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Zatímco Praha kolem 17. listopadu prožívala dramatické události, ve Žďáře byl klid. Tedy zdánlivý klid. Cyklostyly 
dizidentů div se nezavařily a v bytech se radili mluvčí právě narozeného Občanského fóra…   Autobus s vyzbrojenou 

Lidovou milicí v tichosti zamířil do stověžaté matičky…  Zde jsou vzpomínky tehdejších aktérů Listopadu.  -lko-

Jak Žďáráci vzpomínají na Listopad ´89

Ve Žďáře nad Sázavou se asi pět dní 
po zásahu Veřejné bezpečnosti na 
Národní třídě, začaly první hloučky 
občanů scházet na náměstí u Moro-
vého sloupu. Pracoval jsem tehdy 
v restauraci U Labutě jako vedoucí 
provozní jednotky. 

Pamětníci si vzpomenou, že restau-
race U Labuti byla IV. cenová skupi-
na s násypnými kamny a nevytope-
nými záchody přes dvůr. Horní patro 
domu už se vyklízelo, nájemníci byli 
vystěhováváni do nových bytů.

Tak jsem se domluvil se skupinami 
Achab band, Fuga a Atomová Mihu-
le, že by půjčily nějaký aparát a cen-
trum demonstrací se přemístilo do 
horní části náměstí. 

S Janem Ptáčkem jsme zača-
li množit text Slovo ke spoluobča-
nům, bylo to něco na způsob Něko-
lika vět, které už se drahnou chvíli ve 
Žďáře podepisovaly. Pár set podpisů 
na Slovu ke spoluobčanům bylo.  

Z Okna Labuti mohl promluvit 
každý, kdo k tomu měl chuť. Byla to 
trochu schizofrenní situace. Jeden 
sliboval „lucerny“ všem komunis-
tům, druhý zase odpuštění. Nicmé-

ně hlavní síla těchto demonstrací se 
projevila až příchodem pracovníků 
Žďasu a Tokozu o generální stávce. 

Zašel jsem tedy do restaurace Astra 
a domluvil s panem vedoucím Kirch-
nerem zapůjčení kavárny, která zde 
byla nahoře. Ještě jsem zabukoval 
přilehlý salonek. Lidi jsme z Labuti 
vyzvali, aby přišli do kavárny Astra, 
nebo delegovali své zástupce.

V neděli 26. 11. bylo v kavárně Ast-
ra ustanoveno Občanské fórum ve 
Žďáře n. S. a zvoleni čtyři jeho mluv-

čí. Musím říci, že tehdy nám nebyla 
jasná struktura pražského OF, takže 
jsme improvizovali. Jako starý char-
tista jsem zvolil strukturu Chartě 77 
podobnou. Koordinační centrum 
a mluvčí. Inu, starého psa novým 
kouskům nenaučíš. 

Po celém Žďáře probíhala mohut-
ná letáková kampaň. Na jedné straně 
pro letáky typu Kdo je Václav Havel, 
Studenti nenechte se zmýlit. Kolik 
berou.. Na druhou stranu výzvy k 
demonstracím a k svobodným vol-

bám, zrušení vedoucí úlohy KSČ. 
V Labuti se také pouštěly první 

kazety se zásahem na Národní třídě. 
Na lednici ve výčepu stálo video s 
televizí a kazety běžely kolem doko-
la. Později se tyto kazety pouštěly v 
M klubu, který nám dal jeho vedou-
cí Michal Holub k dispozici. Těmi 
čtyřmi mluvčími byli pánové Ivan 
Chalupa, Jan Sedláček, Jaromír Čer-
ný, Jan Svoboda.

Mezitím probíhala oťukávající jed-
nání, zejména v bytě u Jaromíra Čer-
ného, mezi námi a zástupci nekomu-
nistických stran.

Úsměvná byla i noční návštěva pří-
slušníků VB u Labuti, kteří se mne 
ptali, jak se mohu zastávat děcek, 
která pálila jejich kolegy svíčkami, 
tloukla je kyticemi a křičela – Máme 
hole v ruce.

Události se řítily dopředu, škoda 
jen, že časová posloupnost jednotli-
vých kroků není nikde zaznamenána.

 Vít Bohumil Homolka
 (disident a aktivista sametové revo-

luce ve Žďáře, spoluzakladatel místní-
ho Občanského fóra).

VÍT BOHUMIL HOMOL�  (tehdy a nyní)

Jedni slibovali „lucerny“, druzí odpuštění

Jako aktivní účastník Listopadu si 
dovolím trochu zavzpomínat. 

Psal se 21. srpen 1968. Dívali js-
me se na oblohu, sovětští parašutisté 
nám padali na hlavu, rádio hlásalo a 
táta brečel. Nechápal jsem ho. Vždyť 
jsou to naši bratři. Bylo mi 12 let. Táta, 
poctivý komunista, pak řekl v hospo-
dě, že tohle tedy NE. Kamarádi sou-
druzi jej následně vyhodili ze strany i 
z místa vedoucího plánovače eMZe-
tu v n. p. ŽDAS. Maminku vyškrtli ze 
strany také. 

Na gymplu jsem vedl pionýrský 
oddíl. Ony ty dračí smyčky, lodní uzly 
jsou stejné jako u skautů. Také jsem 
organizoval ve svazu mládeže brigá-
dy studentů gymnázia na akcích „Z“. 
Každoročně jsem jezdíval jako prakti-
kant (později vedoucí oddílu a spor-
tovní vedoucí tábora) do Zubří.

