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Milé ãtenáfiky, váÏení ãtenáfii,

v tomto mimofiádném ãísle R˘mafiovského horizontu a vlastnû cel˘ rok

2019 si pfiipomínáme 30. v˘roãí sametové revoluce. Tfiicet let, to jsou

dvû generace lidí, ktefií cel˘ svÛj Ïivot nebo jeho pfieváÏnou ãást proÏi-

li ve svobodné zemi a povaÏují to uÏ za samozfiejmost. Jejich rodiãe

a prarodiãe ale nesvobodu pocítili na vlastní kÛÏi. 

Sametová revoluce znamenala konec autoritáfiského reÏimu, kter˘ jiÏ

dávno pfied ní vyãerpal ve‰kerou svoji sílu a energii a zhroutil se. ZároveÀ

s tím jsme získali to nejcennûj‰í, co nám bylo 40 let odpíráno – svobodu

ve v‰ech jejích podobách. Svobodu slova, my‰lení, podnikání, cestování,

seberealizace… Máme nové, demokratické uspofiádání spoleãnosti.

A právû kvÛli mlad˘m, ktefií nevûdí, ale moÏná i kvÛli tûm star‰ím, kte-

fií zapomínají, je tfieba si pfiipomínat, Ïe dfiív to bylo jiné. Îe nûktefií li-

dé byli za své názory a projevy zavíráni, perzekuováni, jin˘m bránil ve

studiu „‰patn˘ pÛvod“, svût rozdûlovala Ïelezná opona a tfieba vefiejná

kultura existovala jen jedna – ta oficiální, pfiísnû cenzurovaná.

VaÏme si zmûny, kterou nám listopad 89 pfiinesl, uÏívejme si nabyté svo-

body, ale také mûjme vÏdy na mysli odpovûdnost, kterou tím kaÏdému

z nás vloÏil do rukou. Pracujme spoleãnû na upevÀování mravních hod-

not, slu‰nosti, vzájemné tolerance a respektu. Respektujme a ochraÀuj-

me demokratické principy, kter˘mi se dnes na‰e spoleãnost fiídí.

VáÏení ãtenáfii, prolistujte si spoleãnû s námi Horizont a zavzpomínejte.

Vût‰ina nás star‰ích si urãitû vybaví, jak ony boufilivé listopadové dny

proÏívali, aÈ uÏ to bylo kdekoliv. A pokud máte chuÈ si tyto události je‰-

tû více pfiipomenout, pak Vás zveme na akce, které pfii této pfiíleÏitosti

mûsto a dal‰í instituce pofiádají. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Úvod

K oãividn˘m spoleãensk˘m zmûnám, jeÏ bylo

moÏno zaznamenat v prÛbûhu roku 1989 v celém

tábofie evropsk˘ch spojencÛ SSSR, pfiispûl kromû

obecnû vzrÛstající nespokojenosti, rostoucí nedÛ-

vûry k pfiedstavitelÛm komunistick˘ch reÏimÛ

a v‰eobecného úpadku zemí nemalou mûrou téÏ

Michail Sergejeviã Gorbaãov, ãlovûk nesoucí ro-

dinnou tragédii ukrajinského hladomoru vyvolané-

ho Stalinem roku 1933, kter˘ se stal v roce 1985

v relativnû mladém vûku 54 let generálním tajem-

níkem Komunistické strany Sovûtského svazu.

Gorbaãov byl zjevením mezi pfiestárl˘mi pfiedstavi-

teli sovûtské gerontokracie. Pochopil, Ïe se

Sovûtsk˘ svaz pfiiblíÏil k obrazu obra na hlinûn˘ch

nohou. Ve 2. polovinû 80. let bûhem studené války

zaãal komunistick˘ stát zaostávat ve zbrojení za

Spojen˘mi státy, zároveÀ s sebou vlekl ohromnou

zátûÏ hospodáfisk˘ch problémÛ, jeÏ prohlubovaly

jiÏ tak bídnou Ïivotní úroveÀ. Uvûdomoval si, Ïe ustrnul˘ reÏim po-

tfiebuje zmûny v duchu tzv. perestrojky a glasnosti. Perestrojka mûla

vést k demokratizaci Sovûtského svazu, která mûla zachránit stát

pfied zhroucením. Pod pojmem glasnosÈ se skr˘vala snaha o otevfie-

nost reÏimu a skoncování s potlaãováním svobod slova a projevu.

Zmûny, které Gorbaãov ãinil, byly samozfiejmû sledovány téÏ v so-

vûtsk˘ch satelitech V̆ chodního bloku, kter˘m nejvy‰‰í pfiedstavitel

Sovûtského svazu v prÛbûhu roku 1988 dal najevo, Ïe si své vnitfiní

záleÏitosti mají fie‰it samy. Nelze pominout ani sympatie, které

Gorbaãov vzbudil v západním svûtû zvlá‰tû po navázání nadûjn˘ch

vztahÛ s jeho nejv˘znamnûj‰ími pfiedstaviteli, „Ïeleznou lady“

Margaret Thatcherovou, Ronaldem Reaganem ãi Helmutem Kohlem,

vyjadfiovan˘ch mottem Gorbi et orbi (Gorbaãov a svût).

Uvolnûn˘ch otûÏí se zemû ve v˘chodní Evropû chopily porÛznu.

Jako první na tuto jedineãnou pfiíleÏitost zareagovali Poláci, kde na-

vzdory snahám Jaruzelského reÏimu neztrácelo na síle nezávislé od-

borové hnutí Solidarita (SolidarnoÊç) v ãele s elektrikáfiem z gdaÀ-

sk˘ch lodûnic Lechem Wa∏´sou. JiÏ v prÛbûhu letních mûsícÛ roku

1988 probíhaly po celé zemi rozsáhlé demonstrace, které pfierostly

v generální stávku, a v únoru roku následujícího zaãal reÏim s opozi-

cí jednat u kulatého stolu. Po dvou mûsících jednání souhlasili ko-

munistiãtí pfiedstavitelé s uspofiádáním polosvobodn˘ch voleb, je-

jichÏ vítûzem se stala Solidarita, která obdrÏela 94 % v‰ech hlasÛ,

i kdyÏ fakticky jí v polském Sejmu náleÏelo „jen“ 35 % mandátÛ.

Vedle komunistického prezidenta Wojciecha

Jaruzelského se premiérem zemû stal kandidát

Solidarity Tadeusz Morawiecki. Polsko tak zapoãa-

lo cestu k demokracii.

Takfika souãasnû probíhaly zmûny i v Maìarsku.

Dne 6. ledna 1989 byl dlouholet˘ vÛdce zemû

János Kádár odvolán ze v‰ech stranick˘ch funkcí.

Poãátek zmûn souvisí s pohfibem Imreho Nagye

a nûkolika dal‰ích vÛdcÛ neúspû‰ného maìarského

povstání z roku 1956, které rozprá‰ily sovûtské tan-

ky. Na tomto pohfibu sklidil znaãn˘ ohlas projev-

mladého studentského vÛdce Viktora Orbána ze

Svazu mlad˘ch demokratÛ (Fidesz), kter˘ vyz˘val

ke staÏení sovûtské armády ze zemû a zúãtování

s komunistick˘m reÏimem. NagyÛv symbolick˘

pohfieb a Orbánova fieã donutily reÏim k jednání.

Podobnû jako v Polsku i v Maìarsku zasedly obû

strany ke kulatému stolu, kde se vládní pfiedstavite-

lé zavázali uspofiádat svobodné volby. Ty se konaly

25. bfiezna 1990 a jejich vítûzem bylo Maìarské de-

mokratické fórum. 

I. Poãátek zmûn ve v˘chodní Evropû

Jednání sovûtského vÛdce Gorbaãova s americk˘m prezidentem Reaganem na summitu
v Îenevû 19. listopadu 1989. (Zdroj: www.wikipedia.org)

âe‰i a Slováci za Ïeleznou oponou. Takto zobrazil Ïivot dvou národÛ v socialistickém
bloku Ïák 8. tfiídy Roman Karel v roce 1978. (Archiv MMR)
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Aãkoliv se HusákÛv a Jake‰Ûv reÏim snaÏil budit zdání, Ïe má situa-

ci v zemi pod kontrolou, nebylo tomu tak. Ministr vnitra generál

Kincl vyhlásil v lednu roku 1989 „mimofiádná opatfiení k zaji‰tûní
klidu a pofiádku na území Prahy“. Demonstrace neochabovaly ani

pod ranami tvrd˘ch esenbáck˘ch pendrekÛ, estébáck˘ch kopancÛ,

ani pod hrozbou kriminálÛ. JiÏ na poãátku roku dokázala stále více

sebevûdomûj‰í opozice zorganizovat vzpomínkovou akci v Praze na

Václavském námûstí k uctûní památky tragicky zesnulého Jana

Palacha, která pfiipadla na 15. ledna 1989. U sochy sv. Václava se se-

‰lo nûkolik tisícovek lidí pod bedliv˘m dohledem stovek pfiíslu‰níkÛ

bezpeãnostních sloÏek. Záminkou k zákroku se jim stal projev perze-

kuované hereãky Vlasty Chramostové, která vyz˘vala k boji za zá-

kladní lidská práva. ZadrÏeno bylo ãtrnáct pfiedstavitelÛ disentu, me-

zi nimi i Václav Havel, coÏ se stalo podnûtem k dal‰ím protestÛm

v následujících dnech. Demonstrace na Václavském námûstí pokra-

ãovaly aÏ do 19. ledna a bylo pfii nich zranûno nûkolik set lidí, ze-

jména kvÛli uÏití vodních dûl, slzného plynu a nasazení nechvalnû

proslul˘ch „mlátiãek“ z Pohotovostního pluku Vefiejné bezpeãnosti.

·lo o nejvût‰í projev obãanské nespokojenosti od srpna 1969.

Shodou okolností se PalachÛv t˘den odehrál v dobû konání konfe-

rence Organizace pro bezpeãnost a spolupráci v Evropû (OBSE), na

níÏ ãelili ãeskosloven‰tí zástupci ostré kritice ostatních státÛ za ne-

dodrÏování Helsinsk˘ch dohod. 

Tvrd˘ zákrok bezpeãnostních sil ani zatãení a odsouzení fiady jejích

vedoucích ãinitelÛ vãetnû Havla opozici nikterak neochromily. Pfii

kaÏdé moÏné pfiíleÏitosti dávali ãlenové disentu najevo svoji nespo-

kojenost se stávajícími podmínkami. Osmûlovala se v‰ak i ‰iroká ve-

fiejnost. V kvûtnu, v prÛbûhu tradiãních oslav Svátku práce, do‰lo

k do té doby zcela nemyslitelné události, kdyÏ byla v jedné praÏské

mûstské ãásti uctûna památka padl˘ch americk˘ch vojákÛ z doby 

2. svûtové války. Na této se‰losti se dokonce objevila i americká vlajka.

Îivot bûÏel dál ve vyjeÏdûn˘ch kolejích, závûry Ústfiedního v˘boru

Komunistické strany âeskoslovenska (ÚV KSâ) byly zákonem, stá-

le nûco scházelo na trhu a fronty na cokoliv se zdály b˘t dûdiãnou

kletbou národa. R˘mafiovské závody i Unigeo (Geologick˘ prÛzkum)

si stûÏovaly na opotfiebené a zastaralé strojní vybavení, nekvalitní ne-

bo chybûjící materiál. Dál se oslavovalo, ale poãty úãastníkÛ stále

fiídly, fungovala uÏ jen dítka ‰kolou povinná. Zaãalo se slavit zaloÏe-

ní republiky, ov‰em ve stínu znárodnûní tûÏkého prÛmyslu. Dne 

1. ãervna 1989 se vrátily malé provozovny (ãalounictví, kadefinictví

apod.). Jak˘ to kontrast s Polskem, kde jiÏ v této dobû probûhly po-

losvobodné volby s triumfem Solidarity, z nichÏ vze‰el první neko-

munistick˘ premiér zemû po více neÏ 40 letech. 

Po âeskoslovensku se mezitím zaãal ‰ífiit text prohlá‰ení disentu

Nûkolik vût. Hlavními iniciátory textu byli Václav Havel, Alexander

Vondra, Jifií KfiíÏ a Stanislav Devát˘. Vyz˘vali v nûm vedoucí pfied-

stavitele zemû k tomu, aby slova o demokratiãnosti zaãali brát váÏnû.

Nûkolik vût bylo pfieãteno v rozhlasov˘ch stanicích Svobodná

Evropa a Hlas Ameriky, v ti‰tûné podobû se ‰ífiil text skrze samizda-

tové Lidové noviny. Do podzimu 1989 podepsalo petici témûfi 

40 000 lidí, mezi nimi fiada tváfií vefiejného Ïivota,

napfiíklad Josef Kemr a Jifií Menzel. 

Ateistick˘ reÏim jiÏ déle nedokázal bránit obsazení

biskupského stolce v Olomouci. Usmûvav˘ papeÏ

Jan Pavel II. (Karol Wojty∏a) jej pfiedal 26. ãerven-

ce 1989 nesmírnû oblíbenému a váÏenému r˘ma-

fiovskému „panu doktorovi“, P. ThDr. Franti‰ku

VaÀákovi, a jmenoval jej administrátorem olo-

moucké arcidiecéze. Franti‰ek VaÀák byl slavnost-

nû vysvûcen za asistence na‰ich a zahraniãních bis-

kupÛ 26. srpna 1989. R˘mafiované v‰e sledovali se

zadostiuãinûním i zatajen˘m dechem. V srpnu sle-

doval ãinnost Msgr. VaÀáka agent ostravské StB,

bohuÏel téÏ knûz z jeho okruhu. 

V létû do‰lo k nezvyklé události. V domû na zaãát-

ku Národní ulice otevfiel Jan Horvát z Trnavy kvû-

tináfiství, po desítkách let první soukrom˘ obchod,

pomineme-li sezónní prodej v trÏnici. Kvûtiny se

vozily vlakem ze Slovenska. Nedostatek v‰eho od

elektrotechniky po potraviny byl stálicí ãs. ekono-

miky. 

