“, ale později byla 

Pochodeň jedním z mála titulů, které se k sovětským lžím alespoň vymezily polemizujícím 

komentářem. Glosy a poznámky podle historika Zdeňka Doskočila na začátku jara 1969 
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dokazovaly, že v československých médiích ještě panovala určitá svoboda.237 

Avšak po nástupu Gustava Husáka do funkce prvního tajemníka strany mizí z Pochodně 

poslední náznaky „odboje“ a na dalších 20 let je její směr určený. 

   

 
237 DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969: Anatomie jednoho mocenského zvratu. První vydání. Brno: 
DOPLNĚK, 2006 a Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. 412 s. ISBN 8072392042 (Doplněk 
Brno), ISBN 8072850806 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha). In: TRESTROVÁ, Veronika. 

Stranický tisk a kulturní politika: pardubický okres za normalizace. Praha, 2013. s. 73. Rigorózní práce 

(PhDr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

mediálních studií. Školitel rigorózní práce PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
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4.2 Zář 
Jak už bylo zmíněno, Zář vycházela pouze dvakrát týdně (s výjimkou srpna 1968) a měla 

pouze čtyři strany, z nichž se třetí strana věnovala kultuře a čtvrtá sportu. I z těchto důvodů 

jí bude věnován menší prostor než Pochodni. 

Stejně jako v případě Pochodně i tentokrát začnu v roce 1967 představením článků, které se 

týkají událostí, které budou zajisté pevnými body i v letech 1968 a 1969. Jedná se tedy o 

slavná výročí.  

4.2.1  Rok 1967 
O Vítězném únoru se Zář v roce 1967 poprvé zmiňuje v pátek 17. února (tedy týden před 

výročím), kdy na titulní straně otiskla krátký článek Beseda  s členy Lidové milice, který 

informuje, že příští pátek proběhne u příležitosti 19. výročí Dne vítězství čs. pracujícího lidu 

beseda na Kunětické hoře s členy Lidové milice. Připomínkovou akci uspořádaly 

celozávodní výbory KSČ a ROH podniku PARAMO Pardubice. Obsahem setkání má být i 

jednání o problémech stranické práce v závodě238.  Nicméně tím celé informování o 

Vítězném únoru končí a Zář se jím více nezabývá.  

Daleko víc se tyto noviny věnovaly prvnímu květnu a svátku práce. Už měsíc dopředu (7. 

dubna) se každý týden v Záři připomínal blížící se 1. máj a představovalo se, jak budou 

vypadat oslavy a jak jsou různé pardubické podniky (a hlavně jejich propagační oddělení) 

na svátek připravené. V pátek 28. dubna dokonce vychází článek s názvem Holický rudý 

máj, který proběl v roce  1890  a  autor  –  s iniciály OR –  ho nazývá „jeden jediný, 

neopakovatelný…nejprvnější První máj!“ Z textu se čtenář dozvídá o průběhu tohoto 

nejprvnějšího Prvního máje v Holicích, avšak daleko zajímavější je pozorovat výrazy, jaké 

autor v článku používá „První máj přišel jako jarní příval…Padesát dalších májů už bylo 

přehlídkou velké síly dělnické solidarity. A těch dvacet posledních vítězným triumfem.“239 

Po proběhnutí samotného svátku věnovala Zář celou titulní stranu informování o jeho 

průběhu. Dokonce jindy černobílá Zář vydala toto číslo obohacené o titulky v červené barvě. 

Na první straně tohoto  vydání najdeme i oslavnou báseň Byl lásky čas…,  ve které autor 

(Oldřich Rajman) popisuje prvomájové dění  „…máš radost z našich vojáků, že úspěšně 

splnili cvičení Vltava, pokukuješ na nejlepší sportovce (a hlavně sportovkyně), máváš 

 
238 Nesg. Beseda s členy Lidové milice. Zář 823(14). 1. 
239 OR. Holický rudý máj. Zář 823(34). 1. 
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švarným švadlenkám, prodavačkám, soustružnicím…“240 (viz příloha č. 8, s. 110). 

Dalším významným svátkem byl konec druhé světové války a výročí osvobození 

východních Čech sovětskou armádou. Tomu se Zář pouze  věnovala pátého května,  kdy 

zveřejnila dva články, ve kterých vzpomínali Miroslav Dvořák a Ladislav Ševčík na 

květnové dny roku 1945. Z obou sálá bezmezná láska a obdiv k Sovětskému svazu a k jeho 

vojákům, osvoboditelům  „Neumím snad ani dobře povědět, s jakým rozechvěním jsme 

sledovali první sovětský letoun, který se objevil nad městem. Kolik nás si jej vyfotografovalo 

na památku. Jak úzkostlivě jsme jej sledovali, s jakou radostí jsme si sdělovali, že „tady 

někde přistál, a to už nemohou být daleko…“ Nebyli. Přišli včas, nejrychleji, jak jen mohli. 

Život člověku, zastřelenému pro kousek chyceného chleba už vrátit nemohli. Ale kolika našim 

lidem jej zachránili. A s životem i právo na práci, svobodu. Skutečnou a opravdovou svobodu 

pro každého.“241  Zásluhy sovětské armády na  osvobození východních Čech jsou jistě 

nepopiratelné, avšak autor u věty „přišli včas…“ jako by zapomněl, že rychleji by tu byla 

americká armáda, nebýt demarkační linie. Jenže jak víme, nacházíme se v roce 1967 a takové 

informace nebyly žádoucí, zvlášť ve chvíli, kdy „zlí Američané“ bojují ve Vietnamu nebo – 

jak se čtenář mohl dočíst v Pochodni  –  trénují ve svých firmách špiony.  Každopádně 

s tématem druhé světové války se na východě Čech pojí i příběh Ležáků. Od jejich vypálení 

uplynulo v roce 1967 25 let, a tak během léta tvořily články s touto tématikou – a zejména 

série článku s názvem „Heydrichiáda na Pardubicku“ – značnou část obsahu Záře. Avšak i 

v tomto případě najdeme protiamericky laděný text, kde se v článku 25. výročí Ležáků 

objevuje poznámka, že „… na závěr manifestace byla odeslána rezoluce Československému 

výboru obránců míru. Zdůrazňuje se v ní, že čtvrt století od vypálení malé kamenické obce 

v Čechách používají stejných „metod“ vojáci USA ve Vietnamu.“242 

Ovšem událost, které se Zář v roce 1967 věnovala nejvíce, bylo výročí 50 let od VŘSR. I 

když připadalo až na listopad, objevovalo se na stránkách Záře již od února. Většinou se 

jednalo o to, jakým způsobem podniky nebo města uctí tento svátek a ve většině případů to 

mělo být „splněním různých závazků (hospodářského a průmyslového rázu)“  či různými 

opravami (např. mateřské školky, chodníků – to se lišilo dle měst a obcí), jejich splnění bylo 

po oslavách označováno za „skutečně důstojný způsob oslavy“. V jednom případě Zář (24. 

října 1967) v souvislosti  s blížícím se výročím otiskla článek Na frontě, kde se nestřílí – 

 
240 RAJMAN, Oldřich. Byl lásky čas. Zář 823(35). 1. 
241 DVOŘÁK, Miroslav. Než jsme je vítali. Zář 823(36). 1. 
242 Nesg. 25. výročí Ležáků. Zář 823(51). 1. 
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v něm upozorňuje na fakt, že toto výročí se stane (nebo už se stalo) terčem reakčních sil ze 

strany západoevropských zemí či Ameriky „stupňují se akce ideologické diverse… a 

neutuchá ani humbuk kolem podvrženého manifestu československých spisovatelů a 

kulturních pracovníků. Celá obrovská propagandistická mašinerie opírající se o měšťácký 

tisk, televizi a rozhlasové základny Rias a Svobodné Evropy  jsou v pohotovosti.“ Dále se 

v článku hovoří o tom, že se jedná o „frontální útok na ideologické frontě, kde hlavní zbraní 

našeho nepřítele je výmysl, pomluva, lež a demagogie“, „Velký pokřik neutuchá na Západě 

ani kolem našeho spisovatelského sjezdu. Prim vede pan Pavel Tigrid a jeho skupina, o níž 

je známo, že udržovala styky s několika jednotlivci z řad českých spisovatelů a požadovala 

od nich různé protisocialistické služby…“, „…ale nic naplat, ať se to pánům Tigridům a 

jejich chlebodárcům líbí či nelíbí, nikdo u nás nepřipustí klást miny pod samotné základy 

společnosti, torpedovat vedoucí úlohu strany a zostuzovat dělnickou třídu…“243. Tento text 

tedy ukazuje,  jaká atmosféra panovala v Záři ke konci roku 1967. Vedle oslav VŘSR se 

v Záři připomnělo i  výročí vzniku samostatného Československa, kterému se noviny 

věnovaly ve čtyřech číslech v sérii nazvané „Na cestě k samostatnosti“, ve které historik Jiří 

Freudl popisoval dění mezi léty 19171918 v Pardubicích a okolí. 

Nicméně 30. května (tedy podobně jako v Pochodni) vzniká v Záři rubrika Vidíme, slyšíme, 

píšeme od Zelené brány, která sloužila pro zveřejňování dopisů od čtenářů. Stejně jako 

v Pochodni  i  v Záři se v ní v roce  1967  objevovaly  dopisy,  ve  kterých čtenáři oceňovali 

chování zaměstnanců či si stěžovali na různé poměry ve městě (například František Beneš 

žádal, „Aby Komunální služby nadále uveřejňovaly úmrtní oznámení ve skříňce na třídě Míru 

jako dříve a aby nedávaly parte až poslední den, kdy se koná pohřeb. To už je pozdě. Nechají 

si to dobře zaplatit, a ještě nemají ani ohled k pozůstalým a ostatním občanům. Lidé na to 

nadávají.“244 O dvě čísla později vyšlo v Záři upozornění, že došlo k vyhovění této kritice. 

Další kritiku do Záře poslala Aloisie Valkounová, která se od roku 1964 snažila zajistit 

venkovní nátěr, avšak Stavební podnik ji odbyl kvůli nedostatku kapacity a o rok později 

(1965) ji práci vykonat slíbil Sdružený průmyslový podnik. Nicméně do roku 1968 svůj slib 

nedodržel, a tak se paní Valkounová obrátila na Zář a doufala, že jí toto uveřejnění pomůže. 

