
Přílohy 

Příloha 1 

Rozhovor s bývalým redaktorem deníku Pochodeň Bohumilem Ulrichem 

Od kdy jste v Pochodni pracoval a jaká byla vaše pozice? 

Novinařině jsem věnoval celý svůj život, obětoval jsem jí i své zdraví. V deníku Pochodeň, 

následně v Hradeckých novinách a Hradeckém deníku jsem působil, s krátkými přestávkami, 

téměř čtyři desítky let. Při přijímacích zkouškách na Fakultu sociálních věd a publicistiky UK 

v Praze v roce 1969 (krátce po maturitě) jsem sice podle docenta Karla Štorkána uspěl, ke 

studiu však byli přednostně přijímáni uchazeči s praxí nebo známí známých. Na fakultu jsem 

byl přijat až po roční elévské průpravě v Pochodni, kde jsem prošel všemi rubrikami. Studium 

jsem však po dvou letech přerušil, na dva roky jsem nastoupil do vojenských novin 

zaměřených na letectvo (Vítězná křídla) a poté jsem byl opět přijat do Pochodně. Byl jsem 

zařazen jako sám voják v poli do zahraniční a motoristické rubriky, což byla určitá zvláštnost. 

Aby toho nebylo málo, „přidruženou výrobu“ jsem měl ještě kosmonautiku. Na svých 

bedrech jsem toho musel vydržet opravdu dost. Ač to možná zní neuvěřitelně, práce mě 

uspokojovala pro svoji pestrost, byť jsem se mnohdy cítil vyčerpaný, neboť jsem musel 

agenturním zpravodajstvím, vlastními materiály i příspěvky naplňovat až tři stránky denně. 

Moje zdraví kapitulovalo na podzim roku 2001. Po půlroční nečinnosti jsem byl rozhodnut 

s novinařinou „praštit“, avšak vedení tehdejších Hradeckých novin mi nabídlo místo 

korektora a souběžně archiváře, což bylo nesmírně náročné a zodpovědné. Kruh kolem mě se 

uzavřel 31. prosince 2012, kdy jsem byl 18 měsíců před důchodem předčasně propuštěn pro 

nadbytečnost. Redakce přesto o mě (paradoxně) projevila nadále zájem. A poněvadž stále 

ctím vyšší principy slušnost, na „volání do lesa“ jsem se neozýval. 

 

Kolik zaměstnanců měla Pochodeň v roce 1989? 

Tváře svých někdejších kolegů mám stále před očima. Ovšem kolik nás přesně bylo 

v Pochodni v bouřlivém roce 1989, nedokážu dnes říci. Počítám-li rovněž okresní zpravodaje, 

píšících redaktorů bylo asi 20, plus dva fotografové, grafik a zhruba osmičlenné bylo inzertní 

a administrativní oddělení. Šéfredaktorem v roce 1989 byl novinářský matador a nejstarší člen 

redakce Oldřich Enge (ročník 1927), jenž záhy odešel do důchodu. Osobně jsem zažil a přežil 

celkem sedm šéfredaktorů. Za největší osobnosti z mnoha důvodů považuji in memoriam 

Engeho a in memoriam Karla Brodského, jenž byl jednou z patnácti obětí stranických čistek 
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v roce 1970 a 1971. Na počátku 90. let byl Brodský jednomyslně zvolen do čela již 

pozměněné redakce (asi tři roky), jeho další působení však přerušila vážná nemoc. 

 

Jak v redakci probíhal den 17. listopadu? Měli jste už z Prahy informace o tom, že se 

něco děje? Jaká byla atmosféra následující den? 

Budeme-li se držet přesného data, kdy se davy studentů v Praze sešly, aby si připomněly 

uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939, tak to byl pátek 17. listopadu. Pochodeň ve svém 

pondělním vydání (20. listopadu) o protikomunistické demonstraci a následném zásahu 

policejních jednotek informovala pod ostudným a scestným titulkem ve smyslu „scénář 

západu nevyšel“. Na vaši otázku odpovídám naprosto otevřeně: až do úterý 21. listopadu jsme 

nevěděli zhola nic konkrétního. A důvěrně sděluji, že kolega J.K., jenž měl tehdy nedělní 

službu ve vydání a tento titul zařadil do tisku, se za svůj čin styděl možná až do konce svého 

života (zemřel náhle ve věku 63 let v roce 2004). 

 

Pochodeň se vyjadřovala velmi tendenčně téměř až do konce roku 1989, kdy už bylo 

jasné, jakým směrem se republika bude ubírat. Měli jste k takovým článkům pokyny 

z vedení? Jak jste se proti takovým pokynům snažili bojovat? 

Mluvíte o zaujatosti obsahu na stránkách Pochodně až do konce roku 1989. Ovšem pozor, a 

neříkám to z nějaké obhajoby či vytáček, vždyť až do závěru roku probíhala složitá 

vyjednávání mezi Občanským fórem a zdecimovanou komunistickou vládou. A Pochodeň 

stále ještě byla tiskovým orgánem východočeského KV KSČ a jeho „hlásnou troubou“! 