II. âeskoslovensko na cestû k revoluci

R˘mafiovské námûstí v 2. polovinû listopadu 1989. Rekonstrukce historického jádra mûs-
ta vãetnû radnice byla jedním z témat místního Obãanského fóra. (Foto: Bohumil ·véda)

Improvizovaná plocha na vylepení plakátu z kartonové krabice. Na
plakátu je text: „Obãané R˘mafiova! Vyjdûte ze sv˘ch ulit a vyjádfie-
te svÛj názor.“ (Foto: Bohumil ·véda)

Zmûny v sousedních státech byly s obavami sledovány v âeskoslo-

vensku, Nûmecké demokratické republice, Rumunsku i Bulharsku.

Vedoucí pfiedstavitelé místních komunistick˘ch stran snad vefiejnû

o procesu demokratizace a pfiestavby v duchu Gorbaãovov˘ch my‰le-

nek hovofiili, ve skuteãnosti v‰ak mysleli jen na to, jak udrÏet naÏivu

alespoÀ ãást z hroutícího se komunistického impéria. Podle nûkter˘ch

odtajnûn˘ch dokumentÛ se dokonce Husákovo âeskoslovensko,

Honeckerova NDR a Ceausescovo Rumunsko chystaly k vojenskému

zásahu proti Maìarsku, kter˘ se sv˘mi cíli nápadnû podobal invazi

vojsk Var‰avské smlouvy do âSSR v srpnu 1968.
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Tlak na reÏim ale neustával. Disent vyuÏíval kaÏdé vhodné pfiíleÏitosti

k vyjádfiení nesouhlasu. Tyto pfiíleÏitosti se naskytly vÏdy, kdyÏ si ná-

rod pfiipomínal nûjaké v˘roãí. A tak se demonstrovalo 21. srpna 1989,

v den 21. v˘roãí invaze vojsk zemí Var‰avské smlouvy do

âeskoslovenska, stejnû jako 28. fiíjna téhoÏ roku, kdy si celá zemû pfii-

pomínala 71 let od vzniku samostatného státu. Tak napfiíklad 

21. srpna nasadil ministr vnitra âSSR Václav Jireãek jen v Praze na

2000 „mlátiãek“ z VB, vojáky základní sluÏby k obsluze techniky, au-

tobusy a policejní antony, k tomu obrnûné transportéry a cisterny

s vodními dûly. Zat˘kalo se v hlavním mûstû, v Ostravû, Brnû i dal‰ích

mûstech. Stojí za zmínku, Ïe zatímco normalizaãní reÏim v den v˘roãí

invaze proti sv˘m obãanÛm zasáhl, polsk˘ Sejm i komunistická

Maìarská socialistická dûlnická strana se za invazi omluvily. Rostoucí

napûtí ve spoleãnosti, posilované nervozitou ãeskoslovensk˘ch nejvy‰-

‰ích ãinitelÛ z dûní v okolních státech, pfiispívalo k dal‰í vlnû zat˘kání.

Dne 14. záfií obklíãily oddíly Vefiejné bezpeãnosti âerven˘ Kostelec,

kam se sjíÏdûli lidé k pomníku legionáfie. Pfiíslu‰níci VB mlátili a vy-

hánûli i ty, ktefií protestovali tfiebas jen tichem.

Odlehlé R˘mafiovsko bylo zpoãátku nepokojÛ u‰etfieno. Îivot v ma-

lomûstû ‰el dál klidn˘m tempem. V záfií fieditelství Hedvy

v Moravské Tfiebové zlikvidovalo tkalcovnu r˘mafiovské Hedvy 2.

Místo tkalcovny zde mûla novû stát dal‰í r˘mafiovská kravatárna. 

Zatímco v Maìarsku se v polovinû záfií dohodli zástupci opozice s re-

Ïimem na konání prvních svobodn˘ch voleb zkraje pfií‰tího roku,

v âeskoslovensku stále nic. Úsmûv na tváfii v‰ak vyãarovala tajná na-

hrávka generálního tajemníka ÚV KSâ Milo‰e Jake‰e a jeho projevu

na âerveném Hrádku, v nûmÏ si spletl „brojlery“ a „bojlery“, a rov-

nûÏ pfiirovnal sebe i komunistickou stranu ke „kÛlu v plotû“. Ve sku-

teãnosti ‰lo o dal‰í pfiíznak toho, Ïe reÏim mele z posledního, kdy uÏ

i jeden z jeho nejvy‰‰ích pfiedstavitelÛ nebyl schopen zformulovat so-

uvislou vûtu bez chyb.

Jak se blíÏil 28. fiíjen, byla bezpeãnost opût v plné pohotovosti.

Demonstrace spojené s oslavami zaloÏení republiky skonãily jen

v Praze zadrÏením 1172 úãastníkÛ, z nichÏ 359 skonãilo ve vûzení.

Protestovalo se i v regionech. V Teplicích od 10. do 14. listopadu pro-

bûhla série tfií demonstrací, které upozorÀovaly na ‰patn˘ stav Ïivotní-

ho prostfiedí. Posilovala i katolická církev, která po celá desetiletí pat-

fiila k nejvût‰ím centrÛm protikomunistického odporu v zemi. O jme-

nování Franti‰ka VaÀáka olomouck˘m biskupem jiÏ bylo psáno v˘‰e.

Obfiad svatofieãení AneÏky âeské, kter˘ se 12. listopadu uskuteãnil ve

Vatikánu, pfiená‰ela pfiímo âeskoslovenská televize. V této atmosféfie

se blíÏilo dal‰í v˘znamné datum ãeskoslovensk˘ch dûjin – 17. listopad.

Mezinárodní den studentstva je jedin˘m dnem svûtového v˘znamu,

kter˘ má svÛj pÛvod na na‰em území. Dne 17. listopadu 1939 byly 

uzavfieny ãeské vysoké ‰koly jako reakce nacistick˘ch okupantÛ na

studentské demonstrace. K nejvût‰ímu protestu do‰lo 28. fiíjna.

Jednotky SS, které byly po Praze rozmístûny, rozehnaly úãastníky

ostrou palbou, bûhem níÏ byl zabit dûlník Václav Sedláãek a smrtel-

nû postfielen student Jan Opletal, kter˘ na následky zranûní 11. listo-

padu zemfiel. 15. listopadu se konal jeho pohfieb. O dva dny pozdûji

do‰lo ke zmínûnému uzavfiení vysok˘ch ‰kol. Formálnû se tak mûlo

stát na tfii roky, ale univerzity v protektorátu zÛstaly uzavfieny do kon-

ce druhé svûtové války. Nûkolik stovek ãesk˘ch studentÛ i pedagogÛ

bylo zatãeno a posláno do koncentraãního tábora Sachsenhausen, de-

vût studentsk˘ch vÛdcÛ bylo popraveno. 

O 50 let pozdûji, v fiíjnu 1989, naplánovalo Nezávislé studentské

sdruÏení STUHA pietní akci, jeÏ by pfiipomnûla uzavfiení ãesk˘ch vy-

sok˘ch ‰kol i památku tragicky zesnulého Jana Opletala. ÚV KSâ

i praÏské vedení strany byly od zaãátku proti pofiádání vzpomínkové

akce, zá‰titu nad ní v‰ak pfievzala praÏská organizace Socialistického

svazu mládeÏe, a tak úfiední orgány nakonec svolily. Pfiedstavitelé

studentÛ museli uãinit nûkolik ústupkÛ. Z Albertova zam˘‰leli pÛ-

vodnû zamífiit do centra Prahy, od tohoto zámûru v‰ak ustoupili a prÛ-

vod studentÛ naplánovali smûrem na Vy‰ehrad. S touto variantou

III. Zásah na Národní tfiídû

Uspofiádání svobodn˘ch voleb bylo jedním ze základních poÏadavkÛ
opoziãních skupin v prvních dnech po zákroku bezpeãnostních sloÏek
na Národní tfiídû. (Archiv MMR)

Fotografie ze 17. listopadu 1989 zobrazené na plakátu, kter˘ vyrobi-
li studenti Univerzity Palackého v Olomouci. (Archiv MMR)
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souhlasil Ústfiední v˘bor Komunistické strany

âeskoslovenska a konání pietní akce povolil. Cel˘

prÛbûh pfiipomínkové akce byl v reÏii studentÛ.

Disidentské skupiny stály v ústraní, aby reÏim ne-

dostal pfiíleÏitost zakroãit. V dopoledních hodinách

17. listopadu se se‰li generální tajemník ÚV KSâ

Milo‰ Jake‰, federální ministr vnitra Franti‰ek

Kincl a vedoucí tajemník praÏské KSâ Miroslav

·tûpán, aby naplánovali rozsah opatfiení. Bylo do-

hodnuto, Ïe proti demonstrantÛm nebude pouÏito

násilí. Bezpeãnostní sloÏky mûly pouze dohlédnout

na to, aby prÛvod nezamífiil do centra Prahy. 

Bûhem odpoledne mífiily davy studentÛ na Albertov,

vzdát hold Opletalovi. Nevelké shromáÏdûní se roz-

rostlo do tisícÛ. Po manifestaci se ãást prÛvodu vy-

dala na Vy‰ehrad k hrobu Karla Hynka Máchy.

Ostatní zamífiili na Václavské námûstí. Objevila se

hesla zesmû‰Àující vládu i KSâ a volající po demo-

kratizaci zemû. V ãele prÛvodu se neustále pohybo-

val i poruãík Státní bezpeãnosti (StB) Ludvík Zifãák

z Dûtfiichova (narozen 11. ledna 1960 v R˘mafiovû),

kter˘ o pár hodin pozdûji sehrál svoji historickou ro-

li. Zifãák, alias student Martin RÛÏiãka (·míd),

v prÛvodu patfiil k nejhorlivûj‰ím a nejbojovnûj‰ím

úãastníkÛm. Pomohl zavést studentsk˘ dav, k nûmuÏ se cestou po

Ra‰ínovû nábfieÏí pfiidávali i bûÏní obyvatelé Prahy, (témûfi deset tisíc

lidí), do pfiipravené léãky na Národní tfiídû. Cviãení surovci

Pohotovostního pluku Vefiejné bezpeãnosti (VB) se ‰títy a pfiílbami

spolu s pfiíslu‰níky Odboru zvlá‰tního urãení, tzv. ãerven˘mi barety,

neãekanû zablokovali ulici a s v˘zvami k rozchodu zaãal krvav˘ ma-

sakr. Bezbranná dûvãata a chlapce zaãali jejich uniformovaní vrstev-

níci mlátit pendreky, surovû kopat, poutat a sm˘kat s nimi po zemi.

Cpali zatãené do autobusÛ. Policisté utvofiili krvavé uliãky, kudy se

nûktefií snaÏili uniknout pendrekÛm. Do‰lo k váÏn˘m zranûním. Zde

dovr‰il dosud nejasnou misi poruãík StB Zifãák, kdyÏ zahrál údajnû

mrtvého studenta ·mída. Zásah skonãil zhruba ve 22:30, kdy pfiíslu‰-

níci Pohotovostního pluku i dal‰í uniformovaní policisté z Národní tfií-

dy odjeli, a o pár minut pozdûji naposledy zaútoãily ãervené barety.

Na místo byly vpu‰tûny sanitky, u nichÏ se shromaÏìovali zranûní stu-

denti. ¤ada z nich se v‰ak rozhodla vyhledat lékafiskou pomoc mimo

hlavní mûsto z obavy z moÏného pronásledování státními orgány.

S blíÏící se pÛlnocí byl v centru Prahy hlá‰en klid. 

Bilance onoho veãera byla dûsivá. Vy‰etfiovací komise Parlamentu

âR po sametové revoluci zjistila, Ïe zranûno bylo okolo 600 lidí, byÈ

dle lékafisk˘ch zpráv vyhledala v prvních dnech po masakru na

Národní tfiídû odbornou pomoc jen necelá stovka z nich. Mezi zranû-

n˘mi bylo nejvíce studentÛ, poranûno v‰ak bylo i 43 nezletil˘ch, pfii-

ãemÏ nejmlad‰ímu bylo 13 let. Dal‰ích 12 lidí bylo jiÏ v seniorském

vûku (nejstar‰ímu bylo 83). ·lo o lidi, ktefií zaÏili studentské demon-

strace proti nacistÛm v roce 1939. Tenkrát proti nim zakroãili cizí 

okupanti, nyní ozbrojená moc vlastního státu. Jaké pocity asi museli

tito lidé mít?

Informace o dûní v Praze toho veãera stûÏí pfiekroãila hranice mûsta.

První zprávy do odlehlého R˘mafiova mohly dojít jedinû ze zahraniã-

ních vysílání rádií Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a ãeského vysí-

lání BBC, nûktefií z místních mûli moÏnost na sv˘ch pfiijímaãích za-

chytit vysílání nûmeckého DeutscheWelle. Události 17. listopadu

a nadûje nyní dolehly i k nám. Máloktefií uvûfiili, Ïe studenti mlátili

nebohé esenbáky, jak se snaÏily pfiesvûdãit v‰echny hlásné trouby ko-

munistického reÏimu – Rudé právo, âeskoslovenská televize

a âeskoslovensk˘ rozhlas. Naprostá vût‰ina do té doby pasivního 

obyvatelstva oÏila krajnû znechucena totalitními praktikami papalá‰Û

zprofanovaného státu, ale obecné rozhofiãení se postupnû mûnilo

v ohromnou euforii.

Pamûtní deska k 17. listopadu na Národní tfiídû v Praze. (Zdroj: www.wikipedia.org)

V sobotu 18. listopadu byl v republice zdánlivû klid.

Pfiesto se zpráva o zákroku bezpeãnostních sil na

Národní tfiídû zaãala ‰ífiit republikou. Ráno toho dne

se zástupci iniciativy Most Michael Kocáb a Michal

Horáãek se‰li s pfiedsedou federální vlády Ladisla-

vem Adamcem, aby sjednali setkání vládnoucích

pfiedstavitelÛ s nezávisl˘mi skupinami. Adamec v tu-

to chvíli patrnû je‰tû nevûdûl o prÛbûhu zásahu z pfie-

de‰lého veãera. První informace se k nûmu dostaly aÏ

od dvou studentek, které jej 18. listopadu v odpoled-

ních hodinách nav‰tívily v jeho bytû na Letné.