Zář následně celou akci komentovala s tím, že dopis předala výše zmíněnému podniku, který 

opět přislíbil práci provést.245). Avšak našla se i výjimka, když jakýsi uvědomělý čtenář psal 

 
243 FŤK. Na frontě, kde se nestřílí. Zář 823(65). 1. 
244 BENEŠ, František. Komunále, zařiď! Zář 823(43). 2. 
245 Nesg. Kdy se dočkám? Zář 823(50). 2. 
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„Nemohu už ani číst všechny ty zprávy o zvěrstvech, která jsou páchána na nevinných 

obětech krvavé války ve Vietnamu. Napište mi prosím, kde bych se mohl jako dobrovolník 

přihlásit na pomoc bojujícímu Vietnamu…“.246  

Co se celorepublikového zpravodajství týče, tak to se v Záři příliš nevyskytovalo. List byl 

skutečně zaměřený převážně na informování z Pardubic a přilehlých měst. Typické číslo 

z roku 1967 vypadlo následovně: na titulní straně se čtenář dozvěděl, jaký podnik z okolí 

vyprodukoval/vypěstoval nejvíce výrobků/potravin, jak se ten který podnik chystá na oslavu 

VŘSR, občas se objevila otištěná Rezoluce plenárního zasedání ONV, případně zprávy o 

významných návštěvách. V podobném duchu se nesla i druhá strana, která byla později 

obohacena o výše zmíněnou rubriku Vidíme, slyšíme, píšeme od Zelené brány. Třetí strana 

většinou patřila kultuře, a navíc se na ní nacházel sloupec Telegraficky, kde – jak už název 

napovídá –  byly otištěny pouze krátké zprávy z okolí  nebo  rubrika  Černá  kronika  či 

Soudnička. Čtvrtá a poslední strana patřila sportu a inzerátům. 

Na rozdíl od Pochodně se v Záři nevyskytovala žádná rubrika, do které by redaktoři – či 

odborníci – pravidelně přispívali svými komentáři (jako tomu bylo v případě Slova dne u 

Pochodně).  

4.2.2  Rok 1968 
Tím, že se Zář profilovala jako orgán OV KSČ a ONV v Pardubicích a soustředila se pouze 

na události z Pardubic a okolí, se v lednu vůbec neobjevují zprávy o změně ve vedení strany 

(Dubček místo Novotného), proto můžeme začít porovnávání s rokem 1967 (a i Pochodní) 

v únoru (s blížícím se výročím Vítězného února). 

V roce 1968 mělo uplynout  už 20 let od Vítězného února, a tak se v Záři informace  o 

přípravě na „velké únorové dny, které jsou hluboce zapsány v srdcích pamětníků a mají úctu 

těch, kteří je znají jen z učebnic a vyprávění“247 objevovaly už od začátku měsíce. Zároveň 

se během února v Záři objevovaly první náznaky o začínajícím pražském jaru, a to například 

v článku Výroční schůze v novém duchu, ze kterého se čtenář dozvěděl, že „Během jednání 

bylo cítit, že poslední zasedání ÚV KSČ aktivizuje komunisty k lepší činnosti“ a „pomáhá 

odstraňovat některé zábrany, které dřív vedly k podlamování aktivity členů strany.“248 

Současně  komunisté v okrese vyjádřili během únorových jednání podporu straně a Zář 

 
246 OR. Řádky k zamyšlení. Zář 823(73). 1. 
247 Nesg. Před únorovými oslavami. Zář 924(10). 1. 
248 NOVÁK, František. Výroční schůze v novém duchu. Zář 924(11). 1. 
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otiskla dopis, který poslali ústřednímu výboru strany „S důvěrou očekáváme nový akční 

program strany…Věříme, že bude vypracován v duchu zásad přijatých lednovým zasedáním 

ÚV…Přejeme si, aby nový akční program sjednotil všechny pokrokové síly obou našich 

národů a obnovil ovzduší vzájemné důvěry mezi stranou a lidem.“249  Zároveň se téměř 

v každém únorovém čísle objevovala rubrika „Únor u nás“, ve které se vzpomínalo na 

události staré 20 let. V pátek 23. února je celá titulní strana věnovaná Vítěznému únoru a 

z její dikce vůbec není začínající pražské jaro poznat. V článku s titulkem  „Dny bohatší 

roků“ se můžeme dočíst, že se během únorových dní v roce 1948 „nerozhodovalo jen o tom, 

zda bude Zenkl ve vládě či nikoliv. Šlo o víc. Především o to, zda bude v Československu 

vládnout lid, nebo jako kdysi, žok peněz. Šlo o to, budeli  pracovat  pro  sebe  nebo  pro 

kapitalisty…“, zároveň se dočítáme, že „Mnoho pěvců, buřičů i bojovníků za svobodu obou 

našich národů volalo po novém, spravedlivém a lidském životě. Oni stonásobně cítili tíhu 

tisíciletého vykořisťování a bídy, které drtily náš lid. Dali všechny své síly v boji  za 

spravedlivý život, důstojný člověka.“250 V dalším velkém článku z titulní strany s názvem 

Únorem zrozeni se opět útočí na tehdejší opozici  „Nepodařilo reakci, podporované 

zahraničním kapitálem, zlomit republiku politicky“251. Celému číslu navíc vévodí tři 

fotografie z února 1948 v čele s Klementem Gottwaldem. Pouze jeden článek svým stylem 

vybočuje, a to zpráva o schůzi komunistů v Dašicích, která byla „otevřená a kritická“ a na 

které se shodli, že velké úkoly vyžadují nutně aktivní účast „komunistů i bezpartijních“252. 

Na další straně byl otištěný obsáhlý rozhovor s předsedou školské a kulturní komise ONV v 

Pardubicích Bohumilem Šilhánkem, který tvrdil, že „po osvobození pronikaly do některých 

politických stran kapitalistické živly“, jejichž cílem bylo „ochromit vládu, aby se stala 

neschopnou“ a drželi se hesla „čím hůře pro lid, tím lépe pro nás“.253 Na druhou stranu však 

hned v dalším čísle (27. února) vychází na titulní straně zamyšlení JUDr. Josefa Umlaufa 

k demokratickým postojům, ve kterém píše „Uplynulé období, které je za námi, bylo 

charakteristické metodami, které snad byly myšleny dobře, ale míjely se cíle….Socialismu 

neuškodí různost názorů vyjádřených svobodně v dobrém smyslu například v tisku…V této 

době hledí náš lid s velikou nadějí na probíhající ozdravný proces v naší společnosti. Žádná 

zdravá myšlenka a síla by neměla být promarněna. Demokratické metody a postoje začínají 

 
249 Nesg. Komunisté v okrese vyjadřují důvěru naší straně. Zář 924(13). 1. 
250 KOUBEK, Milan. Dny bohatší roků. Zář 924(15). 1. 
251 MH. Únorem zrozeni. Zář 924(15). 1.  
252 FN. Komunisté v Dašicích – v novém duchu. Zář 924(15). 1. 
253 Nesg. Náš rozhovor s Bohumilem Šilhánkem. Zář 924(15). 2. 
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působit ve stranických organizacích, závodech a jinde. Ovoce iniciativy je již patrné 

v oživení na ideologické frontě…“254 A tak se zdá, že Zář v případě oslav (Vítězný únor) 

ještě zachovala původní dikci, avšak následně  propůjčovala svůj prostor už myšlenkám 

pražského jara. O tom svědčí i zpráva z další strany, na které Zář informuje o celozávodní 

konferenci strany z pardubického Cheposu, na které její účastníci údajně „otevřeně a kriticky 

hodnotili  stav  a  obsah  stranické práce v závodě a chtěli se poučit z dosavadních 

nedostatků“255. (V předchozím roce se čtenář po konci takových schůzí pouze dozvídal, jak 

podnik či strana hospodaří – často „hospodaření skončilo dobře“ – a jaké úkoly – v tomto 

případě však ve stylu kolik se toho musí ještě vyrobit/postavit – si vytyčil).  

V průběhu března jsou myšlenky pražského jara na stránkách Záře už velmi patrné. 

V rozhovoru s tajemníkem OV KSČ Horymírem Horynou. Ten tvrdí, že by strana měla „Ze 

správných názorů a připomínek členů strany i bezpartijních občanů v praktické práci strany 

vycházet a kritizované projevy naparovat.“256 Nebo tajemník OV KSČ, Oldřich Valta, vidí 

úkol strany v tom, že „…celá politika, která tvoří vedoucí úlohu strany, by měla vést k tomu, 

aby všichni nečlenové v ní viděli záruku svých práv, svobod a možnost plného uplatnění 

svých schopností a zájmů…“257 Zároveň se v polovině března objevuje článek s titulkem 

Proč jste nemluvili tak dříve? tedy s otázkou, která jistě napadla nejednoho občana. Začíná 

větou „To  byl ještě loňský podzim a nebylo všechno tak jasné jako nyní. Zpravodaj Čs. 

Rozhlasu Ivo Ladýř přijel z Prahy a přinášel zajímavé novinky, které neprošly cenzurou.“ 

Následuje příběh  o projevu soudruha Vyčítala, který 17. října 1967  vystoupil na poradě 

vedoucích tajemníků OV a KV KSČ s projevem, který kritizoval dosavadní práci strany a 

kterého několikrát rozčileně přerušoval prezident. Autor zároveň přiznává, že „Připomínek 

k ústřednímu orgánu je mnohem víc, ale myslím, že i z tohoto neúplného výčtu vyplývá, že 

pokud byla osobní, šlo říci hodně: ovšem s rizikem represe…“ navíc pokračuje sebekriticky 

„Jsou články, projevy, vystoupení před půl rokem, které člověk po  lednovém plénu nerad 

čte, zvláště když je jejich autorem…“258 Rajman tak otevřeně mluví o cenzuře a zároveň 

kritizuje své předchozí působení.  

První dubnové číslo otevírá informace o novém prezidentovi Ludvíku Svobodovi, kterého 

Zář popisuje jako osobnost, která má důvěru jak na Slovensku, tak v celé vlasti a která  je 

 
254 UMLAUF, Josef. Demokratické postoje. Zář 924(16). 1. 
255 ŠEVČÍK, Ladislav. Otevřeně a kriticky. Zář 924(16). 2. 
256 ŤOPEK, František. Demokracie očima dneška. Zář 924(19). 13. 
257 VALTA, Oldřich. Jde o politiku důvěry. Zář 924(20). 1. 
258 RAJMAN, Oldřich. Proč jste nemluvili tak dříve? Zář 924(21). 1. 
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oddaná socialismu a je hluboce demokratická.259 Zajímavější je však v tomto čísle dopis od 

čtenáře, který se Zář rozhodla otisknout a jehož odesílatelem byl JUDr. Antonín Tichý. 

