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ČESKOSLOVENSKÁ TELEVIZE (ČST) 

 

Neděle 15. ledna 1989 

Televizní noviny 13:06:00 – 14:22:00 

A teď se podívejme na Václavské náměstí v Praze, kde se protisocialistické síly pokusily o provokaci. 

Náš televizní štáb sledoval dnes na VN v P, jak se několik skupin protistátních živlů pokoušelo o provokaci. 

Chtěli zneužít 20. výročí nesmyslné sebevraždy studenta Palacha a vyvolávat protisocialistické emoce a 

narušit pořádek v hlavním městě. Jak jsme informovali v minulých dnech, tuto provokaci dlouhodobě 

připravovaly různé protistátní skupiny, především Charta 77 spolu se západními diverzními centry a 

některými západními rozhlasovými stanicemi, jako Svobodnou Evropou a Hlasem Ameriky. Zamýšlená 

akce byla státními orgány zakázána, proto VN s provokatéry i zvědavci bylo nejdříve v klidu vyklizeno. 

Proti zbylým provokatérům a jimi připraveným akcím později příslušníci pořádkových jednotek rázně 

zakročili. Jedenadevadesát nejagresivnějších bylo zadrženo. Na žádost mnoha kolektivů ze závodů Prahy se 

na udržování pořádku v hlavním městě podílely také pražské Lidové milice. Podle informací, které jsme 

získali v 17 hodin, byl v centru úplný klid a všude probíhá normální nedělní provoz.   

Reportáž: záběr na sochu, kolem prázdno pouze pár VB, záběr na pankáče, holka se šátkem a dlouhou 

náušnicí, skandující skupina v davu, bunda s nápisem „original American“ – oddálení na nositele 

s cigaretou, příslušník VB usměrňující lidi (staré babičky zvědavě stojící na kraji chodníku), kameraman 

s kamerou na rameni, dav (na kraji pár mladých, jinak muži od 30 do 60 let), dav jdoucí po kolejích 

(Jindřišská?), jiný kameraman, vedle něho zády VB, detail na muže, oddálení a za ním muž s holčičkou na 

ramenou, VB a LM je odtlačují, pankáč, muž jdoucí od kamery s rukama nahoře (vzdávám se), jdoucí dav, 

vzadu autobusy a nastoupené jednotky VB, lidé se otáčí do kamery (babičky, mladí, muži i ženy), vykukující 

žena z davu, dole u Poříčí kordon VB a daleko před ním dav odcházejících lidí, najednou je vidět, jak do 

nich stříká vodní dělo, kordon LM zadržující občany v mezích, záběr z auta na nábřeží (!) na Pražský hrad 

 

Aktuality 06:09:15 – 07:28:11 

Jak už jsme vás informovali v Televizních novinách, došlo dnes na VN v P k pokusu o protisocialistickou 

provokaci.  stejná reportáž 

 

Pondělí 16. ledna 1989 

Televizní noviny úplně mlčí 

 

Aktuality 09:01:00 – 10:57:00 

Občané Jižního Města řeší tedy svoje problémy společně, v tomto případě vydáváním vlastního časopisu. 

Pro lepší vzájemnou informovanost Národní výbor, redakce i obyvatelé přicházejí s iniciativou i nápady. 

(viz předchozí reportáž) Bohužel také dnes na VN se sešli jiní, ti, kterým jde nepochybně o něco jiného.  

Vypovídá o tom i zpráva ČTK, kterou jsme krátce před vysíláním dostali na náš redakční stůl. O 

pokračování nedělní provokace se na Václavském náměstí v Praze pokusily skupiny protistátních živlů 



organizovaných pod záminkou výročí sebevraždy Jana Palacha. Provokatéři narušili veřejný pořádek svým 

agresivním chováním i před opakované výzvy Veřejné bezpečnosti k rozchodu. Plnou odpovědnost nesou 

iniciátoři takzvaných nezávislých struktur včetně Charty 77. V zájmu zajištění pořádku a bezpečnosti 

Pražanů a návštěvníků Prahy byli příslušníci pořádkových jednotek VB nuceni proti těmto živlům rázně 

zakročit. V souladu s Československými zákony a pro jejich hrubé opakované porušení a neuposlechnutí 

výzev státních orgánů byli, jak uvádí ČTK, zadrženi.  

(Poznámka: Moderátor Zdeněk Kantořík pokračuje čtením ze zprávy ČTK jména všech zadržených včetně 

data jejich narození a místa bydliště).  

Reportáž: exteriér, večer, tma, Václavské náměstí, kolemjdoucí, jede plná tramvaj, policisté v bílých 

helmách s obušky, příslušníci pořádkové jednotky, demonstranti stojící a zvědavě vykukující, mladíci 

kontrolovaní VB, kordon VB rychle jdoucí s obušky a štíty, zpomalí a zastaví se, VB odvádějí jednotlivce ke 

svým autům, jedoucí nákladní auto VB, tma, rozčilující se a řvoucí žena, VB auto stříkající vodu pistolí 

 

Úterý 17. ledna 1989 

Televizní noviny 12:37:20 - 15:05:15 

Jak jsme vás informovali ve včerejších a nedělních zpravodajských relacích, centrum Prahy se stalo místem 

nezodpovědných vystoupení. Dnes se naši reportéři zeptali Pražanů, co si o těchto akcích myslí.  

Mistr nástrojárny Mikrotechna: Nedá se s tím absolutně ztotožňovat, co se tady stalo. Nezúčastnil jsem se, 

ovšem ten včerejší den, kdy lidi jedou z práce, že jo, po plnění, svých pracovních úkolů, a maj narušený 

normální chod, aby se dostali domů, tak si myslím, že by to tam mělo být řádně s tím skoncováno. 

Prodavačka Supraphonu: Nechápu prostě, co tím chtějí změnit nebo za jakým účelem se tady scházejí.  

Žena: Tak bych řekla, že se národ nemůže řídit názorem na politiku podle takový mládeže, která se tady 

pohybovala.  Takový ti hippiesi, já nevim jak se jim říká, s těma obarvenejma vlasama, ty snad státu nic 

nepřinášej, naopak mu dělaj problémy.  

Muž: Nemám žádnej, nebyl jsem tady a i kdybych tady byl, tak vám ho neřeknu.  

Muž: Já si myslím, že ten zákrok mohl být ještě tvrdší.  

Dělník, Mikrotechna: Tak můj osobní názor a myslím si, že to je většina nás mladých je asi takový, že to 

odsuzujem.  Protože člověk může mít  třeba jakýkoliv názor, ale jde to řešit přece jenom jinak. 

Prodavačka květin na VN: Těžko říct, protože já jako tak nahoře jsem nebyla, že jo, my nemáme čas, 

prodáváme tady. No ale to bláznění tady – maří nám to za prvé kšeft, že jo, lidi v klidu nemůžou chodit do 

práce, no. Nevím jinak, co bych vám k tomu měla říct.  

Opravář strojů, Mikrotechna: No tak myslím si, že můj názor je jednoznačný. To k čemu dochází na VN 

nebo v jeho okolí je odsouzení hodné, protože si myslím, že to nepřispívá vůbec ničemu. Hlavně teda ne 

našemu státu, našemu zřízení. A už vůbec ne teda ke klidu a normálnímu pracovnímu chodu naší 

společnosti. 

Mechanik, Mikrotechna: Všichni víme, že sice se nám všechno nedaří tak, jak bysme asi si představovali 

v této společnosti, ale určitě není řešením toho teda, že někam půjdu demonstrovat nebo hulákat, rozbíjet 

něco. Určitě to není řešení a myslím si, že v této situaci, v který dneska jsme, kdy teda většina národa teda 

chce pracovat, abysme se teda dostali dál, to nikomu nemůže prospět. Myslím si spíš, že ta mládež k tomu 

byla zneužita někým. 

I dnešní tisk socialistických zemí věnoval pozor pokusům o protistátní demonstrace  v Praze. Sovětská 

Pravda mimojiné píše, že lidé, kteří požadují svobodu po svém, sledovali jediný cíl – narušit veřejný 

pořádek a upoutat pozornost západních sdělovacích prostředků, jak uvádí ústřední sovětský tisk. Maďarský 

„Nepsavačák“ například citoval článek z Večerní Prahy zdůrazňující, že energický zásah bezpečnosti byl 

oprávněný.  