Disidentské skupiny se dávaly do pohybu. Mluvãí

Charty 77 Alexander Vondra, Tomá‰ Hradílek a Dana

Nûmcová zformulovali stanovisko Charty k inciden-

tu na Národní tfiídû. Îivo bylo v praÏsk˘ch divadlech.

První shromáÏdûní studentÛ a divadelníkÛ se usku-

teãnilo v Realistickém divadle, kde byla ãtena oãitá

svûdectví z Národní tfiídy a kde zástupci studentÛ

z Divadelní akademie múzick˘ch umûní (DAMU)

pfieãetli prohlá‰ení, v nûmÏ vyz˘vali studenty a peda-

gogy k t˘denní protestní stávce. ZároveÀ zde poprvé

padla slova o generální stávce, jíÏ se reÏim tolik obá-

IV. Fáma o mrtvém studentovi

Zru‰ení ústavního ãlánku ã. 4 o vedoucí úloze KSâ patfiilo mezi hlavní poÏadavky opo-
zice hned na poãátku sametové revoluce. (Archiv MMR)
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Studenti praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol mezi 18. a 19. listopadem zformulovali prohlá‰ení, v nûmÏ odsuzovali zásah na Národní tfiídû. Od 20. listo-
padu byly praÏské ‰koly ve stávce. Následující den se jiÏ stávkovalo na témûfi v‰ech univerzitách v âeskoslovensku. (Archiv MMR)

val. Herci se pfiipojili ke studentskému poÏadavku na vytvofiení speciál-

ní vy‰etfiovací komise, která se bude zab˘vat okolnostmi a prÛbûhem 

událostí z Národní tfiídy. RovnûÏ souhlasili s t˘denní protestní stávkou,

která zaãala téhoÏ dne. Náv‰tûvníci Realistického, ale i vût‰iny dal‰ích

praÏsk˘ch divadel byli veãer informováni o poãátku stávky. Kdo chtûl,

debatoval s umûlci o souãasném dûní. K v˘zvû praÏsk˘ch divadelníkÛ

se brzy pfiipojila i divadla z dal‰ích koutÛ republiky. 

Se zdû‰ením lidé pfiijímali informaci o zesnulém studentu ·mídovi

z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Tato kapitola

sametové revoluce je dodnes obestfiena záhadou. Zpráva pochází od

Drahomíry DraÏské, která v té dobû pracovala jako vrátná na kolejích

v Praze-Tróji. Úãastnila se prÛvodu 17. listopadu a pfii zásahu VB utr-

Ïila nûkolik ran obu‰kem. V nemocnici na Karlovû námûstí, kde ãe-

kala na o‰etfiení, poprvé zmínila, Ïe na Národní tfiídû vidûla bezvlád-

né tûlo mrtvého studenta. Pozdûji zmínila jméno Martin ·míd. Dnes

jiÏ víme, Ïe zpráva o smrti studenta byla fámou. Mohla v‰ak zãásti

b˘t zaloÏena na pravdû. Agent Zifãák skuteãnû v prÛbûhu zásahu

Pohotovostního pluku upadl do bezvûdomí. I on byl pfii zásahu ude-

fien obu‰kem a zfiejmû v dÛsledku nervového vypûtí, jak znûl závûr

vy‰etfiovací komise Federálního shromáÏdûní, ztratil na nûkolik mi-

nut vûdomí. Je otázkou, zda jej DraÏská vidûla, ãi zda s ním dokon-

ce nespolupracovala. Dle pozdûj‰ích v˘povûdí, napfiíklad pro âeskou

televizi, v‰ak uvedla, Ïe si v‰e vymyslela z ãirého vzteku a bezmoci.

Na druhou stranu Zifãák pozdûji tvrdil, Ïe patfiila do jeho buÀky. Pfies

DraÏskou se zvûst o mrtvém studentovi dostala k Petrovi Uhlovi, kte-

r˘ ji pfiedal rádiu Svobodná Evropa. TfiebaÏe pár dnÛ na to vy‰lo na-

jevo, Ïe ke smrtelnému incidentu nedo‰lo, jednalo se o dÛleÏit˘ mo-

ment v prÛbûhu revoluce. Komunistická strana tak ztratila podporu

i u dosud vûrn˘ch. Mlácením, ba „smrtí“ na‰ich dûtí pfietekla trpûli-

vost v‰ech. Agent StB pÛvodem z na‰eho regionu tak sv˘m dílkem

nejspí‰ nechtûnû pfiispûl k rychlej‰ímu bûhu dal‰ích událostí.

Pfiíbûh o studentu ·mídovi, alias Zifãákovi, mûl dohru v nedûli 19. li-

stopadu, kdy StB zatkla Petra Uhla za ‰ífiení fámy. Nûkolik následu-

jících dnÛ novináfi strávil ve vûzení. Ministrynû ‰kolství Jana

Synková rovnûÏ vydala prohlá‰ení, v nûmÏ vyvracela fámu o smrti

studenta. âeskoslovenská televize ve veãerní zpravodajské relaci od-

vysílala dva rozhovory se studenty jménem Martin ·míd. Oba po-

cházeli z Matfyzu Univerzity Karlovy. Obyvatelstvo zemû, znechu-

cené 41 lety totality, v‰ak takov˘m zprávám nevûfiilo, a tak je‰tû

v dal‰ích dnech fáma Ïila v myslích vefiejnosti. 
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V. ZaloÏení Obãanského fóra

Prohlá‰ení Obãanského fóra z 22. listopadu 1989. Jsou v nûm shrnuty základní poÏadavky vÛãi vládnoucí moci. (Archiv MMR)

Iniciativa Most zformulovala bûhem noci na 19. listopad nûkolik bo-

dÛ, v nichÏ mj. poÏadovala dÛsledné vy‰etfiení policejního zásahu na

Národní tfiídû ãi zaji‰tûní naplnûní ústavního ãlánku o svobodû shro-

maÏìování. V odpoledních hodinách se Kocáb s Horáãkem se‰li

s premiérem Adamcem, kter˘ s ãástí jejich poÏadavkÛ souhlasil,

vzhledem ke stále panující cenzufie v‰ak vylouãil oti‰tûní jednotli-
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v˘ch bodÛ Mostu v denním tisku. Vstfiícnost proje-

vil v revizi pohledu na invazi z roku 1968 a násled-

nou normalizaci. Dle pozdûj‰ích v˘povûdí Horáãka

a Kocába hovofiil o velk˘ch demonstrací v NDR,

které jsou nadûjí na zmûnu.

Dne 19. listopadu bylo téÏ zaloÏeno Obãanské fó-

rum (OF). Vznik této platformy, která mûla zajistit

dialog s vládnoucí mocí, vze‰el z porady Charty 77

u Václava Havla. V prÛbûhu dne byly zformulová-

ny ãtyfii základní poÏadavky OF: 1. Odstoupení ãi-

nitelÛ spojen˘ch s pfiípravou a následky intervence

v r. 1968; 2. OkamÏité odstoupení Miroslava

·tûpána a Franti‰ka Kincla, ktefií byli nejvíce odpo-

vûdni za policejní zásah ze 17. listopadu; 

3. Vytvofiení komise s úãastí OF k vy‰etfiení zásahu;

4. Propu‰tûní politick˘ch vûzÀÛ. V sále praÏského

âinoherního divadla bylo je‰tû téhoÏ veãera po dis-

kuzi Obãanské fórum zaktivizováno. âlenové OF

rovnûÏ vyjádfiili podporu studenty plánované gene-

rální stávce, která mûla pfiipadnout na 27. listopad.

Václav Havel rovnûÏ vyjádfiil nadûji, Ïe fóra budou

vznikat po celé republice, v továrnách, ‰kolách,

zkrátka na v‰ech mysliteln˘ch úrovních. 

JiÏ v sobotu 18. listopadu zahájil r˘mafiovsk˘ Klub

amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ (KAV) vernisáÏ v˘stavy zakazovaného so-

chafie Jifiího Jílka ze Sobotína.Vynikající v˘tvarník sv˘mi kfiesÈan-

sk˘mi námûty socialistick˘m kulturtrégrÛm nekonvenoval. Na verni-

sáÏ pfiinesl pan Marcel Labounek první zprávu o událostech v Praze,

kterou vyslechl v polském rozhlasu. Informace se stala prvním im-

pulsem pro dobfie informovanou ãást ãlenÛ klubu a jejich pfiátel ke

kaÏdodenním schÛzkám, kde se probírala nová situace a zvaÏovalo

se, jak postupovat dál.

Na R˘mafiovsku se jako první „probudili“ v Bfiidliãné. Na ãlenské

schÛzi Základní organizace KSâ a Revoluãního odborového hnutí

âSSR Bfiidliãná vyzvali 20. listopadu pfiedsedové obou organizací

zamûstnance statku RyÏovi‰tû, aby odsoudili praÏské vysoko‰koláky,

ktefií brutálnû „tloukli“ pfiíslu‰níky VB. Reakci, s jakou se stfietli,

v‰ak zdaleka neãekali. Neposlu‰ní podfiízení stateãnû odmítli a na

místû spontánnû zaloÏili první Obãanské fórum v na‰em regionu.

Jako houby po de‰ti rostla OF i jinde. Vût‰ina obyvatel zmûny vítala,

mezi na‰inci v‰ak byli i tací, ktefií nechápavû kroutili hlavou a divili

se, „co si to ti ‰tudáci dovolují“. 

ReÏim zÛstal aÏ na nûkolik málo provolání v rozhlase a televizi pfie-

kvapivû pasivní a bûhem víkendu nepodnikl Ïádnou protiakci. Tím se

misky vah pfieváÏily na stranu opoziãních skupin. AÏ v pondûlí 20. li-

stopadu se se‰li ãelní komunisté na zasedání politbyra ÚV KSâ.

Federální vláda i vlády âeské socialistické (dále jen âSR)

a Slovenské socialistické republiky (dále jen SSR) odmítly vyjedná-

vat s demonstranty za atmosféry sílícího tlaku na KSâ a její pfiedsta-

vitele. Projevovala se zde v plné mífie zkostnatûlost reÏimu, jehoÏ lí-

dfii v myslích zÛstali nûkde v 70. letech, v dobû normalizace, a neby-

li schopni adekvátnû reagovat na novou situaci ve spoleãnosti.

Komunisty postupnû opou‰tûli i jejich dosavadní „spojenci“

z Národní fronty – napfiíklad âeskoslovenská strana socialistická 

opustila komunistické teze o demokratizaci a zaãala volat pfiímo po

demokracii. 
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Logo Obãanského fóra na pohlednici. (Archiv MMR)

Okresní v˘bor KSâ v Bruntále v prohlá‰ení z 20. listopadu 1989 podpofiil zásah bez-
peãnostních sloÏek proti lidem na Národní tfiídû. Na nûkter˘ch domech v R˘mafiovû se
objevily nápisy volající po odstoupení OV KSâ Bruntál. (Foto: Bohumil ·véda)

V pondûlí 20. listopadu na praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kolách propukla

studentská stávka, která se do dal‰ího dne roz‰ífiila na prakticky

v‰echny ãeské i slovenské univerzity. Studentské hnutí zaãalo vy-

stupovat jednotnû. Na Václavském námûstí se od 20. listopadu tvo-

fiily dennû ohromné demonstrace. Hned na té první se se‰lo odhadem

100 aÏ 150 tisíc lidí (podle historika Jifiího Suka dokonce aÏ 200 ti-

síc), protesty sílily i v dal‰ích mûstech. Ve spoleãnosti to vfielo a ne-

pfiipraven˘ reÏim ztrácel sílu i odvahu. KdyÏ se o poãtu úãastníkÛ

masového protestu dozvûdûl ãlen politbyra ÚV KSâ Jan Fojtík, pro-

hlásil: „Toto je, soudruzi, konec. Tohle uÏ Ïádnou na‰í protidemon-
strací nepfiebijeme.“ Z v˘rokÛ se snad dá soudit, Ïe komunisté uva-

Ïovali taktéÏ svolat pfiíznivce na svoji podporu, ale tu ztráceli i u tûch

vrstev spoleãnosti, které dosud stály na její stranû. Pfiib˘valo odvahy

a vracely se nadûje z osma‰edesátého. Iniciativa Most zprostfiedko-

vala první setkání Obãanského fóra s Ladislavem Adamcem.

Delegaci OF vedl Václav Havel, kterého v‰ak premiér odmítl pfii-

jmout, a tak první kontakt s vládní mocí vedl herec Jifií Barto‰ka. 

Dne 21. listopadu se na vefiejnosti poprvé objevila tváfi známého disi-

VI. Od stávky studentské ke generální

Plakát z dílny studentÛ Univerzity Palackého v Olomouci, kter˘ vy-
z˘val obãany k zapojení do generální stávky 27. listopadu 1989.

(Archiv MMR)
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denta Václava Havla. TéhoÏ dne reÏim naznaãil jedi-

né váÏnûj‰í záchvûvy vlastní sebeobrany. Ve veãer-

ních hodinách vystoupil se sv˘m projevem k situaci

v zemi v âST Milo‰ Jake‰. Z jeho slov bylo patrné

nepochopení spoleãensk˘ch zmûn. Odmítal dialog

s opozicí, trval na „ãeskoslovenské cestû za pfiestav-
bou“ a socialismus povaÏoval za jedinou moÏnou 

alternativu rozvoje zemû. Tûch, ktefií na tato slova

sly‰eli, v‰ak bylo ãím dál ménû. Napfiíklad delegace

z kladensk˘ch závodÛ po KSâ Ïádala „rázná opat-
fiení proti rozvratn˘m silám“. Co si mÛÏeme pod tû-

mito opatfieními pfiedstavit? Na Ministerstvu národní

obrany zasedalo kolegium, na nûmÏ ministr, zarputi-

l˘ komunista generál Václavík, zji‰Èoval moÏnosti

a pfiipravenost armády zasáhnout proti demonstran-

tÛm. Poãítalo se i s tím, Ïe armáda pfievezme rozhlas

a televizi. Obû instituce totiÏ dávaly „aÏ pfiíli‰ mno-
ho“ prostoru opozici. Ve hfie bylo nasazení obrnûné-

ho vojska, zejména 4. tankové divize. O dva dny po-

zdûji pplk. Zbytek nabídl, Ïe v Praze zasáhne se svou

1. tankovou divizí. Pfiipravovalo snad ÚV KSâ sa-

metové revoluci stejn˘ osud jako ãín‰tí komunisté

studentÛm protestujícím na námûstí Nebeského kli-

du v ãervnu 1989?Vnoci z 21. na 22. listopadu se

k Praze sjelo na 4000 pfiíslu‰níkÛ Lidov˘ch milicí

(LM), ktefií mûli pfievzít kontrolu nad vysok˘mi ‰ko-

lami a divadly. Velení nad LM pfiíslu‰eno pfiímo generálnímu tajemní-

kovi ÚV KSâ. Milo‰ Jake‰ v‰ak k jejich nasazení nedal svolení, a tak

milicionáfii sehráli pouze úlohu hrozící pûsti, která se brzy stáhla. 