V něm reaguje na výše zmíněný rozhovor s tajemníkem Horynou. Zář ho uvedla slovy, že ji 

takový dopis popravdě nepřekvapil  „Je trochu drsný, ale po přečtení reportáže o pilotu 

Knajflovi, či některých dalších reportáží z různých časopisů a údělu vojáků západního 

odboje v padesátých letech se ani tomu drsnému tónu moc nedivíme, neboť když vyšlo např. 

Ťopkovo Údolí výstrahy, většina z těchto lidí byla v kriminálech… Tichý se v dopisu 

vyjadřuje právě na adresu autora rozhovoru – Františka Ťopky „Divím se, že se (Horyna) 

obklopuje lidmi, o kterých jsem si myslel, že už dávno zmizeli  tam, kam nenávratně mizí 

dogmatičtí politikové –  v propadlišti dějin. František Ťopek je jméno nejodpornějšího 

představitele ideologie padesátých let v naší odbojové historii…Nikdo by se nám, západním 

vojákům, nemohl divit, kdybychom se na takové profesionální pomlouvače vrhli. 

Nevyzýváme k tomu. Máme však právo žádat, aby zmizeli z veřejného života. Nemohou se – 

na rozdíl od jiných a od nacistických soudců –  vymlouvat na to, že jen vykonávali 

rozkazy…Na rozdíl od Františka Ťopka jsem byl pronásledován a mohu tedy posoudit, co 

musel a co jen mohl.“ K tomuto dopisu ještě Zář připojila poznámku „JUDr. Tichému (a 

dalším, kteří se přihlásí), rádi dáme slovo, neboť chceme alespoň na stránkách našich novin 

dát průchod historické pravdě a osvětlit tak ne příliš jasnou a různým psaním pokřivenou 

etapu našeho vývoje“260. Tím dala najevo, jakým směrem se obsah novin bude alespoň do 

srpna ubírat.  V průběhu dubna byl také zveřejněný Akční program strany, kterému se 

pochopitelně věnovala i Zář. Avšak nejednalo se z její strany o hodnotící komentáře, ale spíš 

o  reakce  z podniků (zaměstnanců) či místních komunistů, kteří se pouze  shodovali, že 

program podporují.  

První květnové číslo přináší informace o prvomájových oslavách, které byly stejně jako po 

celé republice „letos v jiném duchu“. Nebyl naplánovaný žádný průvod, ale manifestace na 

náměstí Osvobození (dnes Republiky) se účastnilo zhruba 30 000 obyvatel, což tehdy byla 

zhruba polovina všech obyvatel Pardubic. Manifestaci „nikdo neopustil předčasně, naopak 

účastníci živě reagovali na pronesené projevy, což potvrzuje, že lidé naší straně věří. Letos 

navíc přišli manifestovat i ti, kteří dříve zůstávali doma.“261 O týden později se připomínalo 

osvobození města sovětskou armádou a zde je dikce velmi podobná loňským příspěvkům. 

 
259 (u). L. Svoboda zvolen presidentem. Zář 924(26). 1. 
260 TICHÝ, Antonín. Demokracie není pro demagogy. Zář 924(26). 1. 
261 Raj. První máj se vydařil. Zář 924(35). 1. 
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Na titulní straně vzdává hold Rudoarmějcům, kteří město osvobodili, a Miroslav Dvořák ve 

svém příspěvku píše „Byly to radostné chvíle a nelze na ně zapomenout. Vzpomínám na 

jezdecké umění sovětských vojáků. Mistři ve svém oboru. Po ulicích města se hnali tryskem 

jako někde v sibiřských pláních. Jako vichřice se objevili – a zase zmizeli. A to měli za sebou 

nespočet kilometrů těžké a namáhavé cesty, která je stála tolik životů a krve. Přišli včas, 

osvobodili nás dřív, než nás stačili nacisté zlikvidovat…Pardubičtí občané jim postavili 

krásný památník pod zámeckými valy na náměstí Osvobození a každoročně tam vzpomínají 

na všechnu lásku, kterou nám přinesli…“262  Následně patřila titulní strana dalším 

vzpomínkám a popisům událostí z května 1945. Nicméně se jednalo o speciální dvojčíslo, 

jehož první část tvořilo informování o již zmíněném květnovém osvobození. Ve druhé 

polovině se však Zář věnovala jiným tématům, a například v článku s titulkem Aby se  to 

nikdy neopakovalo! se zabývá rehabilitacemi a Klubem 231. V perexu připomíná 19 let starý 

politický proces, který se konal v pardubickém Grandu a jehož výsledkem byla dlouhá léta 

v žalářích, utrpení, křivdy a strádání, tito lidé pak přišli po 19 letech do Grandu znovu, ale 

už ne jako obžalovaní, ponížení muklové, ale jako rovnoprávní, svobodní občané, k čemuž 

měl odkazovat i nápis v průčelí sálu Všichni lidé se narodili svobodni a rovni v důstojnosti 

a právech.263  Na této schůzi byla přijata rezoluce, ve které její signatáři požadovali 

propuštění všech politických vězňů a brzké dokončení důstojné a spravedlivé rehabilitace 

všech nevinně odsouzených osob, které se  po roce 1948 staly obětí nespravedlivých 

rozsudků.  Zároveň vyzývali k odvolání těch soudců, kteří se zpronevěřili zásadám 

socialistického humanismu  nebo  hrubě porušili socialistickou zákonnost a pravidla 

socialistického soužití, kvůli čemu ztratili důvěru  veřejnosti a v očích veřejnosti 

zdiskreditovali postavení soudců.264  Zář tedy opět propůjčila svůj prostor myšlenkám 

pražského jara, což platí i o čísle z 24. května, ve kterém promlouvá k občanům předseda 

ONV  RSDr.  Josef  Loskot  a vyzývá je k činnosti  „Vážení spoluobčané, dnes vám 

předkládáme k posouzení první náměty akčního programu ONV…“, „Chceme si nadále bez 

průtahů zvykat na to, že řízení a správa veřejných věcí nebude nadále anonymně skryta za 

různé kolektivní orgány…“, „…Rada se míní sejít k výměně názorů s okresními výbory 

některých společenských organizací a spolků, mezi nimi také s Klubem angažovaných 

 
262 DVOŘÁK, Miroslav. Člověk nezapomíná. Zář 924(3637). 1. 
263 Bohužel se s přesností nedá určit, o jaký politický proces konaný v Grandu se jednalo, neboť v textu 
nejsou jmenováni aktéři, díky kterým by se dalo zjistit, za co byli odsouzeni. 
264 OR. Aby se to nikdy neopakovalo! Zář 924(3637). 5. 
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nestraníků, Klubem 231, Junákem a dalšími…“265. V posledním květnovém čísle shrnuje 

Oldřich Rajman anketu, kterou Zář provedla mezi spoluobčany a ptala se jich, co očekávají 

od plenárního zasedání ÚV KSČ? Respondenti se shodli, že ti funkcionáři, kteří se 

zkompromitovali, mají opustit ústřední výbor. Zároveň se Rajman v tomto textu ještě 

vyjadřuje k hlasům občanů, kteří si myslí, že média dávají větší prostor  jednostrannému 

monologu a v malé míře dávají slovo lidem z továren. Těm Rajman vzkazuje, že redakce 

Záře dává slovo každému, o kom je přesvědčena, že to myslí s demokratickou republikou a 

socialismem upřímně. Cesta novináře za dělníky a jejich otevřeným názorem až do dílny 

však někdy není jednoduchá.“ Dodává, že přáním redakce – stejně jako čtenářů Záře – je, 

aby bylo v novinách více dialogů.266  

V červnu se v Záři, stejně jako na stránkách Pochodně, objevil článek v duchu přátelství se 

SSSR, který Zář uvedla větou „Funkcionáři se přesvědčili, že přátelství k Sovětskému svazu 

má i přes některé výhrady určitých lidí v poslední době, silný tón.“ Článek se nenese 

v obdivném duchu směrem k Sovětskému svazu, ale spíš působí – stejně jako u Pochodně – 

dojmem, že měl nejspíš lehce uklidnit spoluobčany v době, kdy se začínalo hovořit o tom, 

že se „našim bratrským sovětským spřáteleným zemím“ nelíbí vývoj v Československu.267 

Co se událostí spojených s politikou pražského jara týče, pak Zář v polovině června otiskla 

návrh akčního programu Městského národního výboru v Pardubicích, který obsahoval prvky 

jako školení poslanců pro lepší pochopení problematiky nebo pořádání veřejných schůzí 

strany. Na závěr rada MěstNV vybízí občany, závody, instituce, masové společenské 

organizace,  aby  svoje připomínky a náměty k předloženému návrhu akčního programu 

zaslali přímo radě MěstNV. Všechny reálné budou do akčního programu zařazeny, ostatní 

budou vzaty v úvahu a bude k nim zaujato stanovisko268. K tomu skutečně dojde 13. srpna, 

kdy Zář otiskla nejčastěji se opakující požadavky občanů, které by chtěli přidat do akčního 

programu města  –  mezi nimi bylo například vybudovat další sportovní hřiště, realizovat 

výsadbu zeleného pásu u letiště či zajistit výstavbu hotelu v Pardubicích269.  Jak již bylo 

několikrát připomínáno, na konci června byla zrušena cenzura a bylo publikováno 2000 slov. 

Ani jednu událost však Zář ve svém posledním čísle z 28. června ještě nijak nekomentovala. 

 
265 LOSKOT, Josef. Vážení spoluobčané. Zář 924(41). 3. 
266 RAJMAN, Oldřich. Odpovědnost každého z nás. Zář 924(43). 1. 
267 ČERMÁK, M. SSSR má věrné přátele. Zář 924(46). 1. 
268 RADA MěstNV v Pardubicích, otiskla návrh akčního programu Městského národního výboru 

v Pardubicích. Zář 924(47). 34. 
269 Nc. Akční program města a připomínky občanů. Zář 924(64). 3. 
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Vůbec první zmínka o manifestu 2000 slov se v Záři objevuje v prvním červencovém čísle, 

avšak jedná se pouze o konstatování, že na mimořádné okresní konferenci KSČ, která 

proběhla v pardubickém Grandu, zaujali její delegáti stanovisko k prohlášení 2000 slov, 

které se mělo shodovat se stanoviskem ÚV KSČ270. Další zmínka o manifestu se rovněž pojí 

s touto konferencí a konkrétně s projevem Bohumila Haníka ze Závodů průmyslové chemie. 