K názorovým střetům o příštím vývoji sametové revoluce mezi redakcí a soudruhy na kraji 

postupem času docházelo v ostřejší podobě. Jednou dvakrát nás šéfredaktor seznámil 

s obsahem „přísně tajného dokumentu“, doručeném redakci stranickým kurýrem. 

„Duchaprázdné fráze“, pomyslel si kdekdo. Zatímco na pražské Národní třídě mlátila 

pendreky Veřejná bezpečnost studenty a skandující lidi, ve Škroupově ulici (bývalé sídlo 

Pochodně) dostávali někteří redaktoři tvrdé políčky z nedalekého Kremlu, jak se přezdívala už 

kdysi stranický centrála pro celé východní Čechy. 

 

Byli jste v té době pod velikým tlakem? Jak se projevoval? Pracovali jste tehdy více a 

déle, než tou bylo do té doby? 

Jako rolníci jsme sice od slunka do slunka nepracovali, ovšem deseti až dvanáctihodinové 

směny některých z nás byly na pořadu dne. Jak s oblibou a s přesvědčením říkávám, 

novinařina je tvrdá řehole. A jestli jsme byli pod velkým tlakem? Ano, samozřejmě, nejinak 
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tomu byla v té době v jiných krajských či celostátních novinách. Popelník vedle psacího stroje 

měla většina z nás každodenně vrchovatý. 

 

Byla redakce rozdělena na dva názorové tábory? Pokud ano, jak jste mezi sebou 

bojovali? 

Předělat člověka mávnutím kouzelného proutku? Jak snadné by to bylo… Až na pár výjimek 

v naší dřívější redakční sestavě byli lidé pracovití (věkový průměr činil 35 až 40 let), a rád 

bych poznamenal, i rozumní a charakterní, žádní fanatičtí partajníci. Jestliže se však po 

několik let ve funkci vedoucího oddělení a zástupce šéfredaktora vytrvale a záměrně snažil 

ovlivňovat myšlení, koncepci i chod redakce zeť vedoucího tajemníka KV KSČ (Josef Chudý 

plus František Tesař), tak to bylo otravné a vysilující. Pro většinu „podřízených“ i pro příští 

zaměření Pochodně byl jeho včasný odchod ku prospěchu věci… Redakce v listopadových 

dnech nebyla vysloveně roztříštěná, kdo s koho se řešilo teprve postupně. Někteří jedinci 

výrazně podporovali Občanské fórum, kupříkladu Ladislav Straka, jenž byl v úzkém kontaktu 

s Františkem Kusým, známou osobností sametové revoluce v Hradci Králové. Názorové 

vakuum nebylo ani mezi současnou redakcí a vyloučenými „osmašedesátníky“, neboť řada 

z nich pod pseudonymem publikovala v Pochodni. 

 

Kdo tehdy určoval, jaké materiály v tisku vyjdou? Přes kolik lidí článek prošel, než se 

dostal do tisku? 

Systematický tlak ze strany krajského výboru na obsah deníku se projevoval až do konce roku 

1989. Někdy v polovině prosince se ještě přece konaly okresní stranické konference. Kraj 

striktně vyžadoval, aby se jejich průběhu a závěrům věnovala patřičná pozornost i navzdory 

tomu, že v řadě organizací již vládla nejednotnost a chaos. Jakmile však před Silvestrem padla 

komunistický vláda a prezident Gustáv Husák přislíbil abdikaci a začal se hledat jeho 

nástupce, vliv aparátu pomalu, ale jistě skomíral. A přes kolik lidí článek prošel do tisku? 

Běžný postup: autor, vedoucí oddělení a vydání, konzultace se šéfredaktorem. Nikdy 

nezapomenu na šéfredaktora Engeho, jenž mně počátkem října v inzertní části Haló soboty 

(příloha Rudého práva) upozornil na jistého Ferdinanda Vaňka z Malého Hrádku, který dne 5. 

října oslavil narozeniny. Tenkrát prohlásil: „Pane kolego, o tomhle člověku ještě hodně 

uslyšíme. Byl to Václav Havel, o němž jsem do té doby pouze slyšel ze zahraničního vysílání 

v souvislosti s Chartou 77, ale neznal jeho tvář. A stalo se, po komplikovaných rozhovorech 

se podařilo Občanskému fóru na sklonku roku přesvědčit komunistické poslance k volbě 
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klíčové postavy odporu proti režimu. Může vám to připadat směšné, ale nikdy jsem se od 

Engeho nedozvěděl, odkud pramenila jeho předtucha. 

 

Reportáží nebo informací z manifestací, které se v Hradci Králové uskutečnily, bylo 

velmi málo, byly popisné a krátké. Nevěnovali jste tomu pozornost proto, že vám to 

někdo nařídil nebo jste se báli? Ve fóru čtenářů od poloviny listopadu do konce prosince 

silně převažují takové, které jsou pro podporu KSČ a nesouhlas s Občanským fórem. 

Vzpomenete si, jakým způsobem jste selektovali dopisy, které otisknete a které ne? 