 

Aktuality 15:32:20 – 15:52:10 

Jak informovala před malou chvíli ČSTK, dnes v podvečer se několik skupin protisocialistických živlů 

pokusilo opět narušit veřejný pořádek a dopravu na VN v P. Proti iniciátorům provokace zasáhly pořádkové 

jednotky veřejné bezpečnosti, které nezbytnými opatřeními zajistily klid a pořádek v centru města.  

 

Středa 18. ledna 1989 

Televizní noviny 16:57:00 – 20:06:00 



Moderátor Oldřich Vejvoda přečetl stanovisko Národní fronty a poslanců kulturního výboru Federálního 

shromáždění. – podporují tam zákonná opatření a rázné zákroky. Účastníci nevystupují s žádným 

konstruktivním programem. 

Redaktorka Kateřina Perknerová připravila reportáž o otevřeném dopise studentů pedagogické fakulty UK 

pražskému primátorovi, kde "studenti nesouhlasí s provokacemi". Jedna z autorek dopisu dodala "že existují 

i lepší způsoby, jak na sebe upoutat pozornost". 

V následující anketě chtěl pražský dělník Tatra Smíchov vyhradit prostor, "kde se (mladí) můžou vydovádět, 

jako v cizině, ale nebudou narušovat naši krásnou pěší zónu, na kterou nikdo z nich nešáhl ani lopatou ani 

krumpáčem." Jiný technik TS by z toho „neobviňoval jenom ty mladé, co se tam scházejí, ale hlavně rodiče, 

kteří je takto vychovávají a všechny, kteří znají situaci v roce 1968 a vedou je k něčemu, k čemu by těžko 

vedli svoje děti nebo vnuky.  

 

Aktuality 10:36:15 – 12:21:00 

Jak už jsme informovali v TN, jak přináší denní tisk, jak o tom svědčí telegramy, které dostáváme, odsuzují 

naši občané rušivé akce, k nimž dochází v centru Prahy. Rada Národního výboru hlavního města dnes 

projednala dopisy i návrhy obyvatel vyjadřující nesouhlas s tímto počínáním, které poctivým Pražanům 

narušuje a znepříjemňuje každodenní život. Zároveň se obrací na obyvatele hlavního města, aby se 

distancovali od podobných rušivých akcí. Jeden z názorů jsme vybrali také pro diváky Aktualit. (poznámka: 

na obrazovce je při tom ukázka článku z Rudého práva „Republiku si rozvracet nedáme“) 

Proděkanka PedF UK Praha – domnívá se, že ti mladí, kteří se nechali takto strhnout, postrádají od 

dospělých přátelské a upřímné vysvětlení. A zároveň je potřeba dát těm mladým lidem příležitost, aby se 

uplatnili při té práci pro zvyšování životní úrovně apod.  

 

Čtvrtek 19. ledna 1989 

Televizní noviny 17:04:00 – 20:12:00 

Pražský primátor Horčík se obrátil k mládeži, "aby se      nenechala svést" a vyzval všechny pracující, aby 

vystupovali proti všem co chodí demonstrovat..." K událostem v Praze byla připravena již tradiční anketa. 

Vedoucí skupiny dílen ČKD: "...je mi líto, že s tím nedokážeme rázně skoncovat". 

Akademiku J. Fischerovi "nestojí primitivní křiklounství za hlubší rozbor, když před sebou máme vážnější 

úkoly". 

Předseda protifašistických bojovníků František Šádek neví "proč se vedou akce proti všemu, co se za 40 let 

udělalo."   Hudební skladatel Ladislav Štaidl: " Já jsem se svobodně rozhodl žít v této zemi, proto jsem tu 

založil rodinu, a proto si přeji abychom žili v klidu a míru, a aby nemuselo docházet k tomu, k čemu došlo 

na Václavském náměstí." 

[Totalita - http://www.totalita.cz/1989/1989_0119_cst_tn.php] 

 

Aktuality 05:26:10 – 07:32:05 

Odboráři ve svých vystoupeních odsoudili provokační akce protisocialistických sil na VN v P a dalších 

místech. 

„Jak se přesvědčil i náš televizní štáb na VN v průběhu dnešního dopoledne a začátku odpoledne byl 

normální provoz. Až v podvečerních hodinách se opět několik skupin výtržníků pokusilo klid a pořádek 

v centru města narušit. Tyto skupiny cílevědomě směřují svoje úsilí právě do doby, kdy většina pracujících 

v centru Prahy končí pracovní dobu, nebo když další Pražané používají linky tramvají a metra k přepravě ze 

zaměstnání do svých domovů.  Skupiny s tímto faktem zřejmě počítají. Žádné výzvy příslušníků veřejné 

bezpečnosti nerespektují. Zcela zjevná ignorace je jejich odpovědí. A tak naše televizní kamera zaznamenala 

rázný a energický zásah pořádkových sil. Byli zadrženi jednotlivci, většinou mimopražští, kteří nedokázali 

pochopit dobře míněné výzvy směřující k úplnému obnovení pořádku a klidu na VN. Doprava středem 

města se nezastavila.“ 

Reportáž:  Večer, projíždějící tramvaj, zástup lidí na VN, příslušník VB mluvící do megafonu, bílé helmy 

běhající mezi demonstranty, VB odvádějící mladého člověka, náklaďák VB, u něj bílé helmy a nakládají 

demonstranty, VB odvádějící mladého člověka, detaily demonstrantů, odjíždějící VB náklaďák, bílé helmy 

s obuškem táhnou demonstranta, co se pozastavil, detail na paní v klidu stojící u četníků, zástup bílých 

helem, nikde nikdo, mladý muž kasající se do kamery a vzdorovitě stojící, kontrola dokladů mladého muže, 

detail nakládání dem. Do náklaďáku, zabouchnutí dveří za nimi 



Pražský primátor Horčík se obrátil k mládeži, "aby se nenechala svést" a vyzval všechny rodiče a pracující, 

aby vystupovali proti všem co chodí demonstrovat..." 

 

Pátek 20. ledna 1989 

Televizní noviny 03:00:15 – 12:23:00 

Redaktor Oldřich Danihelka přečetl zprávu ze zasedání předsednictva ÚV strany, které se zabývalo "řadou 

otázek vnitřní politiky včetně situace jež vznikla v Praze v souvislosti s pokusy o protistátní demonstrace". 

Moderátor Jiří Hrabovský citoval úvodník Rudého práva, který "odpovídal na otázku, kdo se účastní 

demonstrací". Dnes k tomu zaznamenali názory našich spoluobčanů. 

08:02:20 Dělník s tím nesouhlasí a pomůže tomu pouze práce. Architekt zasloužilý umělec Zdeněk Kuna 

míní, že události s sebou nesou hořkost a nepochopení doby. Pracovnice ministerstva školství Kateřina 

Kaladžievová v anketě TN řekla, že "byla všude a demonstrace jsou organizované. Jsou tam lidé, kteří 

předříkávají hesla a mladí (10-15-20!!!!) se k nim přidávají, aniž vědí, co křičí". Demonstrace odsoudil i 

vysoký představitel Judr. Luděk Kapitola Čs. strany socialistické. Pokus zneužít výročí smrti studenta Jana 

Palacha a objektivně je to snaha narušit běh života naší socialistické společnosti.  

Po skončení Televizních novin věnovali výtržnictvím Besedu! Ohlasy z ciziny, kde se přece dodržuje 

Helsinský program. 

 

Aktuality 

Mlčí, možná právě kvůli besedě „Kulatý stůl“ 

 

Sobota 21. 1. 1989 

Televizní noviny 09:33:00 – 11:55:00 

Po několika dnech, kdy byl v centru Prahy narušen klidný život hlavního města,  

jsme dnes měli možnost natočit na VN, na pěší zóně a na Staroměstském náměstí 

 tyto záběry. Pražané využívali nabídku mnoha otevřených obchodů, návštěvo- 

vali divadelní a filmová představení, mnohé zlákalo pěkné počasí třeba jen k  

obyčejné procházce.  