Ten na adresu manifestu řekl „Nelze v této souvislosti nezaujímat osobní stanovisko k tzv. 

výzvě 2000 slov…Velmi lituji, že tento dokument vznikl, protože vyjadřuje nedůvěru v naši 

stranu, jmenovitě myslím spíš nedůvěru v její nižší organizační složky, nedůvěru 

v progresivní síly uvnitř strany. Jestliže chceme být upřímní, nemůžeme tento dokument 

paušálně odmítnout. Je třeba upřímně hodnotit příčiny, proč vůbec mohla tato výzva 

vzniknout. Tkví asi v tom, že naše strana byla v uplynulých týdnech a měsících málo aktivní. 

Že tedy je přímá souvislost mezi tímto dokumentem a pasivitou stranických orgánů při 

rozvíjení demokratizačního procesu.“ Naopak Josef Loskot, člen OV KSČ a předseda ONV 

se, jak už jsem zmiňovala v kapitole  3.2.2  Pardubice, až na nabízené formy boje 

s prohlášením shodoval. Soudruh Josef Svoboda pak dokument nepokládal za 

„protistranický materiál“ a zdůraznil, že v něm mohou však být takové pasáže, které můžou 

být „proti vůli autorů zneužité“.271  Tomuto tématu propůjčuje Zář svůj prostor ještě 16. 

července, kdy otiskla vyjádření Okresního výboru a místní organizace Čs. strany 

socialistické, Pardubice, která se k výzvě 2000 připojila272.  

Během července se veřejnost začala vyjadřovat k chování SSSR a dalších socialistických 

zemí vůči Československu. Do redakce Záře tak docházely dopisy od jednotlivců či skupin, 

kteří se plně stavěli za svrchovanost Československa. V jednom  z nich se píše „Co nás 

nejvíce rozčarovalo, byl postoj našeho největšího partnera v řadě socialistických států – 

SSSR…Čekali jsme, že celkový postup politického dění u nás bude Sovětským svazem 

akceptován a čekali jsme pochopení našeho programu…K naší velké lítosti jsme však nuceni 

konstatovat, že nejen v NDR, Polsku, Bulharsku, ale především v SSSR je dávána v tisku 

živná půda různým tendencím, napadající nejen celý obrodný proces v našem státě, ale jsou 

napadáni i přední vůdci a činitelé KSČ… Chceme i po všech těchto zkreslujících a 

jednostranných informacích v tisku věřit, že všechny socialistické země, v čele s SSSR, už 

 
270 Nesg. Za jednotu a aktivitu KSČ. Zář 924(52). 12. 
271 Nesg. Z jednání mimořádné okresní konference KSČ. Zář 924(54). 56. 
272 OV a MO Čs. strany socialistické. Zář 924(56). 1.  
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konečně pochopí, že jsme suverénní stát…“273   Dále se pak Zář na toto téma ptala mezi 

pracujícími a dostalo se jí následujících odpovědí „Já k tomu říkám to, že v těch státech 

nevědí, co se tady vlastně děje. Můj osobní názor na situaci, která je u nás už od ledna, je – 

pokračovat a vesele tak dál!“ (slova Mileny Horákové, vedoucí expedice Průmyslu 

trvanlivého pečiva, Pardubice). V podobném duchu se neslo všech dalších pět odpovědí od 

dalších pracujících spoluobčanů274. Zároveň na konci července list reaguje na záplavu dopisů 

a telefonátů, které se do redakce „valily“ po zveřejnění Poselství občanů ÚV KSČ. Opět 

přinášela podporující stanoviska od občanů, ale zároveň z ONV či OV KSČ275. V podobném 

stylu se neslo i srpnové informování o podpoře Fondu republiky. Před osudovými srpnovými 

dny vycházely dále v Záři články, které se věnovaly vybraným příběhům lidí, kteří se do 

Fondu rozhodli přispět, dále se věnovala jednání předsednictva OV KSČ, návštěvě Josefa 

Smrkovského v Pardubicích, který reflektoval setkání se Sověty v Čierne nad Tisou. V čísle 

z úterý 20. srpna otiskla Zář komentář člena OV KSČ Josefa Pěkného s titulkem Na prahu 

nové etapy…, ve kterém Pěkný píše, že „Stojíme na prahu nové etapy, ve které bude vyrůstat 

zcela nový svět…Z minulosti se můžeme hodně poučit. Je to zrcadlo, které hodně poví. Je 

v něm náš život, naše chyby, omyly, ale i úspěchy…Musíme znát dokonale život, názory lidí, 

jejich postoj k socialismu. Teprve potom lze vyvodit závěry, s jakými budeme přistupovat 

k řešení a uplatňování vedoucí úlohy strany…“276 Jenže nová etapa měla být úplně jiná, než 

jak si ji reformní komunisté a většina národa představovali.  

Zář na invazi reagovala vydáváním několika zvláštních vydání, neboť jak již bylo několikrát 

zmíněno, v normální režimu vycházela pouze dvakrát týdně. Avšak hned ve středu vyšlo její 

první zvláštní vydání  (které mělo 2 strany), kterému dominoval v záhlaví titulek Naší 

jedinou zbraní je KLID, ROZVAHA, POŘÁDEK. Na titulní straně se následně objevovala 

hesla  jako  „Vítáme jen přátele, okupanty nepřijímáme!,  „Dodržte slovo z Čierne a 

Bratislavy, nebo „Vojáci jsou s námi“. Zároveň dokresluje atmosféru, která panovala během 

vydávání tohoto zvláštního čísla provoláním ke čtenářům „Jestliže se v různých článcích 

našeho vydání objevují stejné nebo podobné myšlenky, výzvy a dojmy, je to proto, že každý 

chce co nejdříve připravit řádky, na které čekáte. Není čas na konzultace textů, je čas dělat 

 
273 Odboráři z podnikového ředitelství ROH Průmstav Pardubice. Obrodný proces je naše záležitost. Zář 9
24(57). 1. 
274 Nesg. Všechny síly společné věci. Zář 924(58). 1. 
275 Raj. Národ jednotně za poselstvím občanů. Zář 924(60). 1. 
276 PĚKNÝ, Josef. Na prahu nové etapy. Zář 924(66). 1. 
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i to minimum – nechat slyšet hlasy rozumu – což jest zároveň i maximum.“277 Navíc otiskla 

vzkaz Předsednictva OV a MěstV KSČ, ve kterém tyto orgány žádaly mládež, aby zachovala 

klid a rozvahu a aby neorganizovala demonstrace proti vojákům, kteří obsazují naši 

ČSSR278. Druhou stranu tvořily názory, rezoluce a vzkazy občanů Pardubicka. V rubrice Co 

cítí naši občané se lidé vyjadřovali ve stylu „Připadá mi to horší než Mnichov. Myslím, že 

přátelství se Sovětským svazem tímto pro většinu našich lidí skončí.“ Zároveň Zář působila 

jako  spojovatel  mezi  občany a provozovateli prodejen „Řekněte lidem, ať neblbou 

v obchodech, jídla je dost. Žádná nouze nebude, zásobovat budeme jak nejlépe budeme 

moci.“279  Následující den vychází opět zvláštní vydání a znovu dvoustránkové. Na titulní 

straně otiskla Zář vzkaz redaktorů okupantům (viz příloha č. 9, s. 111), ve kterém okupanty 

žádají o zachování „našeho svobodného Československa“. Zároveň list informuje o muži, 

který přijel z Prahy a donesl do redakce několik zvláštních vydání různých novin. Současně 

se čtenář díky jeho vyprávění dozvídá o dění v Praze „Hořící domy, střelba v ulicích, ranění 

a první mrtví…Na Můstku jsem hovořil s ruským vojákem, ptal jsem se ho, jestli skutečně 

věří tomu, že je u nás nějaká kontrarevoluce. Jen pokrčil rameny a odpověděl mi: „Co mám 

dělat, mám rozkaz“….Jednání pěti států odsuzuji. Měli by se sem přijet podívat představitelé 

těchto zemí, kteří doslova jidášským způsobem jednali s našimi soudruhy v Bratislavě…“280 

Kromě článků s odsuzující tématikou okupace (s titulky Vraťte se domů!, Distancujeme se 

zaprodanců a kariéristů či Nekolaborujte s okupanty) se v Záři objevil i článek, který zajisté 

uklidnil část rodičů, neboť podával informace o tom, že jak děti na táboře v Poličce, tak 

v sousedním Polsku, jsou v pořádku a domů se vrátí podle plánu281.  Zároveň se v tomto 

vydání objevuje i komentář redaktora Rajmana, který varuje před provokací ze strany 

kolaborantů, nabádá ke klidu a zdůrazňuje, že „Žádný jiný stát nemá právo mluvit jménem 

našich vrcholných stranických a státních orgánů! Okupanti mají jen  povinnost  propustit 

nezákonně internované naše představitele a urychleně opustit naši zemi…Teď teprve člověk 

cítí, co to vlastně je být ve službách lidu…Toho lidu, který ti dal důvěru a čeká na každé tvé 

slovo. Z rozhlasu, tisku, u úst odpovědných politických představitelů. Být ve službách tohoto 

lidu je naší nejvyšší ctí. Jen barbar by mohl zradit jeho ušlechtilé tužby, zájmy, potřeby!“282 

V neděli 25. srpna komentovala redakce Záře několik nepravdivých textů, které vyšly 

 
277 Nesg. Bez názvu. Zář 924(ZV, 67). 1. 
278 Předsednictvo OV a MěstV KSČ. Určeno mládeži. Zář 924(ZV, 67). 1. 
279 Nesg. Jídla je tu dost. Zář 924(ZV, 67). 1. 
280 Sin. Srdce republiky tepe i v Pardubicích. Zář 924(ZV, 69). 2. 
281 Nesg. Děti v Jitřence jsou v pořádku. Zář 924(ZV, 69). 1. 
282 RAJMAN, Oldřich. Ve službách lidu. Zář 924(ZV, 69). 1. 
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v sovětských médiích. „Tajné vysílačky Bonu a Washingtonu rozněcují vášně mezi 

československým obyvatelstvem (Ze včerejších Izvěstijí) – na což Zář reagovala: S kým jsou 

ve spojení naše legální vysílačky, o tom se u nás může přesvědčit každý. S naším lidem a ten 

jim rozumí. Nerozumí jim však jen ten, kdo s lidem nikdy ve spojení nebyl.“ Ve druhém 

případě reagovala na informaci, která zazněla ve vysílání moskevských zpráv „Agenty 

Bundeswehru, kteří vnášejí rozkol mezi dělnickou třídu pomocí šťavnatých novin a vysílaček 

likviduje si v ČSSR dělnická třída sama…“ Zář odpovídala: „Agenty Bundeswehru nejsme, 

ale jistá likvidace vysílaček tu určitě je. Především těch, které mají rušit vysílání našich 

legálních rozhlasových vysílačů. Naposledy jsme se dozvěděli o tom, že si sovětské 

helikoptéry letěly na nádraží do České Třebové pro toto zařízení. Než přistály –  pilní 

železničáři jim i se zařízením „popojeli“ hezký kousek. Tomu říkáme likvidace. S přídechem 

hořkého Švejkova hovoru.“283  Zároveň v tomto čísle vychází další komentář Oldřicha 

Rajmana, který se věnuje 28. srpnu (kdy v roce 1944 svrhli fašisté na město několik bomb). 