Nad odpovědí na tuto a následnou otázku jsem zdlouhavě přemýšlel, ne snad, že bych chtěl 

cosi zamlčovat, ale opravdu to nedokážu objektivně posoudit, neboť jsem měl co dělat ve 

svých dvou rubrikách. Tehdy byl vedoucím vydání RSDr. Josef Dítě, mimochodem 

všestranně vzdělaný člověk, ctižádostivý a znalý stranické strategie. Lapidárně řečeno: co s 

„požehnáním“ krajského výboru rozhodl, mělo také platit. Povahově odlišný šéfredaktor již 

zřetelně ztrácel půdu pod nohama, čímž se naskytla příležitost právě pro Dítěho, aby se 

napřesrok ucházel o místo nového šéfa. Dovolte mi v této souvislosti parafrázi: zatímco 

v sychravém listopadu 1989 Pochodeň hořela mihotavým plamínkem, v horkém srpnu 1968 

hořela tak intenzivně, až oslepovala okupační vojska. 

 

Na začátku prosince jste otiskli i dopis vašeho spolupracovníka Vladimíra Václavíka, 

který kritizoval Pochodeň za cenzuru informací z hradeckých manifestací. Článek jste 

otiskli v plném znění, ale s komentářem, který Václavíka svým způsobem poplival. 

Komentář jste psal vy. Za jakých podmínek tehdy vznikl? Nutilo vás k němu vedení? 

Sešli jste se po revoluci s panem Václavíkem a vyříkali jste si to v přátelském duchu? 

Na vlastní kůži jsem poznal, že také život v novinách má v záloze různá překvapení, má 

mnoho křehkých půvabů a neopakovatelných okamžiků, ale občas tne člověka přes hlavu. 

Článek „Výměna názorů je na místě“ (Pochodeň, 1. 12. 1989) je moje černá vzpomínka. 

Přímočaře odpovídám: napsal jsem ho z příkazu vedoucího vydání, protože k jeho původnímu 

doporučení jsem měl vážné osobní výhrady: s PhDr. Vladimírem Václavíkem jsme byli 

přátelé a byl jsem vděčný za jeho příspěvky do rubriky „Čtení pro motoristy“. Důsledky 

svého tehdejšího nechtěného činu nosím v sobě. S „vkv“, pod touto zkratkou Václavík psal, 

jsme se rozešli a již nikdy nesetkali… Škoda, že v těchto překotných chvílích mně chyběla 

alespoň špetka vzpurnosti dobromyslného mlynáře z Jiráskovy Lucerny! 
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Příloha 2 

Rozhovor s bývalým redaktorem a moderátorem Československého rozhlasu Hradec 

Králové Mgr. Milanem Dusem 

Jak dlouho jste v Československém rozhlase pracoval a na jaké pozici? 

Přišel jsem tam tak 1981-1982, prostě když jsem skončil školu. Ještě při fakultě jsem dělal 

externě v Praze v Zrcadle kultury a poté jsem šel do rozhlasu. A co jsem tam dělal? Tenkrát 

byla výhoda, že v regionálních studiích, na rozdíl třeba od těch centrálních, jsme si mohli 

dělat pořady, které jsme sami chtěli. Takže já jsem do rozhlasu přišel a udělal jsem si pořad o 

Josefu Vágnerovi, řediteli zoo ve Dvoře Králové nad Labem dva měsíce po tom, co ho Tesař 

(František Tesař, vedoucí krajský tajemník KV KSČ, pozn. autorky) vyhodil. Také jsem dělal 

dokumentární pásmo o řezbářích betlémů. Takže to byl: vyhozený Vágner, betlémy, krucifix a 

už jsem byl na vyhození. Proto mě přesunuli do ekonomické redakce a tři čtyři roky jsem 

dělal ekonomické magazíny. Tam jsem zjistil, jak je na tom dobře poznat, že je systém v háji, 

protože čísla prostě nešly ošulit. Mezi tím jsem začal moderovat. No a po roce 1989 si mě 

zvolili šéfredaktorem a kolegu ředitelem. Končil jsem, když začala Mladá fronta vydávat 

regionální přílohy, kam jsem odešel dělat editora. 

 

A přímo v listopadu 1989 jste působil v jaké pozici? 

Jako moderátor. Byl jsem však černá ovce, půl roku před převratem mě chtěli vyhodit, 

protože jsem odmítal číst prohlášení dělníků proti Několika větám. Pracoval jsem jako 

moderátor, ale zprávy chodili číst hlasatelé, a když mi dali papír, že dělníci ZVÚ vše odmítají 

a chtějí klid na práci a tak dále, tak jsem to dal hlasatelům, ať to přečtou. Přišel za mnou 

tehdejší šéfredaktor, že by bylo lepší, kdyby to přečetl ten moderátor, protože to bude mít 

větší váhu než někde za zprávami. Já to vždycky odložil, a když přišel už poněkolikáté, tak 

mu říkám, ať se nezlobí, že to číst nebudu, protože si myslím, že je to kravina. Takže jsem šel 

na dovolenou. Po dovolené jsem se vrátil a dostal důtku s výstrahou.  