Ve 4. ročníku se mě ředitel školy 
ptá, kam že chci jít na vysokou. „Učit 
tělocvik a matiku,“ říkám. Ředitel mi 
otcovsky povídá: „No víš, chápeš to, že 
tam se hlásit nemůžeš. My Ti nemůžeme 
dát doporučení“. Ano chápal jsem, táta 
nešel stejnou nohou jako soudruzi. „To 
jste tedy pěkný pitomci“, pomyslel jsem 
si, „Přišli jste o dobrého učitele, který má 
rád děti a učil by je s chutí.“ Já ty pioný-
ry a svaz mládeže neměl jako cestu ke 
kariéře. Bavilo mne to. On se ředitel 
bál své vlastní strany. Legrační bylo, 
že jsem následně dostal nabídku od 
komunistů pracovat na OV SSM. To 
jsem s díky odmítl. Mohl bych se stát 
kádrovou rezervou, a to by tedy nešlo. 

O deset let později si mne táta zavo-

lal a povídá: „Víš, jak to bylo v tom šede-
sátém osmém? Oni ti soudruzi, vedoucí 
Žďasu, byli moji kamarádi. Všichni js-
me dělali večerní průmyslovku v hospo-
dě. A tak mi navrhli, abych řekl, že jsem 
se pomýlil a že mne z KSČ nevyhodí. A 
strana mne pak ustanoví členem prověr-
kové komise.“ 

Když táta zjistil, že by to znamenalo 
ponechat dělníky a „věrné soudruhy“ 
ve straně a vyhodit ty, na které strana 
ukáže, potvrdil své původní prohláše-
ní, že tady Rusové nemají co dělat, a 
že v takové straně být nechce. Byl jsem 
hrdý na svého tátu a mrzelo mne, že se 
revoluce 1989 nedožil. 

První poučení pro náctileté: Když 
se lámou dějiny, máte dvě možnos-
ti. Dupat podle cizích not a mít pro-
spěch, anebo jít svou cestou, vnitřně 
svobodný. 

Když přišla sametová revoluce, měl 
jsem již tu zkušenost z „68.“: „Kdo se 
sveze „na vlně“, má karieru zajištěnou“. 
Šťastně rozveden, mám času na poli-

tiku dost. A tak jsem se aktivně zapo-
jit do Občanského fóra ve Žďáře.  Byl 
jsem podobně starý jako Ivoš Strejček, 
se kterým jsem si rozuměl, budoucí 
poradce pana Klause a europoslanec. 
A taky tam chodila paní Němcová, 
pan Chalupa a asi také pan Kasal, Šen-
kýř a Černý atd. (mnozí jsou dodnes 
zasloužilými politiky). Radoval jsem 
se, že konečně všichni zahodí ty červe-
né průkazy a vznikne nová občanská 
společnost. Občanské fórum. A jezdil 
jsem po obcích agitovat. Ne za kapita-
lismus, ten jsem si ani neuměl předsta-
vit, ale za občanskou společnost. 

A pak se to zvrtlo. Pan Klaus přišel 
s tím, že OF je moc všelidové a my 
přece musíme bojovat stranicky. A 
založil ODS. A do té naskákali mnozí. 
Tedy, pokud již nepatřili jiným, již exis-
tujícím stranám. Nemohu jim jako jed-
notlivcům přisuzovat vypočítavost. Ať 
si to každý srovná se svým svědomím. 
Nicméně, já jsem již byl „poučeným 
laikem“. Věděl jsem, že tento výtah ke 

kariéře nevyužiji. Vždyť se červené 
stranické průkazy nahradili „modrý-
mi“.  Tím se ODS pro mne stala tabu. 
A to jsem dostal později nabídku vstu-
pu do ODS s tím, že potřebují obsadit 
post starosty města (zřejmě pak násle-
dovala éra pana Brychty). 

ODS ukradla OF, a ne jak dnes sama 
uvádí, že je nástupnickou organizací 
OF. Taková lež. Pak už následovala pri-
vatizace a milost pro podvodníky, také 
z ruky pana Klause, prezidenta, ale to 
už mnozí pamatují.

Druhé poučení pro náctileté: 
„Každá revoluce je posléze ukradena. 
Vlci čekají v záloze a mají dávno svůj 
plán, jak novou situaci nasměrovat ke 
svému prospěchu.

Třetí poučení (pro mne): Milion 
chvilek organizuje demonstrace pod 
záminkou záchrany demokracie. Ze 
Žďáru jezdí do Prahy povinné zájezdy 
straníků, aby soudruzi z různých stran 
řešili věci celostátní politiky, což jim 
umožňuje povznést se nad svá vlastní 
pochybení. Možná to má pro někoho 
smysl. Taky jsem rád, že jsem prožil 
socialismus i kapitalismus. I když ani 
jedno není to pravé. Tak proč by si naši 
mladí také nemohli jednou nabít hubu 
a stát se užitečnými idioty. Jestli potře-
bují takovou lekci, bude dobré, když si 
to alespoň posléze uvědomí. Jinak je 
taková oběť, která postihne celou spo-
lečnost, zbytečná.  

 Vlastimil Forst
 (autor je zastupitelem
  města za ANO)
 Pokračování na str. 12)

VLASTIMIL FORST (tehdy a nyní)

Každá revoluce je posléze ukradena