Jejich zásah přirovnává k probíhající okupaci, avšak „nenesou známky fašismu, ale okupují 

nás pod barvami, které nám byly víc než blízké a pod kterými prolévalo svou krev tisíce 

Čechů a Slováků“, (viz příloha č. 10, s. 112) současně velmi kriticky reaguje i na barbarské 

obsazení Univerzity Karlovy „V naší historii takových hanebností se snad odvážili jenom 

fašisté. Co tomu říkáš neméně známá Lomonosovova univerzito, která máš s pražskou 

družbu, co říkáš tomuto neslýchanému barbarství synů tvé země?“284 Jednalo se tak o vůbec 

první komentáře v historii Záře (alespoň ve zkoumaném období od roku 1967). V pondělí 

26. srpna Zář otiskla rozhovor s nově zvoleným členem ÚV KSČ Josefem Svobodou, který 

navštívil její redakci. Zhodnotil průběh mimořádného sjezdu, zopakoval v něm apel na klid 

a rozvahu ze strany československých spoluobčanů a na závěr poděkoval všem pracovníkům 

rozhlasu a tisku, kteří zajišťovali za bojového pochodu vysílání a novinové zpravodajství. 

Zároveň vyzdvihl i činnost Záře, „ze které se stal přes noc pohotový deník.“285  I 

v následujících  dnech  se na stranách Záře stále objevovala vyjádření OV KSČ či jeho 

jednotlivých zástupců. Současně se objevovaly texty informující o dění v okrese. Nechyběly 

ani bojovné články odsuzující okupaci (Lenine, probuď se…, Kolaborant!, Nebojte se – já 

nezradím!,…).  Navíc Zář stále propůjčovala svůj prostor i spoluobčanům, kteří se chtěli 

k současné situaci vyjádřit,  a  tak  v článku s titulkem  Přátelství je pošlapáno  zdůvodňuje 

 
283 Raj. Komentujeme. Zář 924(ZV, 74). 1. 
284 RAJMAN, Oldřich. Svobody kdo hoden. Zář 924(ZV, 74). 1. 
285 RAJMAN, Oldřich. Naše odpověď: klid a rozvaha. 924(ZV, 75). 1. 
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František Souček, strojník, své rozhodnutí, proč se vzdal všech svých propůjčených řádů 

orgány SSSR za účast v bojích po boku rudoarmějců v květnu 1945. „Armády bývalých 

přátel okupují naši zem. Přátelství je pošlapáno – a naši bývalí osvoboditelé se chovají v naší 

zemi jako kolonizátoři.“286  V úterý 27. srpna zvláštní vydání informuje o návratu vrchních 

představitelů z Moskvy, na což redakce reagovala krátkým textem, ve kterém vyslovila přání 

„Věříme, že nezklamali, že jejich zpráva o výsledku jednání bude odpovídat tužbám nás 

všech.“287 Jednalo se o poslední zvláštní vydání. V posledním srpnovém čísle se ještě čtenáři 

dozvídají o schůzi krajského výboru Svazu novinářů v Hradci Králové, na které 

východočeští novináři odsoudili postoj polských novinářů. Zejména wroclavského 

vojvodství – s nimiž měli až do okupace přátelskou družbu. Dokonce ještě v polovině srpna 

proběhla jejich společná konference v Náchodě, na které československou stranu ujišťoval 

náměstek wroclavského rozhlasu Vlado Pavlovič svým přátelstvím. Ten samý Pavlovič pak 

byl v Hradci Králové mezi okupačními vojsky. Z těchto důvodů se československá strana 

rozhodla  spolupráci ukončit288.  Zároveň se celým číslem ještě prolínají texty vyslovující 

podporu Alexanderovi Dubčekovi. 

Na začátku září se v Záři ještě zachoval bojovný, protiokupační duch a první zářijové číslo 

ze 3. 9. je tak plné podporujících vzkazů prvnímu tajemníkovi strany, jsou v něm otištěny i 

články z Všeobecné deklarace lidských práv a v zápatí se objevuje heslo Věrni republice, 

národu a vlastnímu svědomí. Současně v tomto čísle redakce Záře vyslovuje dík všem, kteří 

během prvního týdne okupace její redakci navštívili a pomohli. Avšak už číslo z 10. září se 

jeví jako normální vydání. Pravda, ještě v něm nalezneme pár článků odkazujících k okupaci 

(nicméně už bez použití slova okupace – například přestálé strasti či mimořádné srpnové 

události), ale jinak obsah tvoří převážně zprávy zabývající se všedními záležitostmi (sklizeň 

brambor, pardubické dny chemie, rady, co s nemocným zvířetem nebo článek o řemeslech), 

dokonce se vrátila i stránka sport a rubrika černá kronika. V čísle ze 17. 9. už se objevuje 

článek s titulkem Život v okrese normalizován, ve kterém se píše o výsledcích jednání mezi 

mimořádnou komisí pro konsolidaci situace při ONV v Pardubicích a velitelem vojenských 

jednotek Varšavské smlouvy, které jsou na Pardubicku. „V této souvislosti konstatovala, že 

život v okrese je normalizován“, následuje výčet bodů, na kterých se s vojáky dohodli – 

vojáci nesmí bez souhlasu této komise vyvěšovat hesla a své tiskoviny a musí dodržovat 

 
286 SOUČEK, František. Přátelství je pošlapáno. Zář 924(ZV, 76). 1. 
287 Nesg. Naši se vrátili. Zář 924(ZV, 76). 2. 
288 Mh. Novináři stojí za Dubčekem. Zář 924(77). 1. 
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pravidla silničního provozu. Na závěr je opět připojený vzkaz od této komise směrem 

k obyvatelstvu, aby i nadále jednalo klidně a s rozvahou289. Poslednímu zářijovému číslu už 

dominuje  titulek  K rychlé normalizace našeho života  a  v článku, který uvedl, se čtenář 

dozvídá o průběhu plenárního zasedání OV KSČ. I přes to, že se jeho delegáti vyslovili pro 

socialismus s lidskou tváří, vystoupil vedoucí tajemník OV KSČ dr. Jan Vyčítal s projevem, 

ve kterém prohlásil „Nyní je třeba dál ovlivňovat jednání lidí, nedat už průchod vášním, 

neboť by to bylo v rozporu s linií pléna z 31.8. 1968, s linií vlády a Národního shromáždění. 

Je nutno respektovat úsilí o normalizaci u nás…“290  

Na začátku září vznikla v listu ještě rubrika Občane, co teď? v té se redaktoři Záře ptali 

různých vedoucích zaměstnanců na jejich nadcházející kroky v nové složité době (např. 

odpovídal výrobní náměstek Tesly ing. František Nebřenský či ředitel Sdruženého 

průmyslového podniku v Holicích dr. Josef Kolář). Nicméně tato rubrika se od začátku října 

ze stran Záře vytratila, stejně jako dopisy od čtenářů. O přípravách na výročí 50 let od vzniku 

samostatného Československa už pak psala Zář následovně „Letošní oslavy 50. výročí 

vzniku Československa se i v našem okrese uskuteční ve znamení klidu, vzorného pořádku a 

vlajkové výzdoby.“291 Během připomínky VŘSR pak hledali redaktoři Záře paralelu mezi 

Velkou říjnovou socialistickou revolucí a vznikem Československa „Zprávy o revolučních 

událostech v Rusku posílily protimonarchistické tendence v českém národu…Myšlenky, 

které byly vysloveny v ruských revolučních událostech, se začaly uplatňovat nejen 

v samostatném Rusku, ale také ve střední Evropě.“292  V dalším vydání pak F. J. Ždímal 

v článku s titulkem Kolébka revoluce popisuje změnu názvu z Petrohradu na Leningrad a 

popisuje centrum města a místa, se kterými je v něm revoluce spojená293.  

4.2.3  Rok 1969 
Další významnou událostí v dějinách Československa byl 16. leden 1969 a čin Jana Palacha. 

O něm se Zář zmiňuje až v čísle z 21. ledna, když v článku s názvem Památce Jana Palacha 

konstatuje, že v Praze na následky popálenin zemřel student Jan Palach, který svým činem 

„protestoval proti rozšiřování Zpráv a cenzury“294. V tomto čísle ještě otiskla fejeton od 

Miroslava Kmenta s názvem Občané, čtěte „Zprávy“!, Kment v něm žertuje o tom, že národ 

 
289 Nesg. Život v okrese normalizován. Zář 924(77). 1. 
290 Raj. K rychlé normalizaci života našeho života. Zář 924(86). 1. 
291 P. S důstojným klidem. Zář 924(94). 1. 
292 Nesg. Říjnová revoluce a my. Zář 924(98). 1. 
293 ŽDÍMAL, F. J. Kolébka revoluce. Zář 924(99).1. 
294 Nesg. Památce Jana Palacha. Zář 1025(6). 1. 
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volá po dalším humoristickém a satirickém časopisu a přitom si nevšímá, že jeden takový už 

má a je „téměř v masovém nákladu k mání v každém příkopě. A zdarma!“ O obsahu Zpráv 

se vyjadřuje jako o „počteníčku k pohledání“ a o jejich autorovi tvrdí, že je škoda, že píše 

jen pod zkratkou, neboť „by se jistě o jeho přízeň začaly ucházet světové agentury 

humoristických listů. Možná by na něho padla i nějaká ta mimořádná cena za dílo, jemuž 

není rovno…“295(viz příloha č. 11, s. 113). Trochu odvahy Zář ještě ukázala během týdne, 

ve kterém se připomínalo výročí Vítězného února. Vedle článku, který opěvoval činnost 

Lidových milicí a ve kterém se psalo o protisocialistických a protisovětských skupinách, 

které chtěly využít polednové politiky k „anarchii a zvratu socialistického řádu“ (autorem 

byl pplk. Josef Chudlařský) se objevuje příspěvek Jaroslava Kuchaře, který se „obával o 

polednový vývoj“, a proto udělal rozhovor s Františkem Severýnem, předsedou KSČ v TMS 

v Pardubicích. Severýn vyvrátil pomluvy, že se po lednu v továrně jen diskutovalo a 

nepracovalo, neboť zaměstnanci měli zájem, aby hospodářství prospívalo. Srpen 1968 navíc 

označuje za „velkou politickou botu“, která nadělala spoustu problémů296.  