Vlastně až do těchto dnů byla dvoutisícová obec Všetaty na Mělnicku známá jen 

díky pěstování  skvělé odrůdy cibule Všetana. Teprve nyní se o Všetatech začalo 

hovořit více, ale v úplně jiných souvislostech. Ti, kteří stojí v čele pořádání  

různých pouličních demonstrací v Praze, neopomněli připomenout totiž fakt, že  

právě ve Všetatech je pochován student Jan Palach a že by nebylo od věci  

zneužít i této skutečnosti, k uspořádání jakési pouti k Palachově hrobu. Toto  

upozornění se stalo i za přispění Svobodné Evropy výzvou, pozvánkou pro  

některé lidi, kteří si dnes cestu do Všetat naplánovali. My jsme ráno hovořili s  

některými místními občany: Nemáme z toho žádnou radost. Už se to táhne skoro 

tejden od Václaváku až sem... Kdo to je? Co je to za lidi? Kde jsou zaměstnaný? 

Z čeho jsou podporovaný? Kdo jim dává peníze na tohle? Mezi těmi, kteří se  

chtěli dnes ve Všetatech ukázat, byli i takoví.  

Reportér: Takovéto věci si vy běžně vozíte s sebou na výlet.  

Mladík (učeň z Ústí nad Labem, 16 let): Ne, běžně ne.  

R: No a to jste si dnes dovezl do Všetat. Víte, co ten symbol znamená? 

Mladík: (kývá hlavou) Vim.  

R: Co to znamená? 

M: Symbol německé říše. (jak kdyby se styděl) 

R: Ten bodák… 

M: Nůž no, bodák. 

R: Myslíte si, že to je běžné vozit takové věci s sebou na výlet? 

M: (kroutí očima, asi ho to obtěžuje) Ne, není. 

R: A proč to máte? 

M: Chtěl jsem ukázat. 

R: Komu? 

M: příbuzným. 

R: Tady na těch tabulkách jsou návody na výrobu výbušnin. To s sebou také  

Reportáž: 

 

Normální ruch na VN,  

fronta u Květin 

 

 

Pole, cedule Všetaty, 

domy, nádražní nápis 

Všetaty, lidé na 

nástupišti, přijíždějící 

vlak, nastupující a 

vystupující lidé (asi 

ilustrační záběr) 

 

Dva dědové někde na 

návsi 

 

Příjezd vlaku 

Reportér v místnosti 

s mladíkem, dělá křížový 

výslech. Na stole 

skautský klobouk,  

fotoaparát, bodák, 2 

odznaky, bankovka, 

stránka z časopisu a 

popsané 2 A4 

Detail na odznak NSKK 

s orlem a hákovým 

křížem 

Detail na bodák 

 

 

Detail na papíry popsané 

chemickými vzorcemi 

Detail bankovky 

 

 



vozíte běžně? 

M: Ne. 

R: A k čemu to je? 

M: Ukázat, všechno ukázat! 

A ještě jeden postřeh na závěr. Zahraniční zpravodajové ze západních zemí  

opouštěli místo plánované akce zjevně zklamáni. Ve Všetatech se totiž žádná 

mimořádná událost dnes nekonala. 

 

Aktuality ten den neběží 

 

 



ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS (ČsRo) 

Rozhlasové noviny  

Neděle 15. leden 1989  

08:45:00 – 09:45:00 

Z domova: Jak oznámila Československá tisková kancelář, na Václavském náměstí v Praze se dnes několik 

skupin protistátních živlů pokusilo o provokaci dlouhodobě připravovanou západními diverzními centry a 

některými zahraničními rozhlasovými stanicemi, zejména Svobodnou Evropou a Hlasem Ameriky ve 

spolupráci především s představiteli tak zvané Charty 77. Přes zákaz státních orgánů se snažily zneužít 

výročí nesmyslné sebevraždy studenta Jana Palacha k vyvolání protisocialistických emocí a narušení 

pořádků v hlavním městě. Příslušníci pořádkových jednotek veřejné bezpečnosti rázně zakročili proti 

provokatérům a jimi plánovaným akcím, které znemožnili. Jednadevadesát nejaktivnějších narušitelů 

zadrželi. Na žádost pracujících Prahy se na udržování pořádku ve středu města podíleli příslušníci Lidových 

milicí z pražských závodů. 

Středa 18. leden 1989 

03:10:00 – 08:30:00 

Podle zpráv, které jsme dnes dostávali po celý den, absolutní většina čs. Občanů protispolečenská 

vystoupení v centru Prahy odsuzuje. Někteří z nich se našemu mikrofonu svěřili se svými názory. Dejme 

slovo profesoru Jaromíru Vašků, členu korespondentů Akademie věd z Lékařské fakulty v Brně. „Události, 

které se staly v Praze v minulých dnech, nejsou zcela nepřipravené. Mají své kořeny, mají své původce a 

lidé, kteří se těchto neuvážených akcí zúčastnili, byli lidé nezkušení. Mezi nimi byla samozřejmě řada 

provokatérů. Náš národ potřebuje klid, naše společnost potřebuje v současné době se plně soustředit na 

přestavbu našeho hospodářského i politického života. A myslím si, že zásah našich bezpečnostních orgánů 

byl zcela adekvátní této provokaci.  Bylo zase zneužito té tragické záležitosti s Palachem, který prostě 

podlehl tehdejší propagandě, obětoval život. To právě si myslím, že je to, co člověka musí nejvíc mrzet. Že 

takovéhoto zcela zbytečně zmařeného života se ještě po dvaceti letech znovu zneužívá k politickým 

machinacím.“ Doktor Zbyněk Vokrouhlický, podnikový právník Institutu průmyslového designu v Praze, 

člen předsednictva Výboru československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci nám řekl: 

„Osobně se domnívám, že akce, kterých jsme svědky v těch dnech, spíš večerech na VN, každý kdo jen 

trošku umí racionálně myslet, musí odsoudit. Já se domnívám, že ti lidé, kteří za těmito akcemi stojí, že oni 

ani vlastně neusilují o to, aby některé problémy, které se v naší společnosti vyskytují byly řešeny. U nás 

v Československu i právě proto vznikl zcela nedávno Výbor čs. Veřejnosti pro LP a Hspolupráci a ten je 

schopen a už také utváří i předpoklady pro to, aby mohlo dojít k dialogu různých sil, různých názorů, 

abychom se na nich sjednocovali a pomáhali tak postupovat vpřed. Metodou, kterou zvolily některé 

nezodpovědné živly na VN, se skutečně nikam nemůžeme dostat. Naopak, já se osobně domnívám, že ta 

může zabrzdit celý náš postup vpřed i řešení takových naléhavých otázek jako je uplatňování lidských práv, 

humanitární spolupráce v duchu závěrečného dokumentu nedávné Vídeňské schůzky, která právě v těchto 

dnech vrcholí jejím podpisem za účasti ministrů zahraničních věcí všech evropských zemí, Spojených států 

a Kanady. I tam se ukázalo, že právě metoda diskuze, dialogu, hledání vzájemného kompromisu může 

přivýzt dobrý výsledek. Jsem tedy hluboce přesvědčen, že je třeba, aby všechny tyto akce co nejdříve ustaly, 

a aby lidé, kteří mají skutečný zájem na řešení problémů, přišli i třeba k Výboru pro LP v Československu, 

dožadovali se diskusí, dialogů a touto cestou pomáhali pozitivně řešit to, co naše republika dneska potřebuje 

vyřešit.“  

Narušování veřejného pořádku skupinami výtržníků v těchto dnech v Praze dnes odsoudili poslanci 

některých výborů sněmoven federálního shromáždění. Členové výboru pro kulturu a výchovu apelovali na 

veřejnost, aby tyto skupiny účinně izolovala a požádali státní orgány, aby už rázně skoncovali s akcemi, 

které podkopávají naše úsilí o přestavbu společnosti. Branné a bezpečností výbory obou sněmoven vyslechly 

na společné schůzi informaci federálního ministra vnitra Františka Kincla o opatření udržení pořádku, 

zejména v hlavním městě Praze. V usnesení poslanci jako volení představitelé lidu vyjádřili plnou podporu a 

ocenění příslušníkům veřejné bezpečnosti a Lidových milicí za rozhodný postup a úsilí o udržení pořádku a 

zabránění vnášení neklidu do současného vývoje v Československu. Od orgánů činných v trestním řízení 

v duchu našich platných zákonů očekávají postih provokatérů, organizátorů a iniciátorů nepokojů. Také 



předsednictvo Městského výboru Národní fronty v Praze se dnes seznámilo se stanoviskem Rady Národního 

výboru Prahy k provokacím protisocialistických živlů v hlavním městě a vyslovilo podporu Národnímu 

výboru. Vyzývá všechny občany Prahy, aby rozvážným postojem a chováním přispívali k zachování klidu a 

pořádku. Rada NVP se obrací na občany města, aby se distancovali od provokačních akcí, které znesnadňují 

život hlavního města a vytváří o něm nepříznivé mínění v celé zemi. 

