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30. výročí sametové revoluce – duben 1989

Žďárské noviny již počtvr-
té přináší seriál k letošnímu 
30. výročí sametové revoluce. 
Zde je duben 1989 doma a v 
zahraničí. Pojďme si společně 
zavzpomínat.
� Lenka Kopčáková

Opět čerpáme ze zápisků žďárské-
ho disidenta Víta Bohumila Homol-
ky, ze Zpravodaje města Žďáru n. S., 
webů Ústavu pro studium totalit-
ních režimů a www.totalita.cz (M. 
Sígl) a dobového tisku.

Československo
� U městského soudu v Praze 

jsou souzeni aktivisté J. Petrová, 
V. Chramostová, L. Šilhánová, H. 
Marvanová či T. Dvořák. Pronásle-
dován je F. Stárek, vydavatel sami-
zdatového časopisu VOKNO...Za 
uvězněné narůstají protestní hla-
dovky.

� Je založen Výbor na podporu 
žádosti Václava Havla o podmíněné 
propuštění z výkonu trestu. Členy 
jsou osobnosti oficiální kulturní a 
vědecké sféry. 

� Listováno Chartou 77 (doku-
ment 28/89)

- Kritika devastace židovských 
kulturních památek.

- Osmá výzva na záchranu života 
Stanislava Devátého, který drží ve 
vězení protestní hladovku.

- Vzpomínková stať k prvnímu 
výročí smrti Pavla Wonky. 

- 21. pozdrav sjezdu Radikální 
strany v Budapešti.

- Protest prvnímu tajemníkovi 
Komunistické strany Gruzie pro-
ti  nasazení armády k potlačení 
demonstrací.

� V dubnu 1989 neoficiální 
Lidové noviny přináší článek Fran-

tiška Horského „Konečně pravda o 
Katyni“. Odhaluje tragédii polských 
důstojníků zavražděných nikoliv 
Němci, ale NKVD v Katyňském 
lese.

� ČSSR navštívila delegace 
z Vatikánu pod vedením arcibis-
kupa Francesca Colasuonneho. 
Distancuje se od prorežimních cír-
kevních hodnostářů u nás.

� Aktivista Stanislav Devátý 
(budoucí šéf BIS) už skoro měsíc 
drží hladovku na protest proti 
absurdnímu právnímu stavu v zemi.

Je propuštěn z vazby, hospitalizo-
ván a uměle vyživován. Bude vyšet-
řován na svobodě pod přísným 
dohledem.

� Samizdatové Lidové noviny 
přinášejí rozhovor s Václavem Hav-
lem z ruzyňské věznice. Nepíše ny-
ní nic, nemá jistotu, že by se texty 
dostaly ven ve správné podobě. 

� Alexander Dubček, představi-
tel Pražského jara ´68 promluvil v 
maďarské televizi. Obhajoval svoji 
reformní politiku a odmítl nařčení, 
že KSČ pod jeho vedením dopusti-
la nástup kontrarevoluce v ČSSR. V 
Evropě jeho slova vyvolala senzaci, 
doma nenávistnou kampaň. Rudé 
právo přineslo článek pod názvem 
Klamal tehdy, klame nyní...

� Generální tajemník ÚV KSČ 
Miloš Jakeš předkládá straně alar-
mující informaci o vývoji bezpeč-
nostní situace v ČSSR. Zatímco 
koncem roku 1988 tu působilo 22 
opozičních seskupení, nyní je to již 
80 samizdatových periodik.

� Čs. skauti a junáci vydávají 
první číslo samizdatového časopi-
su Čin. Vyzdvihují v něm poslání 
hnutí na podporu rozvoje osobnos-
ti mladých lidí.

� Na česko-maďarské hranici 
jsou zadrženi aktivisté Petr Uhl, P. 

Pospíchal a Jiří Urban, kteří se chtě-
li sejít v Budapešti s maďarskými 
kolegy a zpracovat stanovisko pro 
jednání v Londýně. 

� Premiér Ladislav Adamec 
po svém průzkumu ve vybraných 
závodech oznámil, že si žijeme nad 
poměry a životní úroveň neodpoví-
dá výkonnosti naší ekonomiky. „…
nevyhneme se nepopulárnímu utaho-
vání opasků,“ oznamuje mj. Záhy se 
začne zdražovat.

� Konají se doplňovací volby do 
Sněmovny lidu a Sněmovny národů 
Federálního shromáždění, České a 
Slovenské národní rady. Ověřuje se 
nový volební systém. Z dvaceti kan-
didátů je zvoleno devět poslanců 
při 95,3% účasti.