 

Věděli jste jako pracovníci médií už 17. listopadu, že se něco chystá, a následně, že se 

něco stalo? 

Ne. Mě volal kamarád, filmový historik Pavel Taussig, se kterým jsme kdysi dělali nějaké 

pořady: přijeď na Václavák, to už nikdy nezažiješ. A my jsme stejně nejeli. Samozřejmě já 

jsem každý den poslouchal Svobodku a Hlas Ameriky, to bylo moje hobby už léta, takže 

informace jsem měl odtamtud. A teď ten první týden. Na jednu stranu si říkám, že jsem měl 

obrovskou kliku, protože jsme se jako moderátoři střídali po týdenních turnusech. Střídali 
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jsme se asi tři. Na mě vyšel až ten třetí týden, kdy už bylo všechno jasný, a ve vysílání jsem si 

telefonoval s Kubišovou a podobně. Ale kolega, který chytil první týden, chodil na vysílání se 

třemi pare scénářů: na jednom bylo napsáno „revoluce vítězí“, ve druhém „situace je nejasná“ 

a na třetím „režim zůstává“. Samozřejmě pak už jsme se postupně začali emancipovat. Já 

jsem tam byl považovaný za černou ovci, protože jsem odmítl vstup do partaje. Nechávali mě 

být, jen mi zakázali jezdit na stranické konference, což byla pro mě výhoda. 

 

V prvním týdnu revoluce jste se tedy vůbec nezapojoval? 

Byl jsem v práci, naopak, měl jsem na všechno víc času. Mám dvě vzpomínky. Ta první je, že 

se začala chystat generální stávka, a Hradec byl vždycky do ruda. Tak jsme si říkali, že by 

bylo dobrý, aby tam přišli i lidi z fabrik a nebylo to jenom věcí studentů. Měli jsme tam 

jednoho známého, který se pak stal i asistentem Josefa Vágnera v Občanském fóru. Paralelně 

s tím ale chtěli nějakou akci na podporu socialismu dělat i komunisti, kteří nás však nakonec 

prosili na kolenou, ať odvysíláme, že se žádná akce nekoná. Nikdo by na ni nepřišel. Tou 

druhou je, že do rádia přišla tehdejší vedoucí ideologického oddělení a pronesla: „My máme 

situaci plně pod kontrolou. Na kraji Prahy jsou připraveny lidové milice, vojenská technika.“ 

To nám přišla říct asi tři dny po převratu. Ona nás tam krmila tímhle tím, všichni mlčeli. A 

ještě ve dveřích se otočila a řekla: „Doufám, že mi rozuměli i soudruzi Haš a Dus.“ Pak jsem 

litoval, že jsem jí neřekl, co si opravdu myslím. 

 

Měli jste v tom období větší pracovní nasazení, než obvykle? 

My jsme ho chtěli mít, to mi ho nikdo nemusel nařizovat. Když jsme nevysílali, sledovali 

jsme celostátní televizi, která když se trochu rozhýbala, začala vysílat objektivně. 

 

Koluje zpráva, že těsně po převratu někteří vtrhli do archivu a začali ničit své předchozí 

reportáže. Je to pravda? 

Není. Jednak si myslím, že reportáže jako takové se nearchivovaly. Rozhlas má ze zákona 

archivovat kompletně celé vysílání měsíc, dnes to jde do karet, tehdy jsme to točili na VHS, 

které se měnily jednou za 4 hodiny. Jednou za měsíc se to pak přemazalo. To, co se dávalo do 

archivu, byly vždycky pořady, které měly nějakou hodnotu, a dalo se předpokládat, že se 

k tomu budou lidi vracet. Jestli se něco likvidovalo, tak estébáci své archivy, ale my nic.  
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Příloha 3 

Scany vybraných článků deníku Pochodeň 

Scan 1: 21.11.1989 
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Scan 2: 22.11.1989 

 

 

Scan 3: 22.11.1989 
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Scan 4: 22.11.1989 

 

 

Scany 5+6: 24.11.1989 
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Scan 7: 4.12.1989 
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Scan 8: 8.12.1989 
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Scan 9: 15.12.1989 

 

Scan 10: 18.12.1989 
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Příloha 4 

Doslovný přepis dostupných reportáží a vstupů Československého rozhlasu Hradec 

Králové 

Gerojš: Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnějšá je moře, co je 

nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře… pískání, supot 

Redaktorka: Dobrý den, teď tu společně se všemi skandujete: Svobodu. A mně by zajímalo, 

jestli si myslíte, že tu spolu s námi na Žižkově náměstí, spolu s vámi, jsou i lidé, kteří 

z počátku týdne měli úplně jiný názor a možná i teď volají stejné heslo jako vy. 

Respondent: Myslím si, že by tady mohli být, že skutečně teďka poznali, že k tý svobodě se 

můžeme nějak dopracovat.  

Redaktor: Co si třeba lidi v podniku myslí o událostech těchto dnů a kde vidí třeba nějaké 

reálné řešení, jak z téhleté situace? 