Ještě na konci března 1969 otiskla Zář vyjádření okresního výboru Českého svazu žen 

v Pardubicích, které se ohradily proti článkům z ilegálních Zpráv. Nelíbilo se jim, jaké 

stanovisko zaujal tento ilegální časopis k Mezinárodnímu dni žen. Upozorňují, že 

československé ženy vždy bojovaly po boku mužů v rozvoji socialismu, umíraly 

v koncentračních táborech a po osvobození země se zapojily do národního hospodářství. 

Proto protestují proti článku ze Zpráv, který urážel city a čest československých žen a který 

měl hrubými výrazy zlehčovat osobnost ženy. „Žádáme, aby naše nejvyšší státní a stranické 

orgány vyvodily patřičné důsledky a zakázaly vydávání a rozšiřování Zpráv, neboť takové 

články nepřispívají k normalizaci našeho života.“297  

Nicméně už čtvrtého dubna vychází na titulní stránce Záře článek Odsuzujeme vandalské 

činy, ve kterém je čtenář informován o závěru z jednání celozávodního výboru KSČ 

Synthesia Semtín, který se vyjádřil k průběhu oslav vítězství hokejového týmu ČSSR nad 

SSSR. „Ztotožňujeme se s represivními opatřeními, namířenými proti kriminálním živlům, 

provokatérům a výtržníkům, jejichž činnost vyúsťuje k projevům antisovětismu a 

 
295 KMENT, Miroslav. Občané, čtěte „Zprávy“!. Zář 1025(6). 3. 
296 KUCHAŘ, Jaroslav. Jeden z mnoha. Zář 1025(16). 1. 
297 Předsednictvo okresního výboru Českého svazu žen v Pardubicích. Protestujeme proti Zprávám. Zář 10
25(25). 2. 
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antikomunismu“298 

Po nástupu Gustava Husáka do funkce  prvního tajemníka strany, o kterém se však list 

nezmínil, už se v Záři objevují články, které opět ilustrují atmosféru doby. Například se na 

jejích stránkách objevily výsledky ze zasedání OV KSČ, které už se neslo v duchu 

normalizace a ve kterém se okresní výbor vyslovil pro usnesení, které přijal ÚV KSČ 17. 

dubna toho roku „OV spatřuje v těchto opatřeních nástroj rozhodných a důsledných změn, 

které povedou k obnovení a posilnění organizačních i politických zásad a zabezpečí 

uznávanou a účinnou vedoucí úlohu strany, vycházející z principů marxismuleninismu a 

z proletářského internacionalismu…“299 Zároveň stejně jako v Pochodni vyšla vzpomínka 

na 99. narozeniny V. I. Lenina, ve které je Lenin vykreslován jako člověk,  jehož slova 

„Hluboko pronikla do vědomí mas, rozněcovala v nich elán a vůli k činu. Dodávala jim 

pevné důvěry ve vítězství nad nepravdou.“ Současně se čtenář dozvídá, že „Lenin vedl 

moudře a pevně bouřemi a nepohodami prvních měsíců proletářské diktatury mladý sovětský 

stát.“300   

V květnu během připomínání konce druhé světové války do redakce Záře přišel dopis od 

„mladého Nikolaje“, který během války bojoval jako partyzán v brigádě Jana Husa a který 

čtenáře přesvědčuje, že bratrství mezi Čechoslováky a SSSR trvá dál. Zároveň však 

vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se v jeho domácím tisku dočetl o „protisovětských 

náladách“ a doporučuje Čechoslovákům, aby se semkli kolem KSČ, neboť „Komunisté byli 

vždy příkladem pro nás v boji i v práci.“301 

Stejně jako v případě krajské Pochodně i Zář s blížícím se prvním výročím okupace 

otiskovala  v několika vydáních články, které nabádaly  pardubické občany ke klidu 

„Nedopusťte narušování klidu a pořádku v těchto dnech!“,  „I v našem okrese někteří 

jednotlivci mají snahu vyvolávat nepokoje a provokace, což nechávají slyšet na různých 

letácích, šeptandami i vyhrožováním. Vyzýváme občany, aby na svých pracovištích a ve svém 

bydlišti vystupovali rozhodně proti těmto pokusům…“302. Ke klidu vyzýval i Český svaz žen 

a Svaz československosovětského přátelství připomněl blížící se 25. výročí od Slovenského 

národního povstání, nezapomněl opomenout, že to byla „Právě sovětská Rudá armáda, která 

 
298 Nes. Odsuzujeme vandalské činy. Zář 1025(27,28). 1. 
299 OV KSČ, okresní kontrolní a revizní komise v Pardubicích. K aktivní účasti a plné angažovanosti. Zář 10
25(32). 1. 
300 RAJMAN, Oldřich. Leninskou cestou. Zář 1025(32). 1. 
301 MEZELEV, Nikolaj. Naše bratrství trvá dál. Zář 1025(3637).12. 
302 Zástupci POV NF. Občanům pardubického okresu. Zář 1025(66). 1.  
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nám na pancířích tanků přinesla svobodu…Stydíme se proto, že rok před tímto výročím byl 

dosud neznámým pachatelem již podruhé zhanoben památník rudoarmějce na náměstí 

Osvobození…Nenechte v těchto srpnových dnech svých citů zneužít od nikoho. Pro naši 

práci potřebujeme klid, a proto odmítáme chaos a anarchii. Naše státní suverenita je 

zajištěna Varšavskou smlouvou, jejímž největším garantem je Sovětský svaz.“303 

V následujícím čísle vyšel ještě článek s titulkem Upevňovat přátelství se Sovětským svazem, 

jehož autorem byl Dr. Miroslav Šolc a který tvrdil, že „Historická zkušenost našich národů 

však jednoznačně prověřily, že jen Sovětský svaz, a to mohutný Sovětský svaz, je schopen 

zabezpečit naši národní svébytnosti a dát nám základní pocit bezpečí a jistoty…“304. To, že 

Zář ani k jednomu z těchto vyjádření neotiskla žádný svůj hodnotící komentář, nebo nedala 

prostor mírnějším názorům, ilustruje, jakým směrem se na následujících 20 let vydala. 

 

   

 
303 Předsednictvo SČSP, Pardubice. Vážení občané – soudruzi a soudružky, chlapci a děvčata! Zář 1025(66). 
1. 
304 ŠOLC, Miroslav. Upevňovat přátelství se Sovětským svazem. Zář 1025(67). 1. 
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4.2.4  Shrnutí činnosti Záře 
Zář byla ještě v roce 1967 oddaným stranickým tiskem a stejně jako v Pochodni i v Záři se 

od poloviny roku objevila rubrika sloužící pro dopisy čtenářů. Největší zájem Záře směřoval 

k výročí Velké říjnové socialistické revoluce, což současně vypovídá o směru tohoto tisku. 

V roce 1968 si Zář uchovala „původní“ dikci během referování o významných svátcích, 

avšak mimo tyto události byl i na jejích stránkách patrný vliv počínajícího pražského jara. 

Jedním z mála, který své články v Záři podepisoval, byl Oldřich Rajman, který by mohl 

sloužit jako příklad pro pražské jaro v redakci Záře. V roce 1967 psal články poplatné 

režimu, ale o rok později už sám sebe za tyto články kritizoval a tvrdil, že je „nerad čte…“. 

Rajman navíc zůstal do poloviny roku 1969 vedoucím redaktorem listu, ale později ho 

nahradil (na žádost OV KSČ) Ladislav Roubínek. 

Zář také jasně deklarovala, že její prostor je otevřený všem názorům od čtenářů, kterým do 

ní stačilo pouze napsat. I díky tomu se v ní během jara a léta roku 1968 mohly objevit zcela 

kritické dopisy na adresu bývalých praktik KSČ a některých jejích jedinců (zejména ohledně 

tématu rehabilitací). 

Na začátku okupace prošla Zář výraznou změnou  a aby informovala čtenáře, stal se z ní 

deník. Obsah jejích čísel se tematicky pochopitelně podobal dalším československým 

médiím. Sjednocovala občany a vyzývala ke klidu. Používala bojovná hesla a přinášela 

svědectví. Zároveň to bylo poprvé (alespoň během zkoumaného období), kdy se na jejích 

stránkách objevily komentáře od členů redakce, kteří vyvraceli lži ze sovětských zpráv.  

Nicméně Zář si příliš dlouho tento bojovný přístup neudržela a hned od září se vrátila 

k běžnému informování. Výjimkou vytvořila smrt Jana Palacha a satirický příspěvek 

Miroslava Kmenty (Občané, čtěte Zprávy). Na konci března ještě Zář věnovala část svého 

prostoru vyjádření Českého svazu žen, který se ohradil proti článku okupantského listu 

Zprávy, ale s nástupem Gustava Husáka skončily i tyto výjimky. 
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4.3 Spiritus 
Posledním analyzovaným periodikem je studentský časopis Spiritus, který vydávali studenti 

Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích. V knihovně byla k dispozici pouze 

čtyři čísla, a tak budou analýze podrobena jen ta.  

Jedná se o první číslo, které vyšlo v dubnu 1968, druhé pak na podzim toho samého roku, 

třetí na začátku roku 1969 a poslední čtvrté – pod novým názvem Spiritus Expres – vyšlo 

10. dubna 1969. 