Zahraničí
� Jasir Arafat je v Tunisku zvolen 

prezidentem státu Palestina.

� Vojska Ministerstva vnit-
ra SSSR zasahují v Tbilisi proti 
demonstrantům - 20 mrtvých. 

� Katastrofa na fotbalovém sta-
dionu v anglickém Sheffieldu. Při 
semifinále fotbalového FA Cupu je 
ušlapáno a umačkáno 96 lidí, někte-
ří se udusí vstoje a 170 lidí je těžce 
raněno. Vyprodaný stadion s 54.000 
diváky je přetížen o 4000 lidí bez 
lístků. Zápas je nakonec dohrán. 

� Neklid aparátčíků  ÚV KSČ 
působí článek v západoněmec-
kém tisku,  podepsaný 692 uměl-
ci. Protestují proti výnosu o inde-
xu zakázaných autorů. Ti jsou za 
své neohrožené postoje existenčně 
postihováni. Mezi nimi je i nositel 
Nobelovy ceny Jaroslav Seifert. 

� Ve vídeňské nemocnici tři 
pomocné ošetřovatelky způsobí 
záměrně smrt 44 starých či těžce 

nemocných lidí. Činí tak pro své 
pohodlí.

� Čs. aktivisté v čele s bývalým 
ministrem zahraničních věcí Jiřím 
Hájkem míří na varšavské zasedání 
Mezinárodního helsinského výbo-
ru. Není jim však dovoleno překro-
čit hranice a z vlaku jsou vyvedeni.

� V pařížském tisku vychází 
povídka Bohumila Hrabala, v níž 
píše o Václavském náměstí v době 
Palachova týdnu. „Snad bohové 
opustili už tento svět... Já jsem se sty-
děl...,“ píše.

� V Sovětském svazu vychází kni-
ha bývalého čs. diplomata Arthura 
Londona „Doznání“. Líčí poměry v 
našich věznicích 50. let.

� Ve Švédsku se koná MS v led-
ním hokeji, odkud čs. reprezentanti 
nakonec odjedou s bronzem. Stock-
holm však vzpomíná na rok ´69, 
kdy „naši“ při MS dvakrát po sobě 
porazili mužstvo SSSR. Bylo to vž-
dy v pátek, a tak při návratu domů 
čs. hokejisty vítalo skandování: 
„Nevadí, že není zlato, ty dva pátky 
stály za to...“

 

Ze světa hudby
V dubnové Gramorevue vychází 

recenze na Večer rozpadlých dvo-
jic. Účinkovali v něm i zakázaní 
Vodňanský a Skoumal. Populární 
dvojice nesměla vystupovat poté, co 
Jan Vodňanský podepsal Chartu 77. 

Totéž číslo přináší i recenzi na LP 
Tublatanky Žeravé znamenie osu-
du a na kazetu Žlutého psa: Ond-
řej Hejma a Žlutý pes. Taktéž se zde 
inzeruje deska měsíce Rockmapa. 
Tu coby první metalovou LP vydal 
Supraphon. 

Do Česka přichází zájem o afric-
kou hudbu a reggae, jichž se ujaly 
kapely Babalet, Yo Yo band a Šviha-
dlo.

VyZÝVAVÝ plakát Charty 77.
 Zdroj: archiv V.B. Homolky

Miss Československa je Christová,
premiér Adamec věští utahování opasků

Královnou je Slovenka

MISS CZECHOSLOVAKIA 1989 
Ivana Christová.

 Zdroj: http://czechmisses.blog.cz

Po dlouhých 19 letech (před-
tím r. 1970) je v Československu 
opět volena královna krásy – Miss 
ČSSR. Při ostravském galavečeru 
dne 9. dubna 1989 vítězí 18letá Iva-
na Christová z Prešova, nejkrásněj-
ší dívka Východoslovenského kra-
je. Porotu okouzlila symetrickou 
tváří a umírněným líčením, publi-
kum ji ale vypískalo, nastal trapas. 
Pod korunkou Miss ČSSR by radě-
ji vidělo atraktivní, výrazně nalí-
čenou blondýnku. Na květnovou 
Miss Universe nakonec do Mexika 
vyráží první vicemiss Jana Hronko-
vá. Umístí se v Top „10“. Ivana míří 
na méně prestižní soutěž Miss Maja 
International 1989, kterou vyhraje.
 -lko-

ČIN - zpravodaj čs. skautů a skautek, 
první samizdatové číslo z dubna 1989

 Zdroj: Moderní-Dějiny.cz  