Respondent: No, co si myslíme, že to ty študáci uďáli dobře, že jim fandíme a že by se to 

mělo dotáhnout do konce. Že jsou dělníci pro to. 

Respondent: My jsme z Benziny, zaměstnanci Benziny, závod 04 Hradec Králové. My 

podporujeme Občanský fórum. Ale jenom po tu dobu, pokud budou vystupovat slušně, 

svědomitě a zodpovědně. Nechceme anarchii, nechceme urážení. Každý, kdo je na určitém 

stupni nese samozřejmě určitou zodpovědnost. 

Redaktorka: Dobře, to mluvíte o chování, ale souhlasíte, řekněme, s jejich programem? 

S jejich požadavky? 

Respondent: S většinou jejich požadavků plně souhlasíme. My skutečně chceme diskuzi 

svobodnou, my chceme správný informace. 

Redaktorka: Byli jste trochu zklamaní, že Pedagogická fakulta v Hradci Králové je jedinou 

školou v republice, kde fakultní výbor Socialistického svazu mládeže nejde s vámi? 

Respondentka: Jsme tím velice zklamáni, a velice nás mrzí, že ani teď, po těchto událostech, 

kdy už za námi jdou dělníci, rolníci, veškerá inteligence, tak fakultní výbor SSM neustále 

nejde s námi, se stávkovým výborem. 

Redaktorka: Kde vidíte důvod? 
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Respondentka: Důvod také vidíme ve vedení fakulty. 

Redaktor: Řekněte, jaký máte kontakt v současné době s Občanským fórem, které vzniklo 

v krajském městě? 

Respondentka: Prostřednictvím mluvčích se dozvídáme aktuálnější informace, které jsou 

projednávány v Občanském fóru. Například včera u nás večer na fakultě probíhala podpisová 

akce všech studentů, kteří se stávají členy Občanského fóra. 

Respondent: Já si myslím taky, že je to správný, poněvadž tech všeljakejch nesrovnalostí a 

toho bylo moc, všeljaký protekce a korupce a jsme pro to, aby jednou se už mluvila pravda a 

jednalo se podle toho. 

Redaktor: Řekněme si, co vám nejvíc vadí na naší společnosti, co se má změnit? 

Respondent: Konkrétně jedna, prozatím jedna jediná věc. Aby teda nevládla jedna strana, aby 

to teda nebylo Ústavou daný. A potom ty ostatní problémy si myslím, že už by se postupně 

řešily i samy. Tím, že teda bude nějaká konkurence jak v ekonomice, tak v politice, že jo. 

Redaktor: Souhlasíte s tím? 

Respondent: Já s tím úplně souhlasím. A já si myslím, že většina, kteří přišli manifestovat, 

tak stojíme za tím. 

Redaktor: Můžete mi říct, proč jste dneska přišli na Žižkovo náměstí? 

Respondent: Já hlavně přišel podpořit, aby byly konečně ty svobodný volby. 

Redaktor: My bychom teď měli říct, znovu zopakovat informaci, která šla už v poledním 

vysílání, že organizátoři mítínku, to znamená studenti a zástupci Občanského fóra, upozorňují 

všechny obyvatele krajského města, že dnešní shromáždění, které tak jako v předcházejících 

dnech se mělo konat kolem čtvrté hodiny tady v centru Hradce Králové, se nekoná z toho 

důvodu, aby všichni, kteří se zúčastnili dnešní dvouhodinové stávky, a kteří se rozhodli, že si 

ještě dnes zameškanou pracovní dobu napracují, měli možnost se vrátit do závodu a tak učinit. 

To znamená, že až zítra opět bude tady na Žižkově náměstí další shromáždění. 

Gerojš: Pevný je stůl, pevnější je hora, pevný je stůl, pevnější je hora. Co je nejpevnější, co je 

nejpevnější? Ta člověčí víra. 
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Redaktor: Co říkáte tomu, co se v současné době u nás v Československu děje? Jaký na to 

máte názor? 

Respondent: No, jsem nesmírně šťasten, ale čekal jsem na todleto jednadvacet let. Ale doma 

jsem si schoval vlaječku se sboru (nesrozumitelné).  

Redaktor: Co si myslíte, že by bylo důležité, aby v těchto chvílích lidé dělali? 

Respondent: No, aby dobře pracovali a připravili se na svobodné volby, protože ty potom 

rozhodnou o dalším osudu naší země.  

Redaktor: My jsme z Československého rozhlasu, řekněte nám, co si myslíte o tom, co se u 

nás v těchto dnech děje? Jaký na to máte názor? 

Respondentka: Nemělo by se dál stávkovat, to jako. A mělo by se pracovat, no a nemělo by 

na tribuně vystupovat takový lidi, jako tam třebas byli v sobotu. 

Redaktor: Proč? Kteří třeba? 

Respondentka: No (povzdych), Dubček a tak dále, kteří teda stačilo jim jednou říct a ne, aby 

tam byli dvakrát třikrát.  

Redaktor: Řekněte nám váš názor na to, co se v těchto dnech u nás děje v Československu? 