Časopis Spiritus navazoval na univerzitní časopis Chemik, který byl v roce 1965 zakázán, 

což Spiritus připomíná i ve svém prvním čísle z dubna  roku  1968.  „Chemik, který chtěl 

změnit své máloříkající jméno a který namísto zábavného článku o životě sovětského 

expremiéra Chruščova otiskl kytičku s nápisem Nedoporučeno k tisku.  Z nápisu se stal 

nekrolog.“305 A jak už bylo zmíněno v samostatné kapitole 2.2.3 Spiritus, jeho cílem bylo 

přispět k renesanci politického života. 

Je pochopitelné, že vzhledem k tomu, že časopis vycházel na půdě VŠCHT, je značná část 

jeho pozornosti věnována dění na škole. I přes to se ale najdou články, které reflektují 

celorepublikové dění.  

Jedním z nich je i článek s titulkem Co tomu řekne cizina, v něm se autor zabývá pohledem 

zahraničí na Československo, které si všímalo, že zde dochází ke změnám, kterým se 

následně věnuje Spiritus sám „Malý zázrak, který se udál před několika dny, bylo uvedení 

dokumentárního filmu režiséra Němce o studentských bouřích loňského roku. Je 

jednoznačně na straně studentů vypovídá o svědectvích a rozhovorech s lékaři o brutalitě 

VB.“  Současně se věnuje i proměňujícímu mediálnímu prostředí „Tisk, který neustává 

překvapovat sebe a své čtenáře novou svobodou. Dokonce dochází až k volání po resignaci 

presidenta  v souvislosti  s útěkem generála Šejny…Tisk je velice aktivní a konstruktivní 

v prosazování nových myšlenek a nové politiky.“ Pokračuje konstatováním, že v sovětském 

tisku se neobjevilo ani slovo o násilném potlačení demonstrací ve Varšavě,  nebo  o 

liberalizačním hnutí v ČSSR. „Zdá se, že je k tomu vedou dva hlavní důvody. Nezasahovat 

do situace, která by vedla ke ztrátě prestiže a nedat sovětským lidem myšlenky, které by 

mohly být považovány za škodlivé…Tedy suma sumárum, nevyplatí se lhát ven, nevyplatí se 

 
305 Dvo. Východiska, cíle, prostředky. Spiritus 1(1). 12 
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lhát si do kapsy…vždy se na to přijde a vždy je z toho ostuda.“306  

Zároveň se VŠCHT zabývala i strahovskými událostmi. Studenti VŠCHT naléhali na jejich 

přezkoumání, avšak vedení školy se k této tématice nevyjadřovalo, čímž si údajně v Praze 

vysloužilo označení Pardubičtí alibisté.307  

V prvním čísle ještě najdeme zamyšlení nad smyslem studentských hnutí. „Jakákoliv 

politická aktivita studentů má smysl pouze tehdy, jeli chápána jako přínos studentské 

společenské vrstvy celé společnosti…  Současně se autor  v tomto článku zamýšlí nad 

budoucím vývojem v ČSSR „Pokud zůstaneme u systému jedné strany, nepodaří se nikdy 

využít celý potenciál této země…Vývoj k pluralitě asi bude dlouhodobý. Podle mého názoru 

však již existují zárodky, které by mohly přiměřeně tento vývoj ovlivnit. Jsou to především 

svaz spisovatelů, novinářů a jiné, které již prokázaly schopnost politického působení...Dále 

jsou to studenti, kteří si však ještě musí vytvořit prostor pro politickou aktivitu.“ V tomto 

směru se velmi kriticky vyjadřuje k činnosti ČSM. „ČSM lze dnes přirovnat k právě 

nalezené mumii. Stačí se neopatrně dotknout a rozplyne se na prach.“ A pokračuje „ČSM 

přestal být československým svazem mládeže a stal se novým slovem čeesem, které 

znamená nekonečná šedivá zasedání, senilní řeči 40letých mládežníků, kterým se nikdo 

nesměje, protože už přešla chuť se smát…“Celý článek autor ukončil slovy „Snad jsem toho 

probral hodně najednou…vyplynulo to i z obavy, že by toto číslo SPIRITUSU mohlo být 

číslem posledním…Osud tohoto časopisu bude jedním z kritérií, která prověří, neníli 

v Pardubicích ještě listopad 1967.“308  Autor si je tedy vědom, že zvolil značně  kritická 

slova, která by mohla přivodit konec časopisu.  

Ovšem atmosféra se ještě stále uvolňovala, a i přes příchod okupačních vojsk vycházel 

Spiritus (alespoň chvíli) dál.  

Ve třetím čísle, které vyšlo na podzim roku 1968, se na stránkách Spiritusu objevují Pokyny 

pro tisk, rozhlas a televizi č.1, mezi kterými byl zákaz publikování kritických článků o SSSR, 

PLR, NDR, BLR, MLR a komunistických stran v těchto zemích, nebo zákaz používání slova 

okupant a okupace309.  

V tom samém čísle se objevuje i prohlášení stávkujících studentů VŠCHT v Pardubicích. A 

 
306 d.k. Co tomu řekne cizina? Spiritus 1(1). 1011. 
307 P. Stalo se za bílého dne. Spiritus 1(1). 45. 
308 JANDÍK, Petr. O smyslu politické aktivity studentů. Spiritus 1(1). 1317. 
309 Nesg. Dopisy: Pokyny pro tisk, rozhlas a televizi č. 1. JANDÍK, Petr. O smyslu politické aktivity 

studentů. Spiritus 1(3). 2. 
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tak ve chvíli, kdy se na stránkách Pochodně i Záře objevovaly články, které čtenáře 

ujišťovaly, že „stále držíme polednový kurs“, otiskl Spiritus následující věty „Polednová 

politika KSČ, která získala naši podporu, je stále více opouštěna. Mravní a právní aspekty 

Moskevských dohod vyvolávají takové pochybnosti, že je možno dokonce pochybovat 

principiálně o jejich oprávněnosti…Chápeme, že některé ústupky jsou vynucené politickou 

realitou, myslíme však, že přece jen musí existovat nějaká meze, které nelze překročit, 

abychom nepopřeli smysl nastoupené cesty. Nejde již jen o ústupky, ale o pozvolné opouštění 

koncepce demokratického socialismu, rozpracovaného v akčním programu KSČ.“310 Dále 

se v prohlášení píše, že nejenom že Akční program „zůstal jen na papíře“, podnikají se kroky, 

které jsou s ním přímo v rozporu (obnovení kabinetní politiky, cenzura či omezování 

výjezdu do zahraničí). 

Ve stylu výše uvedeného článku vyšlo v prvním čísle (celkově čtvrtém) Spiritusu z roku 

1969 i zamyšlení Petra Mareše na téma Řád – neřád. Ten v něm právě nepřímo naráží na 

současné dění v ČSSR „Horší je, vytvoříli se náhle ať již z jakékoliv příčiny Absurdno, 

nastolující nepředvídatelnost. Nepředvídatelnost ve smyslu posunu samotných hodnot 

neznámo kam. Ještě horší pak je, došloli k takovému posunu, ale je snaha zachovat zdání, 

že k žádnému posunu nedošlo. Řád spojený s původními hodnotami je uměle udržován, právě 

tak jako jména, která byla vázána na určitý význam, jsou tvrdošíjně přisuzována dále jemu, 

i když dávno dostaly jiný význam. Je sice pravda, že lidé se velmi rychle zorientují, ale stav, 

kterému se říká diskreditace, přesto ovlivňuje jejich životy. Plodí nemorálnost a apatii. 

Zvláště trváli déle…“311 

V tom samém čísle vyšel i komentář Petra Jandíka, který srovnával podzim 1967 a 1968. O 

obou z nich hovoří jako o „podzimech beznaděje“. O atmosféře, která panovala na podzim 

v roce 1967 mluvil jako o „mrtvolném zahnívajícím tichu“ a tvrdil, že „Hromadné křivení 

páteří je politický zločin, jenomže kdy budou lidé tak daleko, aby vedle válečných zločinů 

spravedlivě soudili a trestali i za zločiny politické.“ Pak pokračoval „Občas si zakřičelo pár 

studentů a spisovatelů, ale režimu nedalo nikdy velkou práci je umlčet.“ V případě podzimu 

z roku 1968 vzpomíná na diskuzi mezi stávkujícími studenty a členy vládnoucí strany, kteří 

na kolej za studenty přišli. Jandík tvrdí, že k žádné diskuzi nakonec nedošlo, neboť členové 

vlády často používali jen frázi „Na to vám odpovím slovy soudruha Dubčeka“, a tak v tomto 

 
310 Nesg. Prohlášení stávkujících studentů VŠCHT v Pardubicích. Spiritus 1(3). 18. 
311 MAREŠ, Petr. Řád – neřád. Spiritus 1(3). 7. 
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setkání Jandík spíše viděl „skupinu strejdů snažících se vlichotit synovcům a neteřím, aby 

zapomněli, že je nějakou dobu zanedbávali…“312 

Vzhledem  k tomu, že toto číslo vyšlo na začátku roku, věnuje se pochopitelně i Janu 

Palachovi. Tento text začíná zmínkou o jeho pohřbu „Končí deset dnů, které nenechaly snad 

nikoho lhostejným. Protože čin toho, se kterým se teď Praha loučí, musel otřást svědomím 

všech, kteří ho ještě mají…“. Palachovi časopis věnoval dvě strany, jejichž hlavní náplní byl 

výčet událostí a prohlášení, která  se bezprostředně po Palachově činu uskutečnila/byla 

vydána  včetně otištění Palachova dopisu na rozloučenou.  Současně text poukazuje na 

nutnost mít přístup k nezkresleným informacím313.  

Posledním zkoumaným číslem bude první číslo časopisu Spiritus Expres, které vyšlo 10. 

dubna 1969. Jeho vznik redakce vysvětlila tím, že měla problémy s technikou, a čísla 

obyčejného Spiritusu kvůli tomu vycházela se zpožděním. „Časopis Spiritus Magazín bude 

vycházet v nezměněném rozsahu asi jednou za dva měsíce.“ Kdežto Spiritus Expres měl 

vycházet jednou za 14 dní a mělo se jednat o informační bulletin o 23 stranách. Jeho náplní 

měly být  aktuální zprávy, kdežto v Magazínu měly vycházet články časově nezávazné. 