11:57:00 – 13:36:00 

Na akce z posledních dnů na Václavském náměstí se lze dívat z různých zorných úhlů a podle toho mít na ně 

ten či onen názor, výklad. Jedno je však naprosto zřejmé a nepopiratelné. Že tento jev je na Západě často 

využíván k politickým a propagandistickým cílům. Nejvýraznějším příkladem toho jsou výpady proti naší 

republice, na závěrečném jednání následné schůzky k helsinskému závěrečnému aktu, které právě probíhá 

ve Vídni. A nejde ani tak o záměrné zkreslování celé záležitosti, což má postavit Československo a 

socialismus vůbec do špatného světla. Někteří ministři interpretují zákroky proti narušitelům veřejného 

pořádku v Praze jako údajné porušení ustanovení závěrečného aktu o lidských právech. Akceptovat takovýto 

výklad by znamenalo totéž, jako popírat právo i povinnost každé vlády dbát na dodržování zákonů. 

Koneckonců zásahy pořádkových sil proti narušitelům práva a veřejného pořádku zdaleka nejsou 

československou specialitou. A právě v zemích dnešních kritiků Československa jsou zcela běžnou 

záležitostí. Těmto kritikům zřejmě nejde o lidská práva, ale o zastřený útok na základní principy 

závěrečného aktu, mezi které patří i nevměšování do záležitostí jiných zemí. Jde jim o vyhrocování rozporů, 

o kalení ovzduší a znesnadnění evropského procesu uvolňování a humanitárního rozvoje. Organizátoři 

provokačních akcí na VN jim tedy prokazují opravdu dobrou službu. Je to snad náhoda? 13:36 

26:54:00 – 27:04:00 

Podle informací, které jsme dostali v průběhu Rozhlasových novin, se skupiny výtržníků také dnes 

v podvečer v centru Prahy snažily narušit veřejný pořádek. 

 

Čtvrtek 19. leden 1989 

12:59:00 – 17:14:00 

Také dnes v podvečerních hodinách se v P na VN shromáždily skupiny lidí, které se pokusily narušit veřejný 

pořádek a provolávaly protistátní hesla. Jejich provokace značně zkomplikovala situaci na tomto místě 

Prahy. Přes opakované výzvy pracovníků veřejné bezpečnosti k rozchodům nepovoleného shromáždění tyto 

skupiny neuposlechly. Proto proti nim pořádkové jednotky zakročily. Jak hlásí náš zpravodaj, je v těchto 

chvílích na VN už klid. 

Provokace protisocialistických sil na VN v P odsoudil dnes také Československý svaz protifašistických 

bojovníků. Ve svém stanovisku připomíná, že pro peníze vyplacené kýmkoliv jsou tyto síly ochotny 

poškozovat svou vlast. Zdůrazňuje, že v rámci demokratizace není možné, aby jednotlivci či skupiny 

narušovaly proces přestavby naší společnosti, znevažovaly naší revoluční minulost. ÚV SSM (rozepsáno) 

v prohlášení uvádí, že cílem událostí na VN v P je zneužít výročí tragické smrti Jana Palacha. Obrací se ke 

svazáckým funkcionářům, rodičům, ke všem, kteří působí mezi mládeží, aby s mladými lidmi hovořili o 

tom, oč nyní usilujeme, čeho chceme dosáhnout na všech úsecích života společnosti. Za jedinou cestu ke 

spokojenému životu v naší vlasti označuje poctivou práci každého z nás, aktívní účast v přestavbě a 

demokratizaci. Svůj názor na protisocialistické akce nám řekl lékař, náčelník oddělení hematologie a krevní 

transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze docent doktor Evžen Skala, kandidát věd. „To co se dálo 

v posledních třech dnech na VN mohu jen odsoudit. Demokracie neznamená jen kritiku chyb, těch bylo dost 

a ani v budoucnosti se jim nevyhneme. To chce také říci něco, jak dál, říci nějaký námět jak republice a tady 

nám všem vlastně pomoci. Pokud kritika nedostatků zůstane na úrovni kraválu v ulicích, urážet našeho 

zřízení a jeho představitelů, pak se tomu neříká demokracie nikde na světě. Máme přece možnosti své 

názory prodiskutovat jinde a v odpovídající formě. K tomu by mělo pomoci jak škola, tak pracoviště a 

nakonec i rodina. Já jsem lékař a desetitisíce lékařů a zdravotníků denně bojují o zdraví a životy lidí, vidím 

životní hodnoty tedy trochu jinde. Ne v anarchii a násilí, ale v práci a aktivitě, která má smysl. Někdy má 

člověk pocit, že část mladých se k něčemu takovému dostává z recese, nebo zvědavosti, nebo z neznalosti, 

jak se vůbec projevit, aby je někdo vzal na vědomí. Těm by se mělo poradit a ukázat, co mají dělat. Ten 

zbytek e musí přivést k rozumu zákonnými cestami tak, jako se to dělá všude jinde na světě.“ 

Sdělovací prostředky socialistických zemí odsuzují provokace, ke kterým došlo v těchto dnech v P na VN. 

 zpravodaj z Berlína – Berline Zaitung označuje akce za provokace. 

 

 



Pátek 20. leden 1989 

04:20:00 – 05:00:00 

Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa se na dnešním zasedání zabývalo 

situací a otázkami vnitřní politiky, která vznikla v důsledku protistátních demonstrací. Ocenilo přístupy 

v úsilí o zabezpečení klidu a pořádku, vyjádřilo podporu pořádkovým silám a LM, ocenilo politickou 

uvědomělost a kázeň. Zdůraznilo!!!, že v provokačních vystoupeních nutno spatřovat součást snah 

rozvratných sil doma i v zahraničí namířených proti socialistickému státu, jeho vnitřní i zahraniční politice, 

proti společenské přestavbě. Odmítlo pokusy o destabilizaci společnosti, podpořilo opatření k zabezpečení 

pořádku (v souladu se zákony a Ústavou). 

20:22:00 – 22:58:00  

K událostem, které v tomto týdnu probíhají v centru P, zejména na VN, zaujala stanovisko také Generální 

prokuratura České socialistické republiky. Konstatuje v něm, že demonstrace mají upoutat pozornost 

k protisocialistickým opozičním proudům, vést k narušení veřejného pořádku, strhávat k protisocialistickým 

projevům další, dosud nezúčastněné občany a tak vyvolávat zdání, že opoziční struktury se těší podpoře 

široké veřejnosti. GP konstatuje, že vůči všem účastníkům nepovolených demonstrací lze uplatnit  

odpovědnost. S důraznými trestními postihy musí počítat především organizátoři a iniciátoři nepovolených 

demonstrací. Závažná je i činnost osob, které rozšiřují výzvy k účasti na demonstracích. Trestnímu postihu 

se nevyhnou ani ti, kteří se aktivně účastní demonstrace a neuposlechnou výzev sboru národní bezpečnosti 

k odchodu. Postihu se vystavují i pasivní účastní, kteří se účastní demonstrací ze zvědavosti a přes výzvy 

k rozchodu setrvají na místě.  názor řekl profesor inženýr Vladimír Mynář, doktor věd, rektor Vysoké 

školy báňské, člen, korespondent ČSAV – lidi, kterým není nic dobré, řídí se heslem „čím hůře, tím lépe“, 

každý má vyjadřovat názor, třeba na platformě Výboru pro s. 22:58 

Sobota 21. leden 1989 

12:48:00 – 16:21:00 

O co jim jde? Komu to prospívá? Vyjadřuje se k tomu profesor doktor Bohuslav Janoušek. – že viděl 

v televizi záběry z výtržností v Praze! Jedna z dalších provokačních akcí se chystala na dnešní den do Všetat 

na Mělnicku, kde byl od rána Stanislav Benda. „Ve všetatském urnovém háji je uložena také urna s ostatky 