Respondent: To si děláte srandu, né? Nebo něco. 

Redaktor: Neděláme. Ale upřímný a otevřený názor. 

Respondent: No tak, souhlasím s Rudým právem a částečně s těma názorama, že má bejt 

jakoby ty strany různý. A nesouhlasím s tím, co se ozejvá mezi tím. A to by ty mladý lidi si 

měli uvědomit. Já se snažím s těma mladejma mluvit, no jenže ty jsou raz dva hotový se vším. 

No, měli by komunisti si dělat pro to něco.  

Respondentka: Vždycky, když straně bylo zle, tak se opřela o dělnickou třídu. A tady se to 

nějak nepovedlo. Tady něco soudruzi zaspali. Nevím, nevím, jak to teď dopadne. Přála bych 

si strašně moc, aby už se soudruzi vzchopili, vopravdu a energicky trošku postupovali. Pořád 

bejt mezi nima a vysvětlovat jim, vo co vlastně jde. 
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Respondent: Já si myslím, že je to začátek, že je to začátek všech změn, že nic není vyhráno, 

myslím. Nic není rozhodnuto a záleží na nás všech, abychom se toho zúčastnili, a abychom 

pomohli v tom kladném slova smyslu. 

Gerojš: skandování (nesrozumitelné) 

Moderátor: Dnes učitelé předstupují před své žáky a jak s nimi hovoří o tom, co se děje dnes 

kolem nich. 

Respondentka: Tak v prvé řadě je věcí nás všech, tedy našeho svědomí, pořád apeluju na to 

naše svědomí. Já jsem to uvnitř cítila, že vlastně jako spousta lidí dobře myslí, ale bojí se, bojí 

se ty svoje myšlenky vyslovovat nahlas, protože bohužel z minulosti byli svědky šikanování a 

proto jsem taky i přišla, protože myslím, že dneska to už je spíš pozdě, ale rozumíte, že 

dneska je to opravdu povinností každého z nás už nepřipustit, aby se tohlecto opakovalo. 

Respondent: To, co se stalo, bylo zcela rozhodující pro vývoj cesty našich národů. A teď 

bude zapotřebí, abychom ušli ten nesmírně těžký poslední centimetr, který vidím v tom, mám-

li hovořit o perspektivě, v kompletním dokončení a splnění všech požadavků, které Fórum, 

jako představitel většiny národa, předkládá. Nemohu souhlasit s tím, že jedna rovnoprávná 

strana bude i nadále používat svých mocenských sil v podobě Lidových milicí. My nemáme 

žádný zájem a žádný poctivý občan nemá zájem, aby toužil nebo chtěl, co mu nepatří. Dále si 

nepřejeme projevy hrubosti a násilí. My si musíme zvyknout na to, že jeden nebudeme na 

profesionální úrovni a důstojně s druhým souhlasit. 

Moderátorka: Jednou z tváří listopadu 1989 byla Vítězslava Kluzová z Československé 

strany socialistické. 

Vítězslava Kluzová: Vážení lidé, já bych vám chtěla říct, že jsem se dne 22.11. účastnila 

plenárního zasedání Východočeského krajského národního výboru. Byla jsem otřesena tím, 

kdy tam bylo řečeno předsedou KNV, že studenti organizují stávky, že chtějí zabránit 

zásobování obyvatelstva potravinami. 

Pískot 

Vítězslava Kluzová: Prosím vás, já nechci zde vyvolávat žádné emoce. Já to říkám jenom 

proto, že dvacátého druhého bylo známo všude stanovisko studentů k událostem 17. listopadu. 

Tady nebylo zapotřebí čekat, jak se vyjádří česká nebo federální vláda. Každý z nás, kdo jsme 

byli trochu slušní, zaujali jsme svoje stanovisko a za tím stanoviskem jsme si stáli. 
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Potlesk a jásot 

Redaktor: Uspokojily vás ty odpovědi, které jste tady slyšeli? Zůstaňte tady taky s náma, vy 

taky. 

Respondentka: Některý jo, některý ne.  

Respondent: Já myslim, že to bylo polovina odpovědí bylo takových vytáčivých, tak jako 

jsme byli zvyklí celejch těch 40 let. Nebo spíš v tom byla taková ta funkcionářský praxe, jak 

lidi uspokojit tím, co se řekne, že.  

Respondentka: Vlk se nažral a koza zůstala celá.  

Gerojš: Pustá je poušť i nebeské dálky, pustá je poušť i nebeské dálky. Co je nejpustější, co je 

nejpustější? Žít život bez lásky 

Redaktorka: Jak se cítíte, jako hrdinové? 

Respondent: Jako hrdina se určitě necítím. 

Redaktorka: No ale ta chvála od všech bez rozdílu. Ta vás určitě těší, nebo ne? 

Respondent: Já si nemyslím, že by to bylo ode všech bez rozdílu. Řeknu příklad: v neděli 

jsem byl ve Vamberku a tam na nás křičeli: co budeme za týden jíst?  

