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Podzim roku 1989 byl klimaticky