Jana Palacha. Za celých dvacet let, které od jeho nesmyslné a zbytečné smrti uplynuly, si na to skoro nikdo 

nevzpomněl. Jak říká předseda místního národního výboru Josef Jindra, občas tam někdo zapálil svíčku, tak 

jak se to dělá, vždyť to byl koneckonců mladý člověk a zneužili ho. Ano, zneužili jeho smrti před dvaceti 

lety a zneužívají jí znovu (s nápadným zvýšením hlasu a akcentem). A jsou to dokonce ti samí lidé. Na 

dnešek si tedy vymysleli další provokaci, jakousi pouť k Palachovu hrobu. Stejně jako se nám nelíbí 

provokační vystoupení na VN v P, by se určitě nelíbilo něco podobného všetatským tady, na náměstí, nebo 

na hřbitově, či v urnovém háji. Jsou zvyklí na svůj poklidný život zemědělské vesnice. Ostatně dám jim také 

slovo.“ „Myslím si, že jak byla zbytečná smrt Palacha před dvaceti lety, že tenkrát jako podněcovala 

hysterii, tak že dneska je to zrovna tak zbytečný.“ „No obci to klid nepřinese, jsou tady rozruchy mezi lidma 

no a odsuzujeme to všichni.“ „Proto také připravili místní národní výbor s příslušníky veřejné bezpečnosti 

na dnešek taková opatření, aby i tuto sobotu byl ve Všetatech klid. A ten tu je i teď v 17 hodin, kdy 

odjíždím. Potvrzují to také členky svazu žen, které dokončují výzdobu sokolovny na večerní ples.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEČERNÍ PRAHA (VP) 

 

Čtvrtek 12. ledna 1989 

str. 2, nesignováno: Kam kráčíš, Charto! 
   V posledním období se snaží hrstka organizátorů protisocialistických a protistátních kampaní v naší zemi, 

prostřednictvím západních sdělovacích prostředků, znovu rozdmýchávat vášně a narušovat úsilí poctivých 

lidí o řešení každodenních problémů našeho hlavního města. Neštítí se k tomu nyní zneužít i tak tragického a 

nesmyslného činu, jakým byla smrt Jana Palacha před 20 lety. Ve svém cynismu jdou tak daleko, že 

nepřímo nabádají k podobnému činu, jak o tom svědčí široká publicita anonymního dopisu, který obdržel 

pan Havel a s kterým se starostlivě svěřil vysílači "Svobodná Evropa". Redakce Večerní Prahy obdržela 

řadu telefonátů i dopisů, které v drtivé většině odsuzují tento hazard, k němuž se uchýlila "Charta 77" a jí 

podobné nelegální skupiny. Chceme vás proto seznámit s obsahem dopisu anonymního pisatele a jedním z 

dopisů, které redakce obdržela. 

    Pane Havel, 

    plně se ztotožňujeme s činnosti Charty 77, která je světlem v této ponuré společnosti a obhajuje lidská práva, svobodu projevu a 

volnost církví. Řada z nás studentů je odhodlána rozhodujícími činy podpořit Vaši záslužnou práci a zasadit se o přiznání 

politických práv pro Vaše úsilí. Na důkaz těchto slov dne 15. 1. 1989 v odpoledních hodinách na Václaváku u koně opět zazáří 

jedna lidská pochodeň. Pevně věříme, že tento čin probudí celý národ ze společenské a politické letargie a vyburcuje všechny 

občany k veřejné otevřenosti a veřejným projevům národní identity, tak jak tomu bylo přesně před 20 lety. 

    Za organizační výbor hromadných sebevražd opět pochodeň č. 1 

    Neznámému mladému pisateli 

    Nejrůznější starostlivé západní rozhlasové stanice citují teď díky iniciativě pana Havla, Tvůj dopis, ve kterém píšeš o svém 
odhodlání proměnit své tělo a život ve zničující plamen. Máme si tak, nad Tvým přetrženým životem, všichni připomenout 

smutné dny, kdy jsme se před dvaceti lety dozvěděli o podobném činu. 

    Nevím, zdali jsi tehdy už vnímal svět, ale mohu Ti říci, že čin bez smyslu a účelu, okázalé tragédie a gesta samy o sobě nic 

nemění a měnit nemohou. 

    Nevím, proč jsi se tak rozhodl a kdo Ti radil či Tě nabádal. Neznám Tě a nikdy jsem s Tebou nemluvil. Byl bych však rád, 

kdybych Ti mohl naslouchat a říci, že nevěřím, ve vyčerpání Tvých možností žít. Ty zatím žiješ. A proto uvažuj o svém životě. 

    Možná, po rozhovorech s těmi, kteří věří ve smysl Tvé smrti, doufáš, že Tvůj náhrobní kámen bude mluvit za Tebe. Zkus však 

zajít mezi ty mladší i starší, kterým nemoc nebo nešťastná událost přivolává konec života, zeptej se jich, zda by měnili, zda by 

dobrovolně pustili z ruky jediný den na tomto světě. Pak určitě pochopíš, že nejsi na konci, ale na začátku. Vlastně, kolik je Ti let? 

Dvacet? Máš před sebou život, který nabízí další nové naděje a perspektivy, který Ti dává šanci mnoho vykonat. 

    Nic Ti neradím, jen prosím o zamyšlení. I právem otce, jehož starší syn se přiblížil Tvému věku. Diskutuj, nesouhlas, vyjadřuj 

svůj názor, ale prosím Tě žij, studuj a pracuj. Máš právo nevěřit, ale máš také povinnost vědět, že podlehneš-li pokušení šlehnout 
gestem do našich tváří, nic neřešíš. Tvůj čin bude jen příležitostí pro ty rádce a zrádce, kteří tvrdí, že život teď a v této zemi nemá 

cenu. Ale život má cenu vždycky, pro Tebe, pro Tvé nejdražší, kteří Tě mají rádi, i pro společnost. 

    Proto ještě přemýšlej, projdi si ulice a podívej se, koho potkáš. Přinejmenším tisíce žen podobných Tvé matce, která Ti kdysi v 

bolestech dala život. Chceš, aby po Tobě zůstala bolest tisíckrát ostřejší? Pro pokrytectví jiných? 

    Prosím Tě, přemýšlej. 

    Ing.Václav Janovec, CSc. 

    Cynické "pozvání" chartistů a jim podobných "vlastenců" prostřednictvím pana Havla, který si hraje na 

utlačovaného "blázna" a současně bojovníka za lidská práva a o jehož rodině se všeobecně ví, že v Lucerně, 

kterou vlastnila, vytvořila krycí kancelář gestapa, v níž se stýkala s konfidenty, je přespříliš průhledné, než 

aby je mohl mladý či starý Pražan brát vážně. V "pozvání" na Václavské náměstí není ani špetka lidskosti, je 

morálním vydíráním. Každému člověku, který má rád život a poctivou práci, je zřejmé, že podobná setkání 

NENÍ MOŽNÉ POVOLIT a PŘIPOUŠTĚT, neboť jsou v hrubém rozporu se zájmy čestných a poctivých 

lidí. Víme, že jsou velice dobře zaplacena, organizována a podporována zvenčí. Cíl je jediný - narušit a 

zpochybnit přestavbu, demokratizaci a komplikovat proces prosazování nového myšlení v mezinárodních 

vztazích. Každý poctivý občan naší socialistické republiky tyto průhledné a bezcitné triky musí zásadně 

odmítnout. 



Pondělí 16. ledna 1989 

str. 1, nesignováno: Rubrika Ke dni – Stop provokatérům – z dopisu 313 studentů, učitelů a dalších 

pracovníků pedagogické fakulty UK v Praze primátorovi hl. města Prahy 

 

str. 1–2, nesignováno: Pražanům dochází trpělivost  

Zmařená provokace protistátních živlů ¤ Plná odpovědnost na bedra „Charty 77“ a jim podobných ¤ 

Rozhodný postup Bezpečnosti a Lidových milicí ¤ Občané chtějí pořádek ¤ UPI naše slova potvrzuje 

Praha (od našich zpravodajů) 

Václavské náměstí včera odpoledne rozhodně nevybízelo k tradičním procházkám. Nezbytná bezpečnostní 

opatření, vyvolaná výzvami k provokační demonstraci i výhružkami tragédie, většinu procházejících 

odklonila jinam. Krátce po třinácté hodině na náměstí postávaly hloučky milicionářů, hlídky VB 

kontrolovaly zevlující zvědavce. 