Respondent: My jsme nezažili ten rok 68, ostatní ano. Takže my jsme se tak nebáli do toho jít 

a nějak jsme se zasadili o to,. Že se to vlastně rozjelo, i když dneska už se mluví o tom, že ti 

studenti jsou od toho odstrkování, ale myslím si, že my jsme takovou tu svoji úlohu splnili. 

Redaktorka: Právě přichází Miloš Dvořáček, Pavel Dobeš 

Pavel Dobeš: Ahoj, dobrý večer 

Redaktorka: Ahoj, ahoj. Proč jste se rozhodli přijít sem právě dneska? 

Miloš Dvořáček: Protože my jsme natěšený na hraní a vůbec sem na ty lidičky zlatý, na který 

já se osobně hrozně moc těším. 

Pavel Dobeš: To já ani nehraju ještě, já to neberu ani jako vystoupení, to jenom že přišli 

študáci a to je teď taková doba, že kdyby študáci řekli cokoliv, tak to já bych všechno. 

Gerojš: skandování: „Svoboda“ 
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Respondentka: My bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat všem občanům, kteří nás 

podporují a přijíždějí, a nosí nám jablka, upečený buchty, maso, chleba, teplé housky, banány, 

mandarinky, prostě všechno, co doma mají. 

Redaktor: Slyšel jsem, že jste od lékařů z fakultní nemocnice dostali mísu vitamínů. 

Respondentka: Ano, dostali jsme mísu vitamínů a každý den každý člověk ze stávkového 

výboru má na pultíku připraveny vitamíny, tkeré musí povinně sníst. Abysme se nesložili po 

těch probdělých nocích za ten celý týden, který tady prožíváme. 

Redaktorka: Říkali jste, že jste měli až slzy v očích, když vám jakýsi starý pán dovezl jídlo a 

podporu, nejenom hmotnou, ale i morální, deset kilometrů na kole.  

Respondentka: To bylo úplně vynikající situace, bylo to strašně perfektní, vzhledem k tomu, 

že teda jsme slzeli nejenom my jakožto studenti, ale mohu třeba říci, že i na shromáždění 

ronili slzy i naši pedagogové. 

Respondent: Takže nakonec já vidím tam napsáno televize lže jako Rudé právo tiskne, my 

studenti máme holé ruce, no takový věci se mi teda nelíbí. A spousta těhle mladých lidí tam 

lítá s těma plakátkama, letáčkama, strkají to lidem do kapsy, za kabáty, aby si to přečetli a 

úplně obtěžují. 

Gerojš: Mocná  je zbraň, mocnější je právo. Mocná je zbraň, mocnější je právo. Co je 

nemocnější, co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo. 

Respondent: Na minulých shromážděních nás chtěli podvést a rozdělit. Vzhledem ke 

skandálním projevům stranických funkcionářů k nim projevujeme zásadní nedůvěru. Z tohoto 

důvodu odmítáme vést dialog s lidmi, kteří nemají lidské ani mravní zásady. Občanské fórum 

vyzývá účastníky, aby se zasadili o odvolání zkorumpovaných a nečestných lidí ze všech 

jejich funkcí demokratickými postupy. Účastníci svobodného shromáždění požadují  z úcty 

k zakladateli našeho státu postavení sochy Tomáše Garrigua Masaryka na důstojném místě 

Rychnova nad Kněžnou. 

Respondent: Těch všeljakejch nesrovnalostí a toho bylo moc. Jsme pro to, aby jednou už se 

mluvila pravda a jednalo se podle toho.  

Redaktor: Co vám nejvíc vadí na naší společnosti? Co se má změnit? 
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Respondent: Prozatím jedna jediná věc, aby teda nevládla jedna strana, aby to teda nebylo 

Ústavou daný. A potom ty ostatní problémy si myslím, že už by se postupně řešily i samy tím, 

že teda bude nějaká konkurence jak v ekonomice, tak v politice, že jo. 

Redaktor: Souhlasíte s tím? 

Respondent: Já s tím úplně souhlasím a já si myslím, že je většina, kteří přišli manifestovat ze 

Závodu vítězného února, tak stojíme za tím. 

Redaktor: Chcete, abysme šli dál socialistickou cestou? 

Respondent: Ano, chceme socialistickou cestou. Jinak bysme tady nebyli. 

Respondent: Samozřejmě, s lidskou tváří. Socialismus s lidskou tváří. 

Gerojš: skandování (nesrozumitelné) 

Mluvčí: Svoji solidaritu se studenty i se sebou navzájem a svoji dobrou vůli můžete dát 

najevo i 3. 12., kdy, jak ještě jednou opakuji, včera jsme to tady řekli, by měl být vytvořen 

řetěz lidských rukou, kterým by se spojila dvě po staletí znepřátelená města Pardubice a 

Hradec Králové.  