AÏ 22. listopadu pfiivedla vzpoura pracovníkÛ âST události i na ob-

razovky. PfiiblíÏil se státní pfievrat. Pfied oãima zdû‰en˘ch divákÛ se

odvíjely drsné obrazy masakru na Národní tfiídû. Sovûtské okupaãní

síly se v‰ak díky M. Gorbaãovovi a E. ·evarnadzemu od situace di-

stancovaly. Situace dospûla do kritického bodu. Kdo nemûl televizi,

mohl i v R˘mafiovû zajít do Domu kultury, kde bûÏelo vysílání non-

stop. Diskutovalo se o situaci a na schÛzkách Klubu amatérsk˘ch v˘-

tvarníkÛ zaãalo krystalizovat mûstské Obãanské fórum. Situace

v R˘mafiovû byla zatím relativnû poklidná. Lidé sice o dûní v Praze

diskutovali, sami v‰ak zÛstávali spí‰e pasivní.

Jakékoliv úvahy o tom, Ïe by reÏim revoluci zabránil ozbrojenou

mocí, zfiejmû upadly v zapomnûní 23. listopadu,

kdy jeden z ãelních komunistick˘ch pfiedstavitelÛ

Miroslav ·tûpán vystoupil pfied dûlníky z âKD.

PÛvodnû si sem zfiejmû pfiijel pro potvrzení toho,

Ïe pracující lid i nadále stojí za komunistickou

stranou, namísto toho se mu dostalo vypískání,

a musel tak svÛj projev pfiedãasnû ukonãit. Jeho

vystoupení se stalo symbolem toho, Ïe i dûlnická

tfiída se pfiidává na stranu revoluce. T˘den po zá-

kroku na Národní tfiídû jiÏ pod tíhou v‰ech okol-

ností odstoupil generální tajemník ÚV KSâ Milo‰

Jake‰, kter˘ byl nahrazen neznám˘m Moravanem

Karlem Urbánkem. Rezignovalo téÏ kompletní

pfiedsednictvo ÚV KSâ. Strana zaãala b˘t ve velké

defenzivû. Do závodÛ, vãetnû tûch na

R˘mafiovsku, pfiijíÏdûli studenti moravsk˘ch uni-

verzit. Vysvûtlovali události 17. listopadu, pfiiná‰e-

li letáky a prohlá‰ení. Pfiesvûdãovali a informovali

o stavu vûcí – nûkde nad‰enû vítáni, jinde zas hru-

bû vyhánûni.

V sobotu 25. listopadu opustilo vûznice nûkolik po-

litick˘ch vûzÀÛ a v Praze na Letenské pláni se se‰la

první velká demonstrace pod taktovou Obãanského

fóra, na niÏ dle odhadÛ pfii‰lo aÏ 800 tisíc lidí.

V den generální stávky vy‰el prÛvod zamûstnancÛ Státního statku z Vajglova do
RyÏovi‰tû. (Foto: Jindfiich ·treit)

Plakáty a nápisy vyz˘vající obãany k zapojení do generální stávky 27. listopadu 1989 se
objevily i v R˘mafiovû. (Foto: Bohumil ·véda)

V okrese Bruntál zÛstali pfiedstavitelé Okresního v˘boru KSâ v prv-

ních dnech po zásahu na Národní tfiídû nekriticky vûrni nejtvrd‰í linii

reÏimu. Vedoucí tajemník Josef Mezuliáník svolal na pondûlí 20. li-

stopadu pfiedsednictvo OV, z jehoÏ zasedání vydali okresní komu-

nisté stanovisko, které si v niãem nezadalo s propagandou reÏimu

z 50. let: „Jak nás informovaly na‰e sdûlovací prostfiedky – ãesko-
slovenská televize a rozhlas – do‰lo v Praze po skonãení vzpomínko-
vého prÛvodu k 50. v˘roãí 17. listopadu k protistátnímu vystoupení
nûkter˘ch úãastníkÛ. Znovu se ukázala pravá tváfi na‰ich vnitfiních

nepfiátel, ktefií organizováni a podporováni západními sdûlovacími
prostfiedky zneuÏili pietní vzpomínky památce Jana Opletala a dal-
‰ích studentÛ zavraÏdûn˘ch nûmeck˘mi okupanty ke zcela jin˘m cí-
lÛm. Toto protisocialistické vystoupení bylo pfiedem a plánovitû pfii-
pravováno jako pokus k vyvolání zámûrné provokace. O tom svûdãí
poãetná úãast zvlá‰tních zpravodajÛ západních sdûlovacích pro-
stfiedkÛ i fakt, Ïe nûktefií z nich uÏ pfiedem ohla‰ovali, Ïe se poãítá
s krveprolitím. Do tohoto rámce plnû zapadá i skuteãnost, Ïe byla dá-
na do obûhu nepravdivá zpráva o smrti jednoho z úãastníkÛ této de-

VII. Vznik r˘mafiovského OF a dûní v okrese Bruntál
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Text, kter˘ je moÏno povaÏovat za zakládající listinu r˘mafiovského Obãanského fóra. (Archiv MMR)
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monstrace. ·ífiily ji jak nezákonné skupiny, tak nûkteré západní sdû-
lovací prostfiedky, bez ohledu na to, Ïe v na‰em rozhlase a televizi by-
la tato zpráva neustále dementována. V takto vyvolané psychóze by-
ly v sobotu a nedûli organizovány v Praze nové demonstrace. O tom,
jak si pfiedstavují dialog, hovofií hesla, která byla davem skandována.
Vzhledem k charakteru událostí byl nezbytn˘ zásah pofiádkov˘ch sil
k obnovení pofiádku a káznû. Rozhodnû odsuzujeme pokusy nepfiátel-
sk˘ch sil o politick˘ zvrat v na‰í zemi, rÛzné nátlakové akce studentÛ
a nûkter˘ch hercÛ praÏsk˘ch i krajsk˘ch divadel. I v na‰em okrese fie-
‰íme druh˘m rokem úkoly pfiestavby a demokratizace na‰í spoleãnos-
ti. Jsme pfiesvûdãení, Ïe vût‰ina mlad˘ch lidí, pracujících a obãanÛ
na‰eho okresu odsoudí organizátory a iniciátory protisocialistick˘ch
akcí, vyvolávání neklidÛ, naru‰ování pofiádku, pokojné práce a Ïivo-
ta nás v‰ech. Obracíme se na komunisty, pfiíslu‰níky âSL (âesko-

slovenské strany lidové – pozn. autora) a âSS (âeskoslovenské stra-

ny socialistické), ãleny spoleãensk˘ch organizací Národní fronty,
pracující v na‰ich prÛmyslov˘ch a zemûdûlsk˘ch podnicích a závo-
dech, na pedagogy a studenty, pracovníky státních orgánÛ, kultury,
v‰echny obãany na‰eho okresu, aby zajistili na sv˘ch pracovi‰tích
klid, pofiádek a plynulou práci. V duchu revoluãního odkazu
Vítûzného února, v souladu s nov˘mi poÏadavky doby spojme své sí-
ly k dal‰í v˘stavbû socialismu v na‰í vlasti.“
Zatímco je‰tû pfied t˘dnem zachovával OV KSâ v Bruntále pfiísnou

poslu‰nost ÚV, s tím, jak rostl odpor v na‰em koutku republiky, za-

ãali tát i mnozí dosud nejzavilej‰í místní komunisté. S blíÏícím se da-

tem generální stávky se snaÏili pÛsobit konstruktivnûji a smífilivûji.

V sobotu 25. listopadu vydal okresní v˘bor nûkolik stanovisek, v ni-

chÏ napfiíklad podpofiil zmûnu na pozici generálního tajemníka stra-

ny, volal po vût‰ích zmûnách v pfiedsednictvu i na sekretariátu strany.

Nadále se v‰ak snaÏili v bruntálském „Kremlu“(sídle OV KSâ na

Dukelské ulici) mobilizovat komunisty v celém okrese, aby nedefi-

novan˘mi prostfiedky udrÏeli pofiádek ve mûstech i obcích a zajistili

plnûní hospodáfisk˘ch plánÛ. V‰em bylo jasné, co snaha okresního

v˘boru strany znamená. Generální stávka jiÏ byla za dvefimi. 

Pfiáním zakladatelÛ praÏského Obãanského fóra bylo, aby lidé zaklá-

dali místní fóra vesvém bydli‰ti, na ‰kolách, pracovi‰tích a v rÛzn˘ch

organizacích. TfiebaÏe také v R˘mafiovû byli lidé událostmi poboufie-

ni a sledovali dramatické dûní, jen drobné skupinky pfiipravovaly zá-

sadnûj‰í akci. AÏ 26. listopadu, kdy jiÏ v Praze probíhala druhá vel-

ká demonstrace na Letné, za úãasti komunistického premiéra

Adamce, s jehoÏ vládou zaãalo OF téhoÏ dne vést oficiální rozhovo-

ry, se ledy v˘raznûji pohnuly i v na‰em mûstû. V nedûli 26. listopadu

se v bytû Lubo‰e Tesafie, tehdy redaktora Mladé fronty, se‰la skupina

ãlenÛ KAV a po vzoru obdobn˘ch organizací se dohodla na zaloÏení

mûstského Obãanského fóra a získání podpory obyvatel R˘mafiova.

ZároveÀ doplnili text pánÛ Tesafie, PoÏára a Mûráka

vysvûtlující evidentní nutnost zmûn, my‰lenky

a zámûry fóra. Dohodli se, Ïe kromû pfiátel, vytipo-

van˘ch rodin, jejichÏ názory znali, nav‰tíví a poÏá-

dají o podporu i dal‰í spoluobãany, ktefií mûli stvr-

dit svÛj souhlas podpisem. Vût‰inou se setkali se

sympatiemi a podporou, ale sporadicky téÏ s hru-

b˘mi v˘hrÛÏkami.„Takto vzniklo bûhem asi ‰esti
hodin 26. listopadu 1989 OF v R˘mafiovû,“ vzpo-

míná Lubo‰ Tesafi.

Pod zmínûn˘ dokument se téhoÏ veãera podepsalo

nûkolik desítek obãanÛ a kaÏd˘ den se pfiidávali

dal‰í aÏ po desítky stovek. Hlásili se k poÏadav-

kÛm OF i studentÛ a souãasnû se vymezili proti

pfiedsednictvu okresního v˘boru KSâ Bruntál, kte-

ré v Rudém právu dne 21. listopadu nechalo zve-

fiejnit své prohlá‰ení schvalující zásah bezpeãnost-

ních sloÏek na Národní tfiídû. OF vyzvalo pfiedsed-

nictvo OV k rezignaci. Text zval korektnû ke spo-

lupráci „v‰echny, kter˘m není lhostejn˘ osud na‰í
zemû“, „obãany-komunisty, pfiíslu‰níky jin˘ch…
stran, ãleny Národní fronty“ (Národní fronta

âechÛ a SlovákÛ – sdruÏení politick˘ch stran, po-

zdûji byly do nûj pfiijaty i dal‰í organizace, které

bylo zaloÏeno za úãelem pfievzetí fiízení státu po druhé svûtové vál-

ce) a pfiedev‰ím obãany z dal‰ích organizací, neoficiálních struktur

i lidi bez jakéhokoli ãlenství. OF zÛstalo otevfieno kaÏdému, autofii

se nezfiíkali ani levicov˘ch názorÛ, „chceme socialismus, av‰ak ta-
kov˘“, co nebude vnucovat „mocensk˘ monopol jedné strany“.

PoÏadovali vypsání svobodn˘ch voleb. 

R˘mafiovské Obãanské fórum zvolilo ‰est mluvãích, jimiÏ se stali

Lubo‰ Tesafi, Jifií Karel, Franti‰ek Vychodil (†), René Zatloukal (†),

Jifií Kubita (†) a Miroslav RÛÏiãka, jejichÏ úkolem bylo promlouvat

na shromáÏdûních, tlumoãit poÏadavky a vysvûtlovat postup celore-

publikového i r˘mafiovského fóra. Za existenci a nesmírnû nároãnou

ãinnost OF patfií pfiedev‰ím nejvût‰í dík lidem z KAV: Petfie

Klimentové, ZdeÀku „Sallymu“ DoleÏalovi (†), Vladimíru Mûrákovi

(†), Milo‰i PoÏárovi, Romanu Karlovi, Richardu Matu‰kovi, Pavlu

Vidláfiovi, Marku Zothovi, Tomá‰i Králíkovi, Pavlu Sivákovi – za-

kladateli místní romské iniciativy (ROI) a dal‰ím vzdûlan˘m, inteli-

gentním, nezi‰tn˘m, pracovit˘m a vytrval˘m pfiíslu‰níkÛm tehdy

mladé generace, na nichÏ leÏela unavující ãinnost OF po celé dny

a t˘dny. Kromû mluvãích se aktivnû úãastnili práce OF téÏ Bohumil

Servus, Jarmila Labounková s manÏelem, Franti‰ek Stanzel s paní

Janou, Josef ·véda, Ivan Sigmund, bratfii Zdenûk a Pavel Rychlí,

Miroslav Zatloukal, Antonín Kamensk˘ a postupnû pfiibyl nespoãet

dal‰ích R˘mafiovanÛ, napfi. uãitelky Vlasta Vykrutíková s kolegyní

Annou Chlebníãkovou ad.