Ve třičtvrtě na dvě začíná jiskřit – formuje se houf na úrovni Opletalovy, z davu vyletují výkřiky i hrubé 

urážky na adresu VB a LM. Bez odezvy zůstávají výzvy k rozchodu, následují tedy krátké a jasné povely, 

příslušníci VB energicky postupují od sochy knížete Václava. Spíše svou rozhodností, ale i s použitím 

obušků vytlačují shromážděné z Václavského náměstí do postranních ulic. V půl třetí je náměstí prázdné, 

křiklouni pobíhají ulicemi Starého i Nového Města, občas shora pokropeni (přímého zásahu jsme nebyli 

svědky) vodními děly. V 16:30 h naposledy procházíme centrem hlavního města. Vládne tu klid. 

Pokračování na str. 2 

Během akce i dnes ráno jsme se zeptali několika Pražanů na jejich názor: 

K. Dobruský z Prahy 7: S konečnou platností je už třeba zamezit vyvolávání nepokojů, energii je nutno 

věnovat konstruktivní práci – a té je před námi dost. 

M. A., Praha 6: Rozhodnost, s jakou zakročili příslušníci VB a Lidových milicí, je na místě. 

A. Karafiátová, Praha 9: Bylo správné, že se organizátorům nedalo povolení k plánované akci. Když se jim 

u nás nelíbí, mohou odejít. 

Jaroslav E., Praha 2: Jsou to jen skupinky lidí, kteří záměrně narušují přestavbu, demokratizaci, otravují 

ovzduší. 

K. Jusek, Praha: Veškerá vina je na straně těch, kteří tyto psychózy vyvolávají a akce organizují. Musejí za 

ně nést plnou zodpovědnost v souladu s československým právním řádem. 

Těchto několik hlasů potvrdila i zpravodajka UPI Patricia Kozov, o níž se nedá říci, že by oplývala láskou 

k našemu zřízení. Ve své zprávě o včerejších událostech mj. píše: „někteří z přihlížejících byli diváci, kteří 

sledovali demonstraci se zájmem, ale se zjevným nesouhlasem.“ 

Z postojů je zřejmé, že pracujícím a občanům Prahy dochází trpělivost, že chtějí v klidu a v míru pracovat. 

Proto souhlasí s rozhodným zákrokem proti provokatérům a jejich plánovaným akcím. Příslušníci 

pořádkových jednotek VB nakonec 91 nejaktivnějších narušitelů zadrželi. Na žádost pracujících Prahy se na 

udržování pořádku a klidu ve středu města podíleli i příslušníci Lidových milicí z pražských závodů. 

Nepořádky podporované nepřátelskými diverzními centrálami, zejména pak Svobodnou Evropou a Hlasem 

Ameriky a aktivně organizované chartou a dalšími nelegálními skupinami /což opět potvrzuje ve své zpráva 

P. Kozová – citujeme: „Žádný ze zástupců pěti skupin, které zakázanou demonstraci zorganizovali, se jí 

nezúčastnil.“), mají sloužit jedinému – vnášet neklid do současného vývoje u nás, torpédovat postupující 

přestavbu, demokratizaci a proces nového myšlení v mezinárodních vztazích. Přes zákaz státních orgánů 

organizátoři prostřednictvím pokryteckých výzev, aby anonymní pisatel upustil od svého sebevražedného 

činu, zvali na Václavské náměstí a nerespektovali přání většiny občanů, aby zachovali klid. Není proto divu, 

že zákrok byl rozhodný. Právě tak by však měl být rozhodný i právní postih organizátorů, kteří jsou známí.  

Poděkování zasluhují příslušníci VB a Lidových milicí nejen za jejich rozhodnost, ale i proto, že zákrok 

probíhal ve složitých podmínkách a byl znesnadňován řadou zvědavců. Jak jsme se dozvěděli, vystoupení 

protistátních živlů „přivítala“ řada kriminálních živlů, která využila situace ke krádežím a provokacím. 

Několik těchto „příležitostných“ zlodějů příslušníci VB zadrželi. 

To hlavní však tkví v něčem jiném. V nedůstojných a nehumánních pokusech vůbec ne anonymních 

inspirátorů a organizátorů vytlouci z pochybných akcí politický kapitál. 

 

str. 2, VP – Tereba: 2 fotografie 

Včera odpoledne na Václavském náměstí: u sochy knížete Václava hlídkovali příslušníci Lidových milicí; 

na druhém záběru Bezpečnost zajišťuje nejaktivnější křiklouny a provokatéry. Celkem bylo předvedeno 

jedenadevadesát narušitelů klidu a pořádku.   Snímky: VP – Tereba 



Úterý 17. ledna 1989 

str. 1, vp: Ztrácejí soudnost 

Kdo zavinil včerejší nepříjemnosti pro obyvatele hlavního města ¤ Provokace pokračovaly ¤ Prokurátorská 

výstraha hlavním organizátorům nestačila ¤ Pražané odsuzují akce protispolečenských živlů. 

Praha (vp.) Po nedělní provokační akci skupiny protistátních živlů vyjádřili Pražané jednoznačně svůj 

požadavek, aby v hlavním městě nedocházelo k vyvolávání destruktivních emo- 

Pokračování na str. 2 

cí a provokací. Provokatéři však odmítli respektovat mínění poctivých občanů našeho města i jeho platný 

právní řád a včera znovu narušili veřejný pořádek svých agresivním chováním. 

Pod záminkou výročí sebevraždy Jana Palacha se skupinky provokatérů pokusily vyvolat nepokoj v centru 

Prahy a svým provokativním chováním přerušily dopravu a narušily veřejný pořádek. Jejich jednání je 

v rozporu s vyhláškou NVP o doplnění zásad ochrany památek v hlavním městě Praze, ale přímo narušila 

život města a bezpečnost občanů. Přes opakované výzvy VB k rozchodu ve svém provokativním chování 

pokračovaly. V zájmu zajištění bezpečnosti Pražanů a návštěvníků Prahy byli proto příslušníci pořádkových 

jednotek Veřejné bezpečnosti nuceni proti těmto živlům rázně zakročit. 

Plnou odpovědnost za včerejší provokaci nesou iniciátoři takzvaných nezávislých struktur včetně tzv. Charty 

77. V souladu s československými zákony a pro jejich hrubé opakované porušení a neuposlechnutí výzev 

státních orgánů byli proto zadrženi: následuje 14 plných jmen s datem narození a adresou. Zadržení patří 

k lidem, kteří se trvale snaží narušit pokojný vývoj naší socialistické společnosti, a hledají každou vhodnou 

záminku pro své protistátní akce. Nemohou také tvrdit, že nebyli varováni. 

Již 12. ledna letošního roku ve 13:30 hodin byla podle § 2, odst. 3 zákona o prokuratuře ve znění 

vyhlášeném pod číslem 20/70 Sb. vyhlášena výstraha prokurátorem V. Havlovi. Praví se v ní kromě jiného: 

„Bylo zjištěno, že jste jednou z osob, které se v průběhu roku 1988 v Praze a jinde účastnily organizování 

nelegálního hnutí, jehož cílem je destabilizace státní moci a hrubě útočí na základní atributy společnosti a 

státního zřízení zakotvené v ústavě a v právním řádu ČSSR. Tato vaše aktivita má povahu trestného jednání 

uvedeného v 1. hlavě trestního zákona…“ A dále… „Upozorňuji vás, že při pokračování protispolečenského 

jednání, které bylo orgány SNB zjištěno a jehož podstata sdělena, se vydáváte v nebezpečí trestního stíhání.“ 

Stejná výstraha byla doručena V. Bendovi. 

Známi jsou i ostatní organizátoři provokačních akcí. I když o nich víme, kde bydlí a známe jména, ne 

všichni až například pracují a každý soudný člověk si musí položit otázku, co vlastně sledují svým jednáním. 

Naše společnost přijala program přestavby a demokratizace, s nímž všichni poctiví lidé souhlasí, protože 

chce lepší život v naší zemi. Život založený na tvořivé práci a socialistické cestě rozvoje. 