Texty  v Expresu měly zároveň reagovat na probíhající události ve  veřejném životě, 

studentském hnutí anebo měl obsahovat zajímavosti z VŠCHT.314  

Byl to právě Spiritus Expres, který měl pro jeho autory nakonec závažné následky. Co se 

obsahu týče, nalezl  v něm čtenář zamyšlení nad studentským hnutím, dále pak rozhovor 

s docentem Josefem Jeníkem o tom, zda bude mít škola dvě fakulty a poslední dvoustrana je 

věnována parodii na okupační tiskovinu Zprávy. V tomto případě se rubrika též jmenuje 

„Zprávy“, avšak její obsah tvoří pouze humorné novinky ze světa členů redakce. I tak ale 

čtenář nepochybuje, že autoři názvem rubriky naráží na okupanty vydávanou tiskovinu. 

Nicméně toto stručné číslo na sebe upoutalo pozornost především svou titulní stranou (viz 

příloha č. 12. s. 114), na které byl vyobrazený československý státní znak, v němž byl na 

zádech ležící malý lev a nad tím veliká osoba v kápi. Tato osoba měla tvar pěticípé hvězdy. 

Tedy symbolu komunismu.  

Kvůli této titulní straně a titulní straně Spiritusu Expres ze dne 4. 6. 1969, který bohužel 

nebyl k dispozici, byl časopis zakázán a  jak již bylo zmíněné v podkapitole 3.2.5 Nástup 

 
312 JANDÍK, Petr. Východisko k východisku. Spiritus 2(4). 13. 
313 Nesg. JP. Spiritus 2(4). 1415. 
314 Redakce. Proč Spiritus Expres? Spiritus Expres 1(1). 1. 
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normalizace ve Východočeském kraji byli jeho tvůrci souzeni.  
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4.3.1  Shrnutí činnosti Spiritusu 
Studentský časopis Spiritus nabídl do tohoto zkoumaného období čtyři čísla. Většinu obsahu 

sice tvořily informace o studentském životě na univerzitě, avšak pokud přinesl zprávy o 

celospolečenských událostech, odlišoval  se svým referováním od  dvou  předchozích 

tiskovin. Je to zcela logické, studentské časopisy bývají na straně revoluce, nepodléhají KSČ 

(Pochodeň i Zář přitom byly orgány KV KSČ nebo OV a ONV KSČ).  

Na jeho stránkách se například objevily kritické hlasy ve směru k ČSM, které v předchozích 

dvou novinách nezazněly, což se opět váže k povaze listu, kterému byl bližší 

Československý svaz mládeže.  

Vzhledem k tomu, že během srpnových dní časopis nevycházel, nelze jeho činnost srovnat 

s působením dvou výše zmíněných listů, ovšem číslo, které vyšlo na podzim 1968 a jeho 

části, které se věnují celorepublikovým událostem, otevřeně kritizuje současnou situaci a 

politické vedení republiky. To se objevilo ještě v lednovém vydání časopisu. Ve kterém 

mimo jiné útočí i na charakter některých spoluobčanů v textu věnovaném Janu Palachovi.  

Poslední zkoumanou položkou byl časopis Spiritus Expres, v němž členové redakce 

parodovali okupanty vydávanou tiskovinu Zprávy a na titulní straně zveřejnili karikaturu, 

která odkazovala na chování jistých komunistů. Toto a červnové číslo (nebylo k dispozici) 

z roku 1969 se časopisu stalo osudným a byla mu zastavena činnost.  

Na další časopis si museli studenti  VŠCHT počkat dlouhých 20 let, než začali na  konci 

listopadu 1989 vydávat „Studentský list“.  
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Závěr 
Diplomová práce s názvem Mediální obraz pražského  jara  a nastupující normalizace  ve 

vybraných východočeských tištěných médiích se zabývala tím, jakým způsobem vybraná 

tištěná média referovala o událostech z let 1967, (zejména pak) 1968 a částečně i z roku 

1969.  

Její první tři kapitoly se věnovaly zejména historickému pozadí v Československu. Jednalo 

se o společenskohistorický kontext, který doplnila kapitola zabývající se činností médií. 

Rovněž jsem část těchto kapitol – vzhledem k zaměření této diplomové práce – věnovala i 

dění ve Východočeském kraji a zejména situaci ve dvou největších městech, a to v Hradci 

Králové a v Pardubicích.  

Analytická část byla následně rozdělená do tři podkapitol (Pochodeň, Zář, Spiritus). Rozdíly 

mezi obsahy Pochodně a Záře byly jednak dány oblastí působení těchto listů (krajský versus 

okresní list), pokud se ale zaměříme na podobné události, zjistíme, že v Pochodni na rozdíl 

od Záře (s výjimkou srpna 1968) vycházely komentáře (Slovo dne) přímo od redaktorů, 

kdežto Zář své názory prezentovala pouze tím, kolik místa věnovala různým článkům, ve 

kterých psala o průbězích jednání či otiskla vyjádření různých osob. Ovšem vlastní názory 

členů redakce by (až na výše zmíněnou výjimku) čtenář hledal na jejích stránkách marně.  

V úvodu jsem vyslovila domněnku, že obsah novin bude akcentovat změnu doby. Avšak 

myslela jsem si, že změna bude alespoň částečně patrná už v roce 1967, což se však nestalo. 

Maximálně bychom ji mohli pozorovat na vzniku rubrik věnujících se dopisům od čtenářů. 

Každopádně s nástupem Alexandera Dubčeka do čela strany a následně pak březnovým 

nástupem Ludvíka Svobody do funkce prezidenta se styl v novinách mění. Což je logické, 

neboť díky těmto změnám docházelo k uvolňování ve straně, a tak si mohly redakce, které 

pod sféru vlivu KSČ spadaly, dovolit psát otevřenější texty. Nebo je alespoň zveřejňovat, 

pokud se nejednalo o jejich původní články. V Pochodni je probíhající liberalizace skutečně 

patrná v rubrice Slovo dne. U Záře můžeme obrovskou změnu pozorovat, pokud porovnáme 

dopisy čtenářů z roku 1967 a 1968. V roce 1967 mířila kritika na služby města a v roce 1968 

už se na jejích stránkách objevil dopis od bývalého politického vězně. 

V obou případech  platí, že rok 1968 byl na stránkách těchto dvou  listů revoluční  a 

v srpnových dnech se obě tiskoviny snažily informovovat a sjednocovat obyvatele. Avšak 

poté se Zář rychle vrátila k předlednovému stylu psaní (v porovnání s Pochodní). Je sice 

pravda, že se  od října roku 1968 ještě zřídka objevily texty s polednovými myšlenkami, 
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avšak jednalo se skutečně jen o výjimky, což lze poznat z podkapitoly  4.2.3.  Rok  1969. 

Pochodeň byla odvážnější a až do konce března byly na jejích stránkách k nalezení bojovně 

laděné texty (nebo komentáře).  

Co se samotných názorů autorů týče, pak jsou zejména v Pochodni patrné změny názorů, 

což se týkalo nejvíc redaktora Iva Matýse. Mimo redakci je pak tato změna patrná i u 

vedoucího ideologického oddělení Stanislava Doubravy, což jsem ilustrovala na příkladech 

v začátku podkapitoly 4.1.2 Rok 1968. V případě Záře to bylo složitější, neboť tam byly 

články většinou nesignované. A tak můžeme hodnotit činnost pouze novináře Rajmana, 

který ovšem sám své působení shrnul již v roce 1968 (viz strana 67). 

Stranou k těmto dvěma tiskovinám stál studentský časopis Spiritus, který ze své podstaty od 

začátku sympatizoval s liberalizačním proudem a po okupaci byl jediným (minimálně 

z těchto dvou novin), který zveřejnil znění Pokynů pro tisk, rozhlas a televizi č.1. Ovšem 

všechny jeho odvážné kroky ho nakonec stály existenci. 

Pro všechny tyto tiskoviny platí, že během poloviny roku 1968 se na jejich stránkách 

objevovaly články, jež sympatizovaly s pražským jarem.  Jako první z nich  se  k 

„normálnímu“ informování vrátila Zář. V dubnu – s nástupem Gustava Husáka do funkce 

prvního tajemníka ÚV KSČ– i Pochodeň a Spiritus byl nakonec zakázán. 
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Summary 
The aim of this diploma thesis called Media image of the Prague spring and beginning of 

normalization in selected East Bohemian print media was to show how much the content of 

these chosen print media changed during revolutionary year 1968 in Czechoslovakia. Those 

print  media  were  following  Pochoden,  regional  newspaper,  district  newspaper  Zar  and 

magazine Spiritus, created by university students. For better understanding and illustrating 

the change, I have added two more years for comparison (1967 and 1969). 

First three chapters focused on historical background in the sixties in Czechoslovakia and 

one of them was mainly focused on Czechoslovakian media. I also described the situation at 

East Bohemia since it is the area where those three print media were published.  

The  analysis  was  divided  into  three  subchapters  –  each  focused  on  individual  media.  I 

originally thought that the liberalization would be a little present since 1967 as the sixties 

are known as “Golden Sixties”, but that was not the case. Both Pochoden and Zar were still 

full  of  prosoviet  and  antiAmerican  texts.  The  only  thing  we  could  describe  as  small 

liberalization in these newspapers were formation of section for “letters from readers”. But 

in 1967 there were no revolutionary messages. The change begins with changes in leading 

positions at Czechoslovakian Communist party at the beginning of 1968. Thanks to these 

changes the liberalization was not only apparent in Communist party but also in newspapers 

which were under its power.  

I found out that Pochoden was the braver one (in comparison with Zar). The reporters were 

not afraid to express their true feelings and even disproved soviet lies. They also spoke about 

past and its mistakes. On the other hand, in Zar there were not many original texts, and it 

seems that reader could only assume what was Zar’s opinion by the amount of space and 

articles that Zar dedicated to certain texts. But to be fair Zar did give a lot of space to the 

theme of rehabilitation. Both newspapers played a crucial role during the occupation. Both 

tried to calm down the inhabitants and to support the official government. After the return 

on Czechoslovakian politics from Moscow, it was Zar, that first started to write like in 1967. 

Pochoden  tried  to  resist  a  little  longer  and  we  could  find  belligerent  articles  or  at  least 

comments till April 1969. 

The  last  newspaper  I  analysed  was  magazine  Spiritus,  which  was  created  by  university 

students, and it was completely different than previous two media. It is known that students 
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usually stand on the side of revolution and Spiritus was no exception. For that it was later 

banned, and its main protagonists were sentenced to jail.  
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