Den po vzniku r˘mafiovského Obãanského fóra se konala celorepub-

liková generální stávka, k níÏ se pfiipojili i pracující v r˘mafiovsk˘ch

závodech, aãkoliv vedení tûchto státních podnikÛ bylo stále spí‰e na

stranû komunistické strany a mûlo tendenci odrazovat pracující od 

úãasti. Generální stávka zaãala v pravé poledne a trvala do 14:00. Na

r˘mafiovském námûstí se spontánnû se‰lo na 400 lidí: studenti, peda-

gogové, zamûstnanci RD R˘mafiov a fiada dal‰ích pracujících. Se

vznikem OF a jeho prohlá‰ením seznámil shromáÏdûné René

Zatloukal z okna radnice pfies rozhofiãen˘ odpor pfiedsedy Mûstského

národního v˘boru a tajemníka.

Zapojení studentÛ do generální stávky neprobûhlo bez problémÛ.

Tehdej‰í fieditel gymnázia úãast studentÛ na stávce zpoãátku posvûtil,

v den stávky v‰ak své rozhodnutí zmûnil a studentÛm dokonce zaká-

zal uspofiádat i spoleãné shromáÏdûní v prostoru ‰kolní tûlocviãny. Ti

v‰ak pfiíkazu neuposlechli a s podporou vût‰iny profesorského sboru

je uspofiádali. Ustavili téÏ stávkov˘ v˘bor, neboÈ se pfiedstavitelé

SSM ‰koly taktéÏ postavili proti stávce. Spoleãnû s obdobn˘m v˘bo-

rem pedagogÛ pak studenti vyjádfiili nedÛvûru fiediteli ‰koly a v led-

nu 1990 dosáhli jeho odvolání. 

Tent˘Ï mraziv˘ a vûtrn˘ den uspofiádalo o 17. hodinû pfied Domem

kultury mûstské OF své první vefiejné vystoupení. Lidé uprostfied bí-

Koordinaãní centrum r˘mafiovského Obãanského fóra na námûstí Míru. DÛm byl pro
havarijní stav po sametové revoluci zbofien, na jeho místû dnes stojí dÛm ãp. 29.

(Foto: Bohumil ·véda)
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R˘mafiovské fórum, obãasník vydávan˘ ãleny r˘mafiovského Obãanského fóra, informoval obãany o aktuálním dûní ve mûstû. (Archiv MMR)
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lé chumelenice vyslechli emotivní projevy tfií

mluvãích fóra, ktefií je seznámili s momentální situ-

ací v republice a mûstû, oãekáváním a dosud ne

zcela jasn˘mi moÏnostmi zmûn i nutností jednoty

proti totalitnímu systému. Velmi zaujala odborná

zpráva o bídném zdravotním stavu místní komuni-

ty a nevalné perspektivû u nejmlad‰í generace kvÛ-

li nekvalitní, ba infikované stravû. ShromáÏdûní

mûli moÏnost vefiejnû se vyjádfiit a bohatû ji vyuÏi-

li. PoÏadovalo se odstoupení tfií zamûstnancÛ mûst-

ského národního v˘boru i odstranûní Stalinovy so-

chy. R˘mafiovsk˘ kronikáfi Vratislav Koneãn˘ od-

hadl poãet pfiítomn˘ch na zhruba tisíc obãanÛ mûs-

ta. Na 400 z nich podle údaje zvefiejnûného v 1. ãís-

le R˘mafiovského fóra podepsalo v následujících

dnech v˘zvu k odstoupení zmínûn˘ch, coÏ se nej-

pozdûji bûhem ledna 1990 stalo po jednáních u ku-

latého stolu skuteãností. 

Generální stávka probûhla v obcích na celém

R˘mafiovsku. V Bfiidliãné se k ní pfiidali zamûst-

nanci Kovohutí a uspofiádali hodinov˘ mítink pfied

závodem. Zamûstnanci Státního statku Bfiidliãná se

se‰li na nádvofií a spoleãnû besedovali s místním

OF nad zákrokem ze 17. listopadu. Zamûstnanci

z hospodáfiství Vajglov se pro zmûnu vydali na pochod na fieditelství

do RyÏovi‰tû, kde diskutovali s fieditelem závodu a v˘borem ROH.

Ke generální stávce se pfiipojily i matefiské a základní ‰koly, které si-

ce nepfieru‰ily v˘uku, ale uãitelé a uãitelky s dûtmi hovofiili o nové si-

tuaci v republice. Byla v‰ak i pracovi‰tû, jako nepfietrÏité provozy ãi

nemocnice, které se z pochopiteln˘ch dÛvodÛ nemohly ke stávce pfii-

pojit. V tûchto zafiízeních v‰ak zamûstnanci alespoÀ v men‰í mífie ma-

nifestaãnû vyjádfiili podporu stávce a idejím, pro nûÏ byla svolána.

Podle pozdûj‰ích odhadÛ se generální stávky zúãastnilo 75 % obyva-

telstva zemû. ·lo o jasnou demonstraci vÛle národa, kter˘ si po 40 le-

tech útlaku pfiál zmûnu.

Dal‰í Obãanská fóra vznikala jako houby po de‰ti, zaloÏili je téÏ za-

mûstnanci r˘mafiovského âSAD, Státních statkÛ, závodÛ Hedvy

a dal‰ích podnikÛ. Podpora OF byla v továrnách znaãná. Napfiíklad

OF podniku Kovohutû Bfiidliãná získalo bûhem prvních prosinco-

v˘ch dnÛ na 700 podpisÛ zamûstnancÛ, zvolilo osm mluvãích, ktefií

mûli b˘t vÏdy po mûsíci obmûnûni. MnoÏství komunistÛ vãetnû vy‰-

‰ích hodnostáfiÛ vystupovalo z KSâ, zmizely organizace SâSP (Svaz

ãeskoslovensko-sovûtského pfiátelství), dal‰í mizeli ze Socialistic-

kého svazu mládeÏe (SSM). Pion˘rská organizace se stala na léta ne-

viditelnou. Pfies pozornost vûnovanou StB nedokázal tvofiící se stát

zabránit niãení archivních dokumentÛ a vãas stíhat ty, ktefií se dopus-

tili zloãinÛ proti lidskosti, ktefií zavinili nebo zpÛsobili smrt na hrani-

cích ãi úmrtí politick˘ch vûzÀÛ. ¤ada b˘val˘ch komunistÛ vstoupila

do nov˘ch stran, nejen levicov˘ch. Ti, kdo své pfiesvûdãení nezmûni-

li, se stáhli do ukfiivdûného mlãení a za zlá léta totality oãekávali kru-

tou odvetu, která v‰ak nikdy nepfii‰la.

Obãanské fórum se stalo hybatelem zmûn a morální protiváhou ko-

munistického vedení mûsta. Zastávalo úlohu mluvãího obãanÛ a ne-

mûlo Ïádnou správní ãi právní moc. Sídlilo v b˘valém holiãství, po-

zdûji poboãce âeské státní poji‰Èovny v neobydlené zvlhlé budovû

na námûstí Míru. V˘lohu zaplnily zprávy dal‰ích OF, jeÏ pfiicházely

z prostfiedí skvûle informované praÏské Demokratické iniciativy,

z Olomouce i mnoha dal‰ích zdrojÛ. Zaãal vycházet obãasník

R˘mafiovské fórum, uÏíval se rozhlas po drátû, pofiádaly diskuse

a psaly petice s cílem zapojit do dûní celou vefiejnost, uklidnit atmo-

sféru a eliminovat obavy. Fórum se snaÏilo ovlivÀovat správu mûs-

ta, prosadit politické zmûny, a organizovalo proto kulaté stoly s ve-

dením mûsta.

Lidé z Mûstského národního v˘boru svou úãast podmiÀovali mnoha

poÏadavky. Odmítali tfieba jednat, pokud nezmizí protestní nápisy.

OF optovalo pro dohodu a do únosné míry se podfiizovalo. Lidé se

zaãali obracet na OF i s osobními problémy, tfieba

s Ïádostmi o byt. Nûktefií nemûli pfiedstavu o OF

ani dÛvûru k jeho protagonistÛm a k tomu pfiistu-

povala obava ze stálého pÛsobení StB ãi agentÛ,

ktefií se v‰ak v r˘mafiovském OF na rozdíl od brun-

tálského (reprezentovaného téÏ agentem StB

„Bfiízou“) patrnû nevyskytli, aãkoli nûktefií

v R˘mafiovû roky pÛsobili. Leccos vykonali „os-

ma‰edesátníci“, b˘valí ãlenové strany postiÏení

v letech 1969/70.

OF se nikdy nestalo sekyrnick˘m v˘borem obecné-

ho blaha, spolupracovalo s lidmi ze závodÛ i insti-

tucí, kde poÏadovali odchod zprofanovan˘ch jedin-

cÛ ve funkcích (alkoholikÛ, neschopn˘ch lidí ãi

prominentÛ). Nikdy nebyla zneuÏita tzv. „revoluã-
ní spravedlnost“, jak nûktefií oãekávali ãi chtûli.

Revoluãní „kácení stromÛ s padáním tfiísek“ se ne-

konalo. ·lo o pfiesvûdãování, nikoli vnucování.

Pokud do‰lo ke zjevné kfiivdû, ãlenové OF se ji sna-

Ïili eliminovat. OF nejednou bránilo i neprávem

napadané straníky, ale umoÏnilo bohuÏel, aby zÛ-

stali ve funkcích i lidé nevhodní. OF vycházelo 

z obecného programu otevfiené celorepublikové or-

ganizace. Optovalo pro právní stát, nápravu kfiivd,

Obãané R˘mafiova si pfied Koordinaãním centrem Obãanského fóra ãtou informace vy-
vû‰ené ve v˘loze. (Foto: Bohumil ·véda)

Podporu studentÛm a disidentÛm z Prahy a dal‰ích vût‰ích mûst vyjadfiovali pracující
v R˘mafiovû rÛzn˘m zpÛsobem. Takto napfi. ozdobil fiidiã nápisem traktor.

(Foto: Bohumil ·véda)
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nezávislou justici, obnovu demokracie, rovnoprávnost federativních

republik, návrat do Evropy a zaãlenûní do EU a NATO. Podporovalo

soukromé podnikání, rovnost, názorovou pluralitu a soutûÏ i ochranu

Ïivotního prostfiedí. Plánovalo návrat ke svûtové kultufie i svobodû 

umûleckého vyjádfiení. Îádalo okamÏité zru‰ení cenzury, návrat k hu-

manitû, akademické svobodû, ‰ir‰ímu vzdûlání, otevfienému dialogu

apod. Místní fórum a dal‰í v závodech ãi ‰kolách doplnily program

o konkrétní priority, které ãlenové hnutí prosazovali v obci nebo na

pracovi‰tích.

R˘mafiovské OF usilovalo o dokonãení stavby 1. Z·, roz‰ífiení v˘uky

cizích jazykÛ, ochranu a rekonstrukci historického jádra R˘mafiova

i cenn˘ch objektÛ mûsta ãi zámku Janovice, roz‰ífiení bytového fon-

du, hledalo zpÛsob, jak vyhovût obecnému pfiání odstranit sochu

Stalina, zfiídit místní bytov˘ podnik, poboãku ãs. banky, zajistit do-

statek vody, dokonãit plynofikaci na Bezruãovû ulici, dávalo impuls

k zachování a ozdravûní pfiírody i kulturní krajiny. PoÏadovalo oka-

mÏit˘ odchod okupaãních vojsk, jeÏ ohroÏovala ná‰ kraj z vojenské-

ho prostoru na Libavé ãi bruntálsk˘ch a krnovsk˘ch kasáren. Îádalo

vrácení státem zcizeného majetku, modernizaci a úpravu nemocnice

ãi obsazení vedoucích míst lidmi mravnû a odbornû zpÛsobil˘mi atd.

Spolupráce ãlenÛ OF byla velmi úzká, pfiátelská a pfiedev‰ím velmi

vysilující. Policii (tehdy VB) v R˘mafiovû slouÏí ke cti, Ïe se pfiiklo-

nila na stranu OF a je‰tû na poãátku února 1990 Ïádala o zásah OF,

kdyÏ zjistila, Ïe je odposlouchávána pfieÏívající sluÏebnou StB (StB

zru‰il ministr Sacher aÏ 15. února 1990). OF nahrazovalo mûstské za-

stupitelstvo, jeÏ pfiestalo pracovat. K pochopení zmûn nejsilnûji po-

máhal tisk, rozhlas a zvlá‰tû televize. Zavládla neãekaná tolerance

a zaklínadlem se stalo sametové motto: „Nejsme jako oni!“

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT
Mimořádné vydání
30 let sametu
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Generální stávka, aktivizace obãanské spoleãnosti,

zformování organizované opozice v podobû Obãan-

ského fóra ãi pád komunistick˘ch reÏimÛ v Maìarsku,

Polsku a NDR pfiimûl i na‰e komunisty, aby zaãali 

ustupovat ze sv˘ch pozic. Premiér Adamec pfiislíbil

28. listopadu po rezignaci Jake‰e se ·tûpánem, Ïe do

t˘dne zrekonstruuje svoji vládu tak, Ïe v ní dostanou

prostor i zástupci ostatních stran. Federální shromáÏ-

dûní následujícího dne jednomyslnû odhlasovalo zmû-

nu ústavy. Vypu‰tûny byly následující ãlánky: 

4. Vedoucí silou ve spoleãnosti i ve státû je pfiedvoj

dûlnické tfiídy, Komunistická strana âeskoslo-

venska, dobrovoln˘ bojov˘ svazek nejaktivnûj‰ích

a nejuvûdomûlej‰ích obãanÛ z fiad dûlníkÛ, rolníkÛ

a inteligence, 6. Národní fronta âechÛ a SlovákÛ,

v níÏ jsou sdruÏeny spoleãenské organizace, je poli-

tick˘m v˘razem svazku pracujících mûst a venkova,

vedeného Komunistickou stranou âeskoslovenska

a 16. s odstavci (1) Ve‰kerá kulturní politika

v âeskoslovensku, rozvoj vzdûlání, v˘chova a vyuão-

vání jsou vedeny v duchu vûdeckého svûtového názo-

ru, marxismu-leninismu, a v tûsném spojení se Ïivo-

tem a prací lidu. (2) Stát spolu se spoleãensk˘mi or-

ganizacemi v‰emoÏnû podporuje tvÛrãí ãinnost ve vû-

dû a umûní, usiluje o stále ‰ir‰í a hlub‰í vzdûlanost

pracujících a o jejich aktivní úãast na vûdecké a umûlecké tvorbû a dbá

o to, aby v˘sledky této ãinnosti slouÏily v‰emu lidu. (3) Stát a spoleãen-

ské organizace soustavnû usilují o odstranûní pfieÏitkÛ vykofiisÈovatelské

spoleãnosti ve vûdomí lidí. 