Svůj rozhodný postoj, který zaujímají k těmto událostem, vyjadřují Pražané v dopisech a telefonátech, které 

dostáváme do redakce. Proti incidentům a provokacím, které porušily pořádek a meze zákona, protestují 

rovněž pracovníci smíchovského závodu ČKD Tatra v této petici, kterou včera zaslali předsedovi ÚRO 

Miroslavu Zavadilovi. Praví se v ní, že jednání protispolečensky zaměřených skupin je v příkrém rozporu 

s tím, o co naši pracující v závodech denně usilují – to je poctivou a svědomitou prací posilovat a upevňovat 

naši ekonomiku a vytvářet tak podmínky pro další zvyšování životní úrovně a posilování sociálních jistot. 

Dělníci i technici na našich pracovištích proto žádají, aby proti účastníkům těchto akcí, narušujícím pořádek, 

bylo postupováno s nejvyšší přísností v duchu gottwaldovského hesla Republiku si rozvracet nedáme. 

 

Středa 18. ledna 1989 

str. 2, nesignováno: Odsuzujeme 

Předsednictvo Pražské odborové rady na své dnešní mimořádné schůzi přijalo toto prohlášení: 

Předsednictvo POR jednoznačně odsuzuje provokační akce, které v poslední době organizují tzv. nezávislé 

struktury včetně tzv. Charty 77 za významné podpory nepřátelských diverzních centrál. Tyto protistátní akce 

jsou také spontánně odsuzovány v našich podnicích, závodech a dalších organizacích. Vyjadřujeme názor 

našich členů, kteří požadují, aby nebyl narušován pořádek a klid v našem hlavním městě, který je 

bezpodmínečně nutný pro realizaci závažných úkolů, které vyplývají z přestavby společnosti, který je 

bezpodmínečně nutný pro práci, odpočinek a celkový život Pražanů. Souhlasíme s rozhodnými zákroky 

bezpečnostních složek spolu s LM proti provokatérům. Důrazně však požadujeme, aby iniciátoři těchto 

provokací nesli plnou odpovědnost za své činy. 

 



str. 2, vp: Kdo za to může 

„V neděli šla dcera s kamarádkou do kina a přišly mokré. V pondělí jsem já přišla z práce domů celá 

ubrečená po slzném plynu. Napište také, že na Václavském hrají biografy, do nichž si lidé koupili lístky, a 

film neviděli, že většina z nás, co v centru pracujeme, nejsme grázlové hodni slzáku…“ rozhorlila se do 

telefonu energická Pražanka. „Cožpak je to normální?“ 

Není. Rozhodně většina z nás má jiné starosti než „pobíhat ulicemi jako poplašené stádo“, jak to nazval další 

čtenář. Ti starší či zkušenější si již odpověděli na otázku, proč v posledních dnech k nepříjemným situacím 

ve středu našeho města dochází. Ani včera odpoledne jsme toho nezůstali ušetřeni. Žádný stát, chcete-li 

žádné zřízení nenechá bez odezvy napadat základní principy své existence, nikde na světě se nestane, že by 

bezpečnostní aparát nečinně přihlížel, jak někdo vyvolává chaos a blokuje normální chod centra metropole, 

zvláště když je to v době dopravní špičky, kdy jsou lidé z práce, za nákupy, kulturou… Ani u nás to nemůže 

být jiné. Žel stává se, že při zákrocích proti narušitelům pořádku utrpí i ten, vůči komu zásah nebyl namířen. 

Ale následné a do jisté míry i pochopitelné rozčilení by nemělo zatemnit skutečného viníka nepříjemností. 

Historie naučila lidstvo klást si vždy základní otázku: komu to či ono slouží. I v našem případě se tak 

ptejme. Komu by se asi hodilo, aby podle plánů – mimochodem sestavených programovými odpůrci našeho 

zřízení – využil těch, kteří vzpomínají na „staré časy“ a šilhají na Západ, zneužil nevědomosti mladých lidí a 

postavil pracující vlastně proti jejich zájmům? Není tedy on odpovědný za uzavřené stanice metra v době 

špičky, nehrající kina, vodní děla a slzný plyn v ulicích? 

Rozhodně si nemyslíme, že naše společnost je bez problémů a že jejich odstranění nebude předcházet i ostrá 

diskuse. Naopak, a městské i ústřední stranické a státní orgány to předpokládají, k široké diskusi vybízejí. 

Fóra k výměnám názorů jsou různá: stranická, mládežnická, odborářská, veřejné schůze, patří k nim i 

stránky našeho listu… Jejich základ je ale zcela jasně stanoven – posunout proces komplexní přestavby 

života společnosti kupředu, nikoliv zpět. 

 

Čtvrtek 19. ledna 1989 

str. 2, nesignováno: Pořádek věcí všech Pražanů 

Prohlášení rady NVP 

Rada Národního výboru hl. města Prahy projednala ve středu 18. ledna po předchozí poradě s předsedy 

ONV v Praze 1 až 10 informaci náčelníka Správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje o 

zmařené provokaci protistátních živlů v uplynulých dnech. Současně projednala četné dopisy i návrhy 

osobních návštěv vyjadřující nesouhlas s počínáním provokatérů. Tyto neodpovědné živly nejen že 

znesnadňují proces přestavby a rozvoje socialistické demokracie v našem městě, ale poctivým Pražanům 

narušují a znepříjemňují každodenní život. 

Plná odpovědnost za tyto protiprávní činy, jichž byla Praha svědkem v posledních dnech, padá na tzv. 

Chartu 77 a jiné nepovolené organizace a jejich mluvčí. 

Rada Národního výboru hlavního města Prahy oceňuje rozhodný postup bezpečnostních orgánů i Lidových 

milicí a všech, kteří se v těchto dnech podíleli na zabezpečení pořádku ve městě.  

Rada ujišťuje občany našeho hlavního města, že ve spolupráci s nimi využije všech svých zákonných 

pravomocí k tomu, aby zabránila provokacím narušujícím plynulost života ve městě a viníci aby byli volání 

k zákonné odpovědnosti. 

Současně se obracíme na občany města, aby se distancovali od uváděných akcí, aby sami ve svém okolí, na 

pracovištích, stejně tak jako ve společenských organizacích Národní fronty nastavovaly zrcadlo těm, kteří 

provokačními akcemi znesnadňují život města a vytvářejí o Praze, hlavním městě naší federace, nepříznivé 

mínění v celé zemi i mimo ní a aby aktivně přispěli pro klid a pořádek ve městě. 

 

str. 2, nesignováno: Výzva MV Národní fronty 

Předsednictvo MV NF v Praze se na svém zasedání 18. 1. 1989 seznámilo se stanoviskem rady NVP 

k provokacím protisocialistických živlů v Praze v minulých dnech a vyslovuje mu svou podporu. 

Konstatovalo, že velký počet poctivých občanů, členů politických stran, společenských a zájmových 

organizací sdružených v Národní frontě a pracovních kolektivů v Praze tlumočil městským a ústředním 

orgánům ostré odsouzení těchto provokací, které vyvolává skupina socialismu nepřátelských osob na 

pozvání a objednávku některých západních sdělovacích prostředků. 

Pražané své odmítavé stanovisko k pokusům narušovat proces přestavby a demokratizace v naší společnosti 

cestou porušování platného právního řádu vyjádřili na masovém shromáždění 27. října minulého roku, na 

kterém vzdali hold 70. výročí vzniku samostatného čs. státu. 



Vyzýváme všechny občany Prahy, aby svým rozvážným postojem a chováním přispívali k zachování klidu a 

pořádku. Obracíme se zejména k rodičům a učitelům, mistrům, vedoucím hospodářským pracovníkům, aby 

svým dětem žákům a spolupracovníkům vysvětlili nutnost dodržovat zásady klidného spolužití v našem 

hlavním městě i nebezpečí, které jim hrozí od neodpovědných provokatérů. 

Předsednictvo MV NF v Praze podporuje všechna zákonná opatření orgánů státní správy, nezbytná 

k zajištění klidu a pořádku ve městě a směřující proti těm, kteří porušují zákony a organizují provokace. 

Přispějme všichni k tomu, aby život v našem hlavním městě probíhal tak, aby se dále rozvíjelo vše to, co 

přispěje k přestavbě a demokratizace, ke šťastnému životu našich spoluobčanů. 

 

Pátek 20. ledna 1989 

str. 2, vp: Rubrika Komentujeme – Máme jinou práci 

Provokační akce organizované protistátními živly pokračují a vyvolávají stále silnější reakci veřejnosti. To 

je konečně jejich úmyslem – udělat si reklamu a poskytnout materiál pro štvavou kampaň proti 

Československu v zahraničí. Včera tak byly znovu nuceny zasáhnout pořádkové jednotky proti zhruba 

dvoutisícovému davu, který se shromáždil na Václavském náměstí a podněcován organizátory provokačních 

akcí skandoval protisocialistická hesla. 