Gerojš: „ano“ 

Mluvčí: Díval jsem se dnes na televizi a v Praze skutečně tento řetěz lidských rukou byl. Byly 

záběry v Československé televizi, jak se řetěz lidských rukou prodírá Prahou, těmi sněhovými 

závějemi. Bylo by krásné, kdyby se nám to podařilo a proto, kdo by se chtěl tohoto řetězu 

lidských rukou v neděli 3. 12. Zúčastnit, přihlaste se, a to je teď nová zpráva, na Vysoké škole 

chemicko-technologické na stávkovém výboru. Dvě tak velká města, jako jsou Pardubice a 

Hradec by to dát dohromady mohly. V dnešní době, co je to 16 tisíc lidí.  

Gerojš: skandování: „půjdeme“ 

Redaktorka: Vezmete mě do těch Opatovic, abych viděla, jestli budete muset nastavovat 

řetěz? 

Respondent: Jo, vezmeme vás, samozřejmě 

Redaktorka: A jak to vypadá podle předběžného odhadu? 
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Respondent: No, zatím je to špatný, že jo, moc lidí nepřišlo. Ale je půl devátý, takže doufám, 

že přijdou, protože odjely teďka vlastně všechny, skoro všechny autobusy. No a jestliže 

vememe kapacitu autobusů, asi stol lidí, když to přeženu, tak odjelo nějakejch asi dva tisíce 

lidí, což není mnoho zatím.  

Respondent: No, je to náročný, my jsme vyjížděli už ráno v šest. Nám mrzly ruce, jak jsme 

lepili plakáty, ještě po trase, ale kolem devátý hodiny by nám měl přijet vůz s várnicema 

s čajem. 

Redaktorka: Já se dívám, kolik starších lidí sem jde podpořit studenty a jdou, stále se 

podivuji a mám z toho hroznou radost. 

Respondentka: No dyť jo. Jenom nám řekněte, kam máme jít. 

Redaktorka: Jaktože jste sebrali odvahu v tomto počasí. 

Respondentka: Nepotřebujeme k tomu žádnou odvahu, to víte, že né. 

Respondent: Prosím vás, já jsem tady přednášel na vysoké škole sedm let. Vydržet, vydržet, 

vydržet.  

Respondentka: Já tomu věřím, že stoprocentně vydrží. 

Respondent: No a těch, já nevím, pár, kteří nevydrží, tak s těma nepočítáme. To bylo dycky. 

Redaktorka: Vy jste přijeli až z Chrudimi. To vám vážně nedá spát dnešní doba i snaha 

pardubických studentů, že jste přijeli? 

Respondent: Nejen, že mi to nedá spát dneska, mě už to nedá spát 41 roků, víte? Mě bude 60 

let už.  

Gerojš: Prosím vás, obsazujte autobusy, který jsou těsně před naplněním, aby autobusy 

odjížděly úplně zaplněný, aby mohly odjíždět hlavně. 

Gerojš: Jak to vypadá? Jak to poznáme? 

Gerojš: Až do Hradiště je to dobrý, ale od Hradiště je mezera hrozná. Poslouchejte… 

Gerojš: Můžete nabrat ještě lidi… 
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Redaktorka: Tak jistě už jste poznali, že jsem změnila stanoviště, jsem přímo u opatovické 

elektrárny a tady by se měl spojit řetěz lidských rukou mezi Hradcem a Pardubicemi. Jste 

z Hradce nebo z Pardubic? 

Respondenti: Z Hradce 

Redaktorka: A máte mezi sebou Pardubáky nebo kde máte čelo? 

Respondent: Tady někde asi zhruba sto metrů. 

Redaktorka: Já bych chtěla vědět, jaký je to pocit, když se spojí dvě města. Pořád Hradec? 

Respondent: Pořád Hradec. 

Respondentka: Taky Hradec. 

Redaktorka: Jste zmrzlí, co? 

Respondent: Tady je ještě Hradec. 

Respondent: Pardubice tady už jsou. 

Redaktorka: Ták. 

Respondentka: My náhodou jsme se do toho čela dostali. My proti tomu vůbec nic nemáme, 

protože kupříkladu já jsem pracovala asi dvacet let v Hradci Králové, pak zase v Pardubicích 

v různých dobách. Takže Hradečáci Pardubáci, myslím si, že bychom měli být spojeni vůbec. 

Redaktorka: Všichni lidi, viďte? 

Respondent: I když teda Pardubice jsou lepší, no to už ale je teďka vedlejší. 

Respondentka: Ta rivalita je někdy dobrá. Když se potom soutěží o lepší práci. 

Redaktorka: Řekněte mi, co vám pomáhá v tom velkém mrazu. Já vím, že cestující, kteří 

jedou vozem, jsou solidární, houkají na vás, mávají, vlajky vlají. Ale asi se to dlouho vydržet 

nedá, co? Už by bylo na čase, aby řetěz byl kompletní. 

Respondentka: To určitě, pomáhá nám to. 

Respondent: To určitě ještě zopakujem jednou někdy. 

Redaktorka: Vybyste se odvážili? Měli tu odvahu? 
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Respondent: No měli, co bychom neměli, když v desetistupňovém mrazu, tak proč ne někdy 

jindy za jiných okolností. 

Respondenti: Spojte se! A Chyťte se za ruce! Říká se, že už je to hotový. Konečně, konečně! 

 

 

 