Dne 30. listopadu 1989 byly zru‰eny Lidové milice. TéhoÏ dne re-

zignoval pfiedseda MûNV v R˘mafiovû O. Vaníãek a na jeho místo

zvolilo 83 z 87 poslancÛ MûNV mlad‰ího, dynamického nestraníka

Miroslava Slováãka (*1948 Ondfiejov), fieditele Technick˘ch sluÏeb.

Zaãala generální oprava radnice, kde tehdy praco-

valo jen 23 úfiedníkÛ. Noví zástupci mûsta zahájili

dostavbu nového vodojemu, opravu nemoc-

nice a dal‰í potfiebné akce. Do 4. prosince byly

i v R˘mafiovû zaji‰tûny zbranû Lidov˘ch milicí (pi-

stole, samopaly a kulomety s municí) v pfiísnû stfie-

Ïen˘ch skladech podnikÛ a uloÏeny ve skladech ãs.

armády.

Listopad se pfiehoupl do prosince a vefiejnost s na-

pûtím oãekávala slíbenou rekonstrukci vlády

Ladislava Adamce. V̆ sledek v‰echny, ktefií vkláda-

li nadûji na zmûny v pfiedsedu vlády, zklamal. Bylo

z nûj patrné, Ïe komunistÛm, aã se zfiekli vedoucí 

úlohy strany ve spoleãnosti, zÛstaly cizí nastávající

zmûny a zámûry opoziãních skupin. Adamcova re-

konstruovaná jedenadvacetiãlenná vláda byla po-

skládána ze 16 komunistÛ, 1 lidovce, 1 socialisty

a 3 nestraníkÛ. ByÈ si vláda vytyãila jako jeden 

z úkolÛ pfiípravu svobodn˘ch voleb, byla odmítnu-

ta jak Obãansk˘m fórem, tak Verejností proti nási-

liu. KdyÏ Ladislav Adamec odmítl návrhy hnutí od-

poru, aby v jeho vládû zasedli napfi. Václav Klaus,

Jifií Dienstbier(†) ãi Vladimír Dlouh˘, které pova-

VIII. Havel na Hrad

Federální premiér Ladislav Adamec (KSâ) pfiislíbil pfii jednáních s Obãansk˘m fórem,
Ïe svoji vládu zrekonstruuje tak, aby v ní zasedli i zástupci jin˘ch stran. V̆ sledek byl
zklamáním. Ve dvacetiãlenné vládû mûli komunisté vût‰inu, na coÏ byli i tímto plakátem
upozornûni obyvatelé R˘mafiova. (Foto: Bohumil ·véda)

ShromáÏdûní obãanÛ pfied Národním muzeem v Praze svolané na podporu kandidatury
Václava Havla na uvolnûn˘ post prezidenta âSSR. (Foto: Jindfiich ·treit)
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Ïoval za laiky, rozhodl se pro demisi, coÏ uãinil 

7. prosince. Bfiímû okamÏiku za komunistickou

stranu pfiipadlo Mariánu âalfovi. OF ani VPN se

slovensk˘ politik nezdál vhodn˘m kandidátem na

pozici premiéra vlády, která má dokonãit pfiechod

k demokracii. Nebyl natolik v˘raznou osobností,

aby získal podporu jak ve Federálním shromáÏdûní,

stále obsazeném v naprosté vût‰inû komunisty, tak

ve vefiejnosti, pro niÏ byl zcela neznámou osobou.

âalfa v‰ak splnil poÏadavek, aby vláda nebyla vût-

‰inovû komunistická. Dne 10. prosince tak prezi-

dent republiky Gustáv Husák jmenoval vládu, jiÏ

tvofiilo devût ãlenÛ KSâ, pfiiãemÏ ãást z nich, vãet-

nû âalfy samotného, ze strany brzy ode‰la, 2 socia-

listé, 2 lidovci a 7 nestraníkÛ. Pomûr byl tedy 9:11

v neprospûch KSâ. Mezi osobnostmi, které ve vlá-

dû zasedly, byli je‰tû nedávno politick˘ vûzeÀ Ján

âarnogursk˘ a Valtr Komárek, oba v pozicích prv-

ních místopfiedsedÛ vlády, ministr vnitra Richard

Sacher (ãlen vlády od 30. prosince), ministr financí

Václav Klaus a ministr práce a sociálních vûcí Petr

Miller. Tzv. vláda národního porozumûní zemi do-

vedla k pfiedãasn˘m volbám.

Jmenování âalfovy vlády bylo posledním aktem, kter˘ ve funkci pre-

zidenta republiky uãinil Gustáv Husák. Symbol normalizace abdiko-

val krátce poté, co nov˘m ministrÛm pfiedal pfiíslu‰ná povûfiení. Stát

nastoupil cestu k rehabilitaci demokracie a zaãal politick˘ i hospo-

dáfisk˘ návrat k tradicím západní Evropy, jeÏ utváfiely ãesk˘ stát víc

neÏ tisíc let. Na politické scénû se zaãaly etablovat obnovené tradiã-

ní politické strany a s nimi zaãala rokem 1990 vznikat tfií‰È zcela no-

v˘ch stran, straniãek i hnutí.

KdyÏ se nová vláda ujala práce, byl pfievrat takfika dokonán.

Obãanská fóra zÛstávala i nadále aktivní. R˘mafiovské svolalo 

12. prosince shromáÏdûní do Domu kultury. Vystoupili vysoko‰kol‰tí

studenti z Brna a herci z Divadla na provázku. ¤eã primáfie interny

MUDr. RÛÏiãky mûla mezi témûfi pûti sty posluchaãi nejvût‰í ohlas.

Seznámil pfiítomné se stavem zdravotnictví v âeskoslovensku, stále

vysokou kojeneckou úmrtností, nízk˘m vûkem prÛmûrného doÏití

(muÏi 67, Ïeny 72), alkoholismem, nebezpeãím radioaktivního ko-

baltu na katastru R˘mafiova, nutností zlep‰it Ïivotní prostfiedí apod.

Varující ãísla nebyla dosud známá. KaÏd˘ mohl klást dotazy, projevit

nespokojenost, cokoli navrhnout vãetnû zmûn v ãele institucí a pod-

nikÛ nebo vznést konkrétní poÏadavky. Nov˘ pfiedseda MûNV

Zaplnûné Václavské námûstí manifestuje na podporu Václava Havla, kter˘ byl 29. pro-
since 1989 Federálním shromáÏdûním zvolen prezidentem. (Foto: Jindfiich ·treit)

Titulní strana deníku Rudé právo z 11. prosince 1989 informuje o jmenování vlády Mariána âalfy. (Archiv MMR)
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Nekrvavá revoluce v âeskoslovensku získala obdiv a uznání ve

v‰ech demokratick˘ch státech svûta a jejím symbolem se stala sym-

patická osobnost moderního dramatika a vûznû svûdomí Václava

Havla. Svût se otevfiel i nám.

K symbolickému pádu nenávidûné Ïelezné opony do‰lo 23. prosince,

kdyÏ ministr zahraniãí Jifií Dienstbier spoleãnû se sv˘m západonû-

meck˘m kolegou Hansem-Dietrichem Genscherem pfiestfiihli smrtící

dráty na ãesko-nûmecké hranici. âeskoslovensk˘ stát zaãal navazo-

vat pÛlstoletí zapomenuté pfiátelské a hospodáfiské styky se západní

Evropou a Spojen˘mi státy americk˘mi. Prioritou zÛstávalo zbavit se

nebezpeãné pfiítomnosti a hospodáfiské zátûÏe sovûtské okupaãní 

armády. Zaãalo nelehké vyjednávání s pfiedstaviteli rozpadajícího se

Sovûtského svazu o postupném staÏení vojsk po dlouh˘ch více neÏ

20 letech.

Jak byla na‰e revoluce vcelku poklidná, sametová, si obãané uvûdo-

movali, kdyÏ v pfiímém pfienosu sledovali neskuteãnû krvavou revo-

luci v Rumunsku, kde se reÏim odhodlal k tomu, o ãem na‰i komu-

nisté jen uvaÏovali. Nasadil proti nespokojenému národu ozbrojenou

moc s tanky. V pfiímém pfienosu jsme mohli sledovat i popravu po-

sledního diktátora v Evropû Nicolae Ceausesca a jeho ambiciózní Ïe-

ny Eleny. 

Federální shromáÏdûní pfiipravovalo konání svobodn˘ch voleb

a zmûny pociÈovali v‰ichni obyvatelé okresu Bruntál. Koncem roku

zmûnila hlásná trouba okresních komunistÛ t˘deník Vpfied dosa-

vadní jméno. Novû se periodikum naz˘valo Bruntálsko a bylo 

osvobozeno od kontroly OV KSâ. Zaãal se rozvíjet i politick˘ Ïi-

vot. Národní fronta pfiestala existovat a v R˘mafiovû oÏila ãinnost

âeskoslovenské strany lidové a âeskoslovenské strany socialistic-

ké. Mezi novû vznikl˘mi subjekty se objevila Strana zelen˘ch a za-

ãala vyvíjet ãinnost jako vÛbec první z nov˘ch stran. Ustanovena

byla rovnûÏ âeskoslovenská strana zemûdûlská. Voliãe chtûlo v blí-

Ïících se volbách oslovit i Hnutí za samosprávnou demokracii –

spoleãnost pro Moravu a Slezsko. PfieÏívala také Komunistická

strana âeskoslovenska, která se pot˘kala se strm˘m úbytkem ãlen-

stva. Zasedání MûNV R˘mafiov zaãalo 4. ledna 1990 pfiipravovat

svobodné parlamentní a komunální volby, které pfiipadly na 

23. a 24. listopad. 

IX. Poãátek nové éry

Slováãek upozornil, Ïe odvolání jedincÛ bude nutné, zdÛraznil v‰ak,

Ïe je tfieba za nû najít hodnotnou náhradu, coÏ nebylo lehké pro ne-

zájem obãanÛ o místa ve správû mûsta. Msta za pfiíkofií zde nemûla

místo ani tehdy, a jak víme, ani pozdûji.

Od 16. prosince sledovali ohromení lidé na obrazovkách, jak

v Rumunsku útoãí proti demonstrantÛm v Teme‰váru tajná komunis-

tická policie Securitate, coÏ oficiálnû odsoudilo vedení federální vlá-

dy, v jejímÏ ãele byl komunista. Je‰tû pfied mûsícem nemysliteln˘ akt. 

Vedle mûstsk˘ch OF vzniklo i okresní fórum v Bruntále. Jednou

z v˘znamn˘ch koordinovan˘ch akcí okresního fóra byla petiãní akce

ze 17. prosince. Obãané, ktefií petici podepsali, apelovali na poslance

Federálního shromáÏdûní, aby do konce roku zvolili nového prezi-

denta, aby tato volba byla vefiejná a bylo ji moÏno sledovat skrze te-

levizní obrazovky. R˘mafiovské OF se obrátilo jménem vût‰iny oby-

vatel okresu Bruntál na poslankyni Federálního shromáÏdûní

Jaroslavu ·mehlíkovou s Ïádostí, aby se pfiipojila k poÏadavku svo-

bodné a vefiejné volby nového prezidenta s tím, Ïe „jiÏ nejednou pro-
kázala smysl pro realitu, potfieby a poÏadavky sv˘ch voliãÛ“. OF si

velmi váÏilo jejího souhlasu a hlasování v parlamentu. R˘mafiovské

OF mezitím narÛstalo, soustfiedilo jiÏ 1250 lidí a souãasnû vznikala

nová lokální a závodní OF ãi stejné organizace rÛzn˘ch institucí, ‰kol

a dal‰ích skupin. 

S pocitem velkého zadostiuãinûní sledovali R˘mafiované 21. prosin-

ce ustanovení biskupa Msgr. Franti‰ka VaÀáka arcibiskupem olo-

mouck˘m a metropolitou moravsk˘m. Po dlouh˘ch 21 letech tak byl

obsazen starobyl˘ stolec sv. Metodûje. K vlastní intronizaci arcibis-

kupa VaÀáka do‰lo 17. bfiezna 1990 na Velehradû za úãasti papeÏe.

Oblíben˘ Jan Pavel II. mu slavnostnû pfiedal pallium, insignii náleÏe-

jící metropolitnímu arcibiskupovi a vyrábûnou z vlny beránkÛ po-

svûcen˘ch papeÏem na svátek sv. AneÏky ¤ímské. Oveãky se chova-

ly v klá‰tefie Tre Fontane a stfiíhaly na Velk˘ pátek. Aã tûÏce nemoc-

n˘, vykonal toho pan doktor Franti‰ek VaÀák mnoho pro restauraci

moravské katolické církve: obnovil Cyrilometodûjskou teologickou

fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracoval na svatofieãení

Jana Sarkandera, vysvûtil dva nové biskupy, pfiijal v olomoucké ka-

tedrále Matku Terezu ãi navazoval kontakty s ãesk˘mi krajany v zá-

mofií, kde se stal ãestn˘m obãanem amerického Hustonu. 