Postoj naprosté většiny Pražanů k takovémuto jednání je většinou jednoznačný – žádají zákrok proti těmto 

skupinám a obnovení klidu v ulicích města. Normální člověk nevidí žádnou spojitost mezi provokačními 

akcemi a současnou politickou situací. Ti, kteří se účastní těchto provokací, jsou pro něj nezodpovědní lidé, 

kterým nejde o řešení problémů, jež naše společnost otevřeně přiznala, navrhla cestu k jejich postupnému 

řešení a vyzvala všechny poctivé lidi k účasti na tomto programu. 

To zdůraznil ve svém včerejším televizním vystoupení i primátor hl. města Prahy Z. Horčík. Jak řekl, 

existuje v hlavním městě mnoho nahromaděných problémů, ale jejich řešení vyžaduje především zajistit klid 

a pořádek. Proto také vyzval zejména mládež, aby se nenechala zneužít k akcím neodpovědných živlů, a 

obrátil se na všechny obyvatele s žádostí, aby na pracovištích i ve svém okolí aktivně vystupovali proti těm, 

kteří v zájmu svých osobních cílů narušují život v Praze. 

Ostré stanovisko k provokacím zaujala řada orgánů a organizací. Včera se také ve všech obvodech hlavního 

města uskutečnily aktivy KSČ. I z nich vzešel jednomyslný hlas – rázně skoncovat s antisocialistickými 

akcemi a jejich organizátory. A také jednoznačné konstatování, že návrat k poměrům buržoazní republiky je 

pro nás nepřijatelný. Lid této země si zvolil v těžkých zápasech socialismus a v něm je jeho budoucnost. 

Lidé, kteří v posledních dnech organizují provokační akce v centru Prahy, jsou proti tomuto programu. Jsou 

proti socialismu, proti budoucnosti založené na faktické demokracii, kterou může zabezpečit jen 

socialistická společnost se svými výrobními a sociálními vztahy. S těmi, kdo zásadně nesouhlasí s touto 

cestou, není o čem diskutovat, protože žádné řešení najít nechtějí. Už proto, že by se tím připravili o příliv 

peněz ze zahraničí. K této hrstce organizátorů však patří i další, s nimiž, myslíme si, je o čem mluvit. 

Nehovoříme teď o různých kriminálních živlech, které se „vezou s sebou“, ale o skupinách mladých lidí, 

které jsme také mohli vidět v minulých dnech v ulicích. Pokud jsme s některými hovořili, nemají z velké 

části nic společného s tzv. Chartou 77 nebo jinými nezávislými skupinami. Do ulic je žene zvědavost, 

hledání zábavy, i když pochybného druhu, možnost vybít si energii tak, jak to při jiných příležitostech dělali 

na fotbalových stadiónech, ve vlacích a jinde. Tito mladí lidé by si však měli uvědomit, že tady už jde o 

něco jiného. V rukou obratných politických manipulátorů, kteří zůstávají v pozadí, se stávají nástrojem 

provokací a jsou zneužíváni pro cíle, o nichž většinou nic nevědí a které jsou v rozporu s jejich vlastními 

zájmy. Přitom ohrožují i ostatní občany a chtě nechtě se dostávají do řad našich nepřátel. Naše země, to jsou 

naše rodiny, přátelé, kolegové, naše práce i celý budoucí život. A ten nelze stavět na hazardu, ale jen na 

poctivé práci. Pokud se rozhlédnou kolem sebe, sami uvidí, že totéž si myslí každý rozumný člověk, a proto 

také jde o život v továrnách i jinde normálním tempem. Jen oni se mohou dostat mimo něj. 

 

 

 



LIDOVÉ NOVINY (LN) 

 
Leden 1989, ročník 2, číslo 1 

 

str. 1, nesignováno: 

 

 

str. 4 a 5, Ruml Jan: Jan Palach 16. leden 1969 - viz dále na samostatné straně 

 

str. 5, Mladá fronta: titulní strana pondělní MF 20. ledna 1969, ročník 25, číslo 16 - viz dále na 

samostatné straně 

 

str. 16, -r-: Palachova cena 

 



 

str. 24, Ruml Jiří: Poslední slovo… Vídeň – Praha 

 
 

  



str. 4 a 5, Ruml Jan: Jan Palach 16. leden 1969 

 



str. 4 a 5, Ruml Jan: Jan Palach 16. leden 1969 a str. 5, Mladá fronta: titulní strana pondělní MF 20. 

ledna 1969, ročník 25, číslo 16 

 



Únor 1989, ročník 2, číslo 2 

 

str. 1, nesignováno: Iniciativa kulturních pracovníků 

 
str. 1, Miller Arthur: Kde je budoucnost 

 



str. 2, Dobrovský Jan a Vladimír Mlynář: Alexander Dubček: „Násilí nic neřeší“ 

 



str. 4 a 5, nesignováno: Pražský týden 15.–20. ledna, Všetaty 21. ledna 1989 

 



 
 



str. 6, Pecka Karel: Idy lednové 

 
 

str. 6 a 7, Hanák Jiří: Pedagogické kuplířství s pravdou 

 



 
 

str. 9, Jičínský Zdeněk: Ke stanovisku Generální prokuratury ČSR 

 
 



str. 13, Filip Miroslav: Glasnosť zaplakala 

 
 



str. 21 a 22, nesignováno: Iniciativa kulturních pracovníků – plné znění 

 



 



str. 22, nesignováno: Solidarita - na předchozí straně 

 

str. 24, nesignováno: Dopis z AMU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Březen 1989, ročník 2, číslo 3 

 

str. 3, Šamalík František: Bod zvratu 

 



str. 4 a 5, Havel Václav: Závěrečná řeč Václava Havla 21. 2. 1989 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



RÁDIO SVOBODNÁ EVROPA (RSE) 

 

Pondělí 16. ledna 1989 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úterý 17. ledna 1989







 

 



Panoráma – část 

 

 

 

 



 

Středa 18. ledna 1989 

Panoráma: pásmo k Janu Palachovi 

- vysílání na připomenutí úmrtí Palacha před 20 lety, používání zvukového archivu – Lubomír Holeček, 

vzpomínka Vladimíra Škutiny, pásmo výroků a citátů k Palachovu činu od státníků, spisovatelů a médií; 

Mnichovský večer na památku Jana Palacha; K výročí J. Palacha 

 

Čtvrtek 19. ledna 1989 

Události a názory: Pásmo k demonstracím na Václavském náměstí 

 



 



 



 



 



 



 



   



 



 





 

 



Pátek 20. ledna 1989  

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobota 21. ledna 1989 

Události a názory: Aktuality K. Kühnela. 

 

 

Události a názory: Telefonát Petra Uhla. 

 
Neděle 22. ledna 1989 

Události a názory: Telefonát E. Kantůrkové o Všetatech. 

 

 

Pondělí 23. ledna 1989 

Události a názory: Aktuality I. Suchého. 













 

 



BBC 
Pondělí 16. ledna 1989 

 

 
 



 



Dvakrát k Československu. 

 
 



 
 

Středa 18. ledna 1989 

D. Blow o středeční události v Praze. 

 
 

Čtvrtek 19. ledna 1989 

J. Rohan ke středeční demonstraci v Praze. 

 
J. Rohan k čtvrtečním událostem v Praze. 

 
 



 

 

K. Kyncl o rezoluci Evropského parlamentu. 

 
Aktualita z Prahy. 

 
 

Pátek 20. ledna 1989 

J. Repa k významu pražských demonstrací. 

 
 
K. Kyncl o dopisu J. Šiklové VEČERNÍ PRAZE. 

 
 

Sobota 21. ledna 1989 

K. Kyncl k zadržení Milana Machovce. 

 



Postřehy D. Blowa z cesty do Všetat. 

 



Neděle 22. ledna 1989 

G. Fodor: Moskva a demonstrace v Československu. 

 
 



HLAS AMERIKY 
Úterý 17. ledna 1989 





 
 

 

 

 

 



Středa 18. ledna 1989 

















 
 



Pátek 20. ledna 1989









 



Sobota 21. ledna 1989





 