Schylovalo se k volbû nového federálního prezidenta. Na Husákem 

uvolnûn˘ post byli 22. prosince navrÏeni pouze dva kandidáti, OF za-

stupoval Václav Havel a VPN Alexander Dubãek, slovensk˘ politik,

b˘val˘ generální tajemník KSâ a pfiedstavitel PraÏského jara. Pro

Dubãeka ‰lo o moÏnost velké satisfakce za normalizaci a po‰lapání 

idejí roku 1968. Nenahrávala mu v‰ak skuteãnost nepsan˘ch federál-

ních pravidel o tom, Ïe pokud bude prezident národnosti slovenské,

mûl by b˘t premiér federace národnosti ãeské. Koncem roku 1989

v‰ak zastával funkci pfiedsedy vlády âSSR Slovák Marián âalfa a slo-

venské národnosti byl rovnûÏ odstupující prezident Husák. V jeho ne-

prospûch hrála téÏ neschopnost pfiedvídat zradu SSSR a nedostatek

odvahy v Moskvû po 21. srpnu vãetnû podpisu pod nechvalnû zná-

m˘m pendrekov˘m zákonem z roku 1969. Václav Havel se navíc mo-

hl po dohodû s premiérem âalfou opfiít o podporu Federálního shro-

máÏdûní. A tak byl 29. prosince 1989 stále je‰tû komunistick˘m FS

jednomyslnû zvolen prezidentem âSSR. Vût‰ina poslancÛ neztratila

ani tehdy nic ze své disciplíny, ale samozfiejmû ne kaÏd˘ hlasoval pod-

le instrukce vedení snûmovny, n˘brÏ podle svého rozhodnutí. Pfiesto

zÛstává samotn˘ fakt, Ïe státem nedávno vûznûn˘ disident Václav

Havel byl poslanci téhoÏ reÏimu jednohlasnû zvolen prezidentem, byl

tak absurdní, jako by pocházel z nûkteré jeho divadelní hry.

Pomník sovûtského diktátora J. V. Stalina v parku na tfiídû HrdinÛ
v R˘mafiovû. Jeho odstranûní se v roce 1990 stalo symbolickou teã-
kou za sametovou revolucí ve mûstû, které se tak vypofiádalo s komu-
nistickou minulostí. (Foto: Bohumil ·véda)
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R˘mafiov‰tí obyvatelé se s minulostí vyrovnáva-

li po svém. U kulatého stolu, k nûmuÏ zasedlo

OF s MûNV 19. února 1990, se fie‰ila budouc-

nost nepopulárního Stalinova pomníku, kter˘ se

v t˘dnech a mûsících, jeÏ uplynuly od revoluce,

stal terãem niãení. Nové mûstské zastupitelstvo

se po volbách rozhodlo sochu prodat zahraniãní-

mu sbûrateli. Mizely komunistické názvy ulic.

Na mapách a cedulích chybûla jména jako

Gottwaldova, Vítûzného února ãi Lidov˘ch mili-

cí, místo nich se objevily ulice Radniãní,

U Rybníka a Vûtrná. Nûkteré v‰ak pfietrvaly do

dne‰ních dnÛ, napfiíklad Fuãíkova ãi Marxova. 

R˘mafiovské fórum neãekalo na listopadové ko-

munální volby a u kulatého stolu dohodlo rekon-

strukci MûNV, aby nûkteré komunisty, u nichÏ se

nedala pfiedpokládat spolupráce nebo ktefií ji pfií-

mo odmítali, nahradili zástupci OF, âSL, âSS

a dal‰ích stran dle dohodnutého procentuálního

klíãe. Je‰tû pfied komunálními volbami se konaly

parlamentní, jeÏ probûhly 8. a 9. ãervna 1990.

Touha zdej‰ích obyvatel po zmûnû byla zfiejmá,

55% R˘mafiovanÛ volilo kandidáty OF do

Snûmovny lidu, komunisté kupodivu skonãili na 3. místû s necel˘mi

13%. Podobné v˘sledky byly zaznamenány v dal‰ích obcích na

R˘mafiovsku i v celém okrese. Z voleb vze‰la tfietí vláda Mariána

âalfy, kter˘ jiÏ kandidoval za VerejnosÈ proti násiliu. V tzv. vládû ná-

rodní obûti zasedli ministfii za VPN, OF, KfiesÈanskodemokratické

hnutí, ODS, tfii nestraníci a jednoho ministra mûla i KSâ. Zhruba rok

po vypuknutí sametové revoluce si 24. listopadu obãané mûsta zvoli-

li v prvních svobodn˘ch volbách od roku 1946 nové zastupitele. Mezi

zvolen˘mi poslanci byli kandidáti Obãanského fóra, Hnutí za samos-

právnou demokracii – Spoleãnosti pro Moravu a Slezsko, Jiskry

R˘mafiov, komunisté, lidovci a svého zástupce v mûstském zastupitel-

stvu mûly i Strana zelen˘ch a KAN (po roce 1968 persekvovan˘ Klub

angaÏovan˘ch nestraníkÛ). R˘mafiov stejnû jako dal‰í obce v âechách,

na Moravû, ve Slezsku a na Slovensku vykroãil do nové doby… 

Mgr. Jifií Karel
Mgr. Tomá‰ La‰ák

Titulní strana deníku Lidová demokracie z 22. prosince 1989, na níÏ dostalo prostor i jmenování Franti‰ka VaÀáka do funkce arcibiskupa o-
lomouckého, metropolity moravského. (Archiv MMR)

Podstavec Stalinova pomníku neznám˘ pachatel zabarvil zfiejmû rudou barvou, která sym-
bolizovala Stalina jakoÏto masového vraha. (Foto: Bohumil ·véda)
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Vzpomínky pfiím˘ch úãastníkÛ listopadov˘ch událostí v R˘mafiovû

Jifií Karel
Aãkoli byla na‰e rodina s pfiáteli dobfie informována o v˘voji situace

díky mému bratrovi, kter˘ se od 80. let úãastnil ãinnosti v disentu

a patfií k zakladatelÛm Demokratické iniciativy spolu s Bohumilem

DoleÏalem, Emanuelem Mandlerem a dal‰ími, ba neunikaly nám ani

relace rozhlasu Svobodné Evropy, kter˘ se jiÏ neru‰il, a pfiehr‰el no-

vinek pfiicházela od kamarádÛ, nikdo z nás pfievrat neãekal.

Státostrana se nám zdála vûãná. ReÏim byl pro mû zásadnû odpudiv˘

a na na‰í rodinû nechal bolavé stopy. Od samého zaãátku komunis-

tické diktatury jsem vûdûl, o co jde. Zaãalo to tím, Ïe nám zakázali

tûsnû po junáckém slibu katolick˘ skaut (1949), kde jsem proÏil to

nejhezãí od roku 1945. Na‰eho vedoucího, nejãestnûj‰ího, nejãist‰í-

ho ãlovûka, kterého jsem kdy poznal, zatkli a vûznili dva roky. MÛj

str˘c, kterého jsem mûl nesmírnû rád, pfieÏil nacistické vûznice a uÏ

od roku 1948 jej t˘rali komunisté na Pankráci. A pfii‰ly dal‰í, nemé-

nû tragické vûci. Ambice jsem nemûl a se sv˘mi názory se pfiíli‰ ne-

skr˘val, a pfiesto jsem nebyl díky sv˘m skvûl˘m ÏákÛm, spolehliv˘m

pfiátelÛm, ktefií mûli podobné zku‰enosti a názory, kolegÛm a pfiím˘m

nadfiízen˘m nijak umravÀován, ãi dokonce, nedej BoÏe, udán (kromû

tajemníka v Jamarticích). Nesná‰el jsem reÏim, s nímÏ jsem 40 let ne-

souhlasil, cítil jsem se proto povinen úãastnit se listopadov˘ch zmûn

stejnû jako stovky R˘mafiovanÛ. Postupn˘ pád reÏimu jsem sledoval

s ohromnou radostí a zadostiuãinûním, ba moÏná nûkdy s pfiehnan˘-

mi nadûjemi.

Od samého poãátku jsem byl ãlenem OF a spolu s léta pronásledo-

van˘m star‰ím kolegou Franti‰kem Vychodilem nás zvolili mluvãími

do února 1990. Hlavní tíhu práce v OF nesli mladí, sympatiãtí a chyt-

fií lidé nejãastûji z KAV (Klubu amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ), dodnes si

jich hluboce váÏím. Udûlali mnohem víc neÏ my star‰í. Informovali

vefiejnost, pomáhali ostatním, jednali s obtíÏn˘mi protivníky z b˘va-

lé vûrchu‰ky u kulat˘ch stolÛ, psali petice a nûkdy bránili i lidi ne-

právem obviÀované bez ohledu na stranickou pfiíslu‰nost. Pfiedev‰ím

neubliÏovali, coÏ bylo jako zjevení po dobû estébákÛ, udavaãÛ, lág-

rÛ, zkonstruovan˘ch soudÛ ãi krajnû trapn˘ch pfiedstavitelÛ státu.

Pozdûji jsem byl zvolen do mûstské rady za KAN (Klub angaÏova-

n˘ch nestraníkÛ). Celé ãtyfii roky jsme se uãili od pfiátel z Olchingu

a pozdûji ze Schottenu, jak pracovat ve zmûnûné situaci. Abychom

zásadní vûci zvládli, scházeli jsme se jedenkrát t˘dnû od 14 aÏ do 

23 i 24 hodin, bylo-li tfieba, i ãastûji. Se zastupitelstvem, které jsme

naprosto respektovali, jsme se scházeli mûsíãnû. BohuÏel ne vÏdy se

dafiily správné vûci, tfieba prosadit vyuÏití uvolnûn˘ch jeslí na

Lidické ke zfiízení teprve pátého evropského centra na pfiípravu tes-

tovacích kompletÛ na AIDS, dÛvod veta byl velmi hloup˘. Tisíckrát

jsme dûlali chyby, ale myslím, Ïe jsme nynûj‰í správû pfiipravili so-

lidní startovní pozici.

Zmûny mi umoÏnily vûnovat se muzejnictví a uchovat nálezy z minu-

losti mûsta zde a nenechat je napospas prachu cizích depozit. Koneãnû

jsem se mohl pfiiblíÏit aspoÀ na dohled svému celoÏivotního zájmu,

jímÏ nebylo uãitelství, ale klasická archeologie. Otevfiela se mi svo-

boda slova bez hrozby existenãních potíÏí i kriminálu, pfiístup k mo-

derní zahraniãní odborné literatufie, spolupráci pfies hranice, svobod-

nému objektivnímu bádání a publikování i k dosud tajen˘m archivÛm,

pravdiv˘m informacím, volnosti pfiesvûdãení, moÏnosti vybrat si svou

cestu a koneãnû téÏ pfiijatelnûj‰í Ïivotní podmínky.

Patfiíme k EU, na‰e armáda je úspû‰nou souãástí NATO a Ústavní

soud je neúplatn˘. Pokud v‰ak sleduji v˘roky a snahy poslancÛ

KSâM, ktefií vydírají vládu (jeÏ se vydírat nechá) a vehementnû se

tlaãí zpût k moci, nebo jinak slu‰né spoluobãany, ktefií jsou schopni

vrhnout se na solidního a hodného ãlovûka kvÛli vlajce krutû posti-

Ïeného himalájského národa a pro odli‰n˘ názor na na‰tûstí jen mo-

mentálního hradního podnájemníka, jsem konsternován. Nechápu,

proã lidé tak rychle zapomínají nekoneãná ‰edivá léta b˘valého reÏi-

mu, strach („kdyÏ nepÛjde‰ do pion˘ra,nikam se nedostane‰“, „toh-
le nikde nefiíkej, nebo tû zavfiou“), uliãní dÛvûrnice a trval˘ nedosta-

tek ãehokoliv a také sovûtskou okupaci s krvav˘m entrée v srpnu

1968. Nevím, byli jsme pfiíli‰ sametoví? Skuteãní viníci zÛstali bez

trestu a pfiestali jsme vnímat vinu udavaãÛ StB. Nedej, BoÏe, návrat

k rokÛm „proletáfiské diktatury“ a bezpráví normalizace, co se (pa-

matujete?) zmûnila v komedii projevem na âerveném Hrádku. 

Rád vzpomínám svého kolegu a pfiítele Ing. Jaromíra Nováka, nada-

ného schopností ãíst mezi fiádky Rudého práva, kter˘ dospûl k pfie-

svûdãení, Ïe „to praskne 1988 a nejpozdûji 1989“. BohuÏel se spl-

nûní své tehdy neuvûfiitelné vû‰tby nedoãkal. Pamatuji velitele míst-

ní stanice SNB, kter˘ poÏádal shromáÏdûní OF je‰tû na poãátku úno-

ra 1990 o pomoc, protoÏe zjistil, Ïe na‰e policisty dál pozornû sledu-

je StB, kterou zru‰il, ale nezniãil ministr vnitra Sacher teprve 15. dne

téhoÏ mûsíce. Tak by se dalo povídat celé t˘dny...

Jindfiich ·treit
Sametová revoluce byla pfielomová doba. Byly to dny, které lámaly

dûjiny. Takto jsme to v‰ichni vnímali. A tûmito dny vlastnû zaãala

i pro mû nová etapa Ïivota, nejen osobního, ale i v rámci celé na‰í

vlasti. Sametová revoluce mû zastihla na nûkolika místech, nejdfiíve

v Olomouci, pak v Hradci Králové. Byla to doba, kdy mû napfiíklad 

olomouck˘ malífi Václav Ztratil pozval na svou vernisáÏ obrazÛ. Jinak

jsem pfieb˘val na Státním statku v RyÏovi‰ti nebo v Sovinci. Pro mû

bylo nejvût‰ím záÏitkem asi to, kdyÏ jsme sedûli u televize a sledova-

li zpravodajství, co se kde dûje ve velk˘ch mûstech, protoÏe na vesni-

cích se toho zase aÏ tak moc nedûlo. Îivot ‰el dál.Samozfiejmû se lidé

najednou zmûnili, fieditel a v‰ichni funkcionáfii se najednou chovali ji-

nak. Uvûdomili si, Ïe konãí jejich etapa. A to jsem pocítil velmi silnû,

protoÏe do listopadov˘ch událostí jsem byl na statku tím „nejposled-

nûj‰ím“. Prozatím se ale vyãkávalo. âekalo se na to, jak se v‰e vyvi-

ne, zda se v‰e nezvrátí nebo se nûco nestane.

Mí kolegové fotografové odjeli do Prahy – samotného centra dûní sa-

metové revoluce, já jsem prozatím zÛstal na vesnici a vyãkával, co

bude. Netrvalo dlouho a zamûstnanci statku vyhlásili 28. listopadu

stávku, informovali fieditele, Ïe budou pofiádat manifestaãní prÛvod

z Bfiidliãné pfies Vajglov do RyÏovi‰tû, ke kterému se mohl pfiipojit

kdokoliv z obãanÛ. Z rÛzn˘ch farem pfiijíÏdûli ten den lidé, zapojo-

vali se do prÛvodu nebo se setkali s fieditelem statku a chtûli vûdût,

jak to bude se Státním statkem dál. Ale v té dobû to je‰tû bylo velmi

napjaté. Nûktefií lidé mûli strach se tûchto manifestací zúãastnit, pro-

toÏe se ãekalo, jestli se zabûhnut˘ reÏim nevrátí zpátky. Do Prahy

jsem odjel aÏ v prosinci 1989, kde jsem nafotil známá fota z v˘stav

– Havel na hrad a podobnû.

Ale uÏ v tûch prvních dnech jsem najednou cítil, Ïe z toho u‰lápnu-

tého dispeãera bude asi najednou normálnû vnímající ãlovûk. A to se

také stalo. Z dispeãera se najednou stal ãlovûk, kter˘ mûl na starost

personální oddûlení. A protoÏe jsem pfied sametovou revolucí nic ne-

smûl, nebyl jsem tenkrát ani aktivní v Ïádné stranû, spolku ani

v Obãanském fóru. Jezdil jsem do Olomouce, kde jsem byl úãastní-

kem vefiejného Ïivota, na fakultû jsem pob˘val s profesorem

Jafiabem, o kterém se uÏ v prÛbûhu listopadov˘ch událostí vûdûlo, Ïe

bude pozdûji rektorem. 

Listopadové události zcela urãitû ovlivnily mÛj dal‰í Ïivot. Nejdfiíve,

jak jsem se jiÏ zmínil, jsem v práci postoupil z dispeãera na vedoucí-

ho personálního oddûlení a dál to pokraãovalo tak, Ïe po roce jsem

dostal v˘povûì a bylo mi sdûleno, Ïe na statku uÏ pro mû není Ïádná

odpovídající práce vzhledem k mému vzdûlání. Proto jsem zaãal spo-

lupracovat s odborem kultury Okresního národního v˘boru

v Bruntále, kdy jsem mûl na starost ãásteãné dûní na hradû Sovinci

a následnû jsem byl krátce zamûstnán jako pracovník Muzea Bruntál.

Pro mû v‰ak bylo nejvût‰í radostí to, Ïe jsem mohl vystavovat. První

v˘stavu pfiedrevoluãních fotografií jsem mûl v Olomouci. Byla to

první v˘stava, o které se dodnes hovofií a kterou pofiádalo Muzeum 

umûní spoleãnû s Vlastivûdn˘m muzeem. Následovala celá fiada dal-
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Marek Zoth
Vzhledem k tomu, Ïe 17. listopad toho roku byl pátek, jsme

v R˘mafiovû nic netu‰ili... já tedy urãitû. V sobotu podveãer se pro-

mítal v r˘mafiovském kinû film VáÏení pfiátelé ANO reÏiséra Du‰ana

Kleina (nemá to vÛbec Ïádnou souvislost s dûním, ale já jsem byl 

unesen otevfieností a kritick˘m pohledem na tehdej‰í pomûry v âSSR 

– nûco bylo ve vzduchu).

Nejsem si úplnû jist, ale mám pocit, Ïe v nedûli kolem poledne jsem

se dozvûdûl od Romana Karla nebo od Vladimíra Mûráka ãi Milo‰e

PoÏára, Ïe na Svobodné Evropû ve zprávách podali informaci o sku-

teãném brutálním zásahu proti studentÛm na klidné demonstraci a Ïe

do‰lo k usmrcení studenta Martina ·mída.

V té dobû jsme se hodnû setkávali a ãasto debatovali o v‰em moÏném

– umûní, politice, budoucnosti, prostû o Ïivotû (nejãastûji v restaura-

cích u piva a následnû v kulturním domû, kde jsme mûli nûjaké pro-

story).

V úter˘ 21. listopadu jsem se zúãastnil ‰kolení na PC v Praze a sho-

dou okolností jsme projíÏdûli mezi Muzeem a Václavsk˘m námûstím,

kde jsme k na‰emu úÏasu vidûli davy lidí s transparenty, vlajkami

a trikolórou. (Pracovní povinnosti nám v‰ak nedovolily se zúãast-

nit… dnes bych to vidûl a jednal jinak.) Musím uznat, Ïe jsem byl tím

pohledem na mnoÏství lidí v ulicích uchvácen.

Celou dobu jsme v‰ichni (mám tím na mysli své pfiátele Romana

Karla, Vladimíra Mûráka, Milo‰e PoÏára, Petru Klimentovou, Aloise

·imka, Renatu Karlovou, Sallyho, Hanese, Pavla Paseckého a spou-

stu dal‰ích vãetnû mé Ïeny) hltali kaÏdou zprávu o dûní.

Nevím pfiesnû, kdy jsem byl osloven, abych se stal ãlenem OF (to byl

u nás doma myslím Vladimír Mûrák s Milo‰em PoÏárem – ti byli nû-

jak o krok napfied), bylo to v prÛbûhu t˘dne do soboty 26. listopadu.

V ten víkend nebo moÏná dfiív jsme jeden veãer vybûhli 

s R. Karlem, V. Mûrákem a M. PoÏárem psát na zdi symboly OF na

námûstí bílou barvou.

Generální stávku jsem zaÏil ve Strojírnách ve Velké ·táhli, kde jsem

pracoval. S Aloisem ·imkem jsme zorganizovali setkání na soustruÏ-

nické dílnû, kde jsme mûli nachystan˘ kotouãov˘ magnetofon, na

kterém jsme pfiehráli zaznamenané vysílání Svobodné Evropy (za-

znamenával je po veãerech A. ·imko). Bylo skvûlé, Ïe se zúãastnili

témûfi v‰ichni zamûstnanci. Nikdo z nás nemûl Ïádn˘ proslov, jen

jsme si to vyslechli a pak v‰ichni diskutovali.

V prÛbûhu tûchto dnÛ vzniklo informaãní stfiedisko OF (v pÛvodním

objektu ã. 29 na námûstí Míru). Dfiív tam byla, myslím, poji‰Èovna 

– a pfii úklidu jsme na‰li je‰tû pozÛstatky po kadefinictví. Po odstou-

pení ãlenÛ ÚV KSâ ve ãtvrtek 24. listopadu jsem byl s manÏelkou

Alenou u KarlÛ na Husovû ulici a nevûfiícnû jsme Ïasli. S Romanem

jsme se opíjeli radostí nad tím zázrakem. Probíhalo nûjaké první ve-

fiejné zasedání OF v knihovnû. Tam se vyrojilo mnoho lidí touÏících

po zmûnách, ale i po pozicích. V tu dobu jsem si uvûdomil, Ïe to uÏ

je zase nûjaká mocenská politika, a ta mû v té dobû moc nezajímala.

Myslím, Ïe jsme k tomu dospûli s Romanem oba a prostû si ‰li svou

cestou.

Pro mû je sametová revoluce jedním z nejv˘znamnûj‰ích okamÏikÛ

v mém Ïivotû. Od této doby jsem zaãal Ïít skuteãn˘ Ïivot. Do revo-

luce jsem proÏíval pûkn˘ Ïivot mladého, reÏimem zblblého ãlovûka

v akváriu – neboÈ jsem si umûl najít to hezké. Ale aÏ po rozbití akvá-

ria jsem si zaãal uÏívat Ïivota ve voln˘ch prostorách mofisk˘ch vod

bez nutnosti mrhat energií na kamufláÏ sv˘ch my‰lenek a postojÛ.

Îijeme v jedné z nejkrásnûj‰ích dob v na‰ich dûjinách. Ta politická

a názorová svoboda je k nezaplacení. To, co s tím provádíme, je uÏ

druhá vûc..., ale pfiirozená.

Roman Karel
V‰ichni shofiíte v pekle!
Rok 1989, poslední rok vlády upocen˘ch bol‰evikÛ, dûlníkÛ, rolníkÛ,

vekslákÛ, odporn˘ch lidov˘ch milicí, lacinou kofialkou ãpících mys-

livcÛ, agresivních fízlÛ, angaÏované pracující inteligence, zkorumpo-

van˘ch soudcÛ a pfiedev‰ím nesmírnû primitivní a hloupé lÛzy, pách-

noucí v prostorách Hradu nad Vltavou. Také odtud kdysi spravovala

zemû Koruny ãeské urozená, vzdûlaná a osvícená aristokracie, neÏ se

zjevil pfiízrak Marx a jiní utopisté se sv˘mi zhoubn˘mi ideologiemi,

‰it˘mi na míru „správn˘m chlapÛm“, ktefií potom topili svût v krvi.

Pr˘ z lásky k lidu...

S manÏelkou Renatou a prvorozenou dcerou Anetou jsme Ïili v pod-

nájmu, v podkrovním byteãku na Husovû ulici. Nûkdy tou dobou

jsem pomaloval dvefie bytu z vnûj‰í strany. Nic moc povedeného, ale

vzkaz pfiíchozím byl zcela jasn˘. Byla to cihlová zeì s mal˘m zam-

fiíÏovan˘m ok˘nkem a velk˘m písmem nad ním vyveden text: „Zde

Ïijí svobodní lidé!“ Mal˘ byteãek, na‰e vûzeÀská cela, za touto po-

myslnou zdí tvofiil ná‰ svobodn˘ a nezávisl˘ svût.

V polovinû roku na na‰i „cihlovou zeì“ zaklepala dvojice nám ne-

znám˘ch, ale pozitivnû pÛsobících lidí. S velikou pokorou k nám i dí-

tûti zapoãali debatu o naléhavosti nutn˘ch reforem ve státû a celkové

zmûnû odporného reÏimu. Na poãátku sympatická debata pfie‰la

v jednostrann˘ monolog o vífie v Jehovu s nabídkou literatury a ãa-

sopisÛ, uÏ tenkrát proveden˘ch kvalitním tiskem v záfiiv˘ch barviã-

kách. Právû probíhal doslova hon na tuto komunitu a média nehovo-

fiila o niãem jiném neÏ „perestrojce“, fiízené kontrarevoluci

a Svûdcích Jehovov˘ch. My se s hosty v klidu rozlouãili, naivnû

v domnûní, Ïe se jiÏ nikdy neuvidíme, oni naopak v pfiesvûdãení, Ïe

ulovili nové du‰e. Jejich stále ãastûj‰í náv‰tûvy a na‰e neoblomnost

stran pfiíklonu k jejich vífie nás provázela aÏ do 18. listopadu 1989.

Ten den se nám s pfiáteli z Klubu amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ podafiilo

pfiipravit v˘jimeãnou v˘stavu sochafie a malífie Jifiího Jílka, tehdej‰ím

reÏimem zamlãovaného a témûfi nevystavovatelného v˘tvarníka, je-

‰ích v˘stav, pozdûji i ze samotn˘ch listopadov˘ch událostí. Zúãastnil

jsem se nûkolika happeningÛ, kupfiíkladu v Divadle Oldfiicha Stibora.

Byla zde také moje v˘stava, na kterou pfiijel divadelní fotograf

Jaroslav Krejãí, a na jevi‰ti jsme s Pavlem Zatloukalem mûli takovou

tribunu. Zfiejmû nejvût‰í v˘stavu jsem pak zaÏil v praÏském Mánesu,

k té byly vydány i publikace.

Sochafi Jifií Jílek ve svém ateliéru v Sobotínû
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hoÏ k Bohu pokorné dílo vÏdy bylo a bude svûtlem v temnotách. Ten

veãer nás naposledy nav‰tívil JehovÛv „náboráfi“ a my jej pozvali na

zahájení vzácné a ojedinûlé v˘stavy pana Jílka. „Náboráfi“ se pfiestal

ovládat a s poznámkou, Ïe v‰ichni shofiíme v pekle, zmizel v temné

mlze.

Nûkolik minut po této události oslovil pan Marcel Labounek v‰ech-

ny úãastníky vernisáÏe a oznámil, Ïe v polském rozhlase „Radia

Katowice“ po cel˘ den hlásí aktuální informace o dûní na Národní tfií-

dû v Praze, pfiedev‰ím o brutálním zásahu a hysterickém mlácení lidí

fízly v‰eho druhu pfiedchozího dne 17. listopadu! âeskoslovenská te-

levize i rozhlas, hlásné trouby pokrokového lidu, zarytû mlãely.

Lidovû – „drÏely hubu“.

Ten veãer se z r˘mafiovské vernisáÏe vraceli manÏelé Kovalovi, dce-

ra Jifiího Jílka AneÏka a její manÏel Miroslav, do svého bydli‰tû

v Sobotínû. Oba pfiední pfiedstavitelé nejkrásnûj‰ího ãeského umûní.

Pfii pfiejezdu jesenického hfiebenu v místech, kde stojí kamenná socha

Skfiítka, dílo Jifiího Jílka, nebe a cel˘ kraj zalila obrovská záfie pada-

jící hvûzdy! Nepfiehlédnutelné znamení nastávajících událostí.

V‰em lidem, ktefií si zachovali kousek cti a zdrav˘ rozum po letech

diktatury, poniÏování, ústrkÛ, mnohdy fyzické likvidace a jinak zni-

ãen˘ch ÏivotÛ, bylo jasné, Ïe se právû hroutí cel˘ odporn˘ systém,

kter˘ si nezvolili, ale byl jim násilnû vnucen. To byl pro nás ten nej-

úÏasnûj‰í okamÏik. Následující události jiÏ byly jist˘m technick˘m

fie‰ením, jak zbavit moci tehdej‰í mocné. Nakolik se podafiilo usku-

teãnit tento sen nûkolika generací, si musí odpovûdût kaÏd˘, kdo za-

Ïil dobu komunistick˘ch lágrÛ, provûrkov˘ch komisí ãi fiízeného bu-

jarého veselí v prÛvodech, sám. V nás v‰ak zÛstává nejv˘znamnûj‰í

ten tûÏko uvûfiiteln˘ dar svobody, ãnící vysoko nad v‰ím, prozatím…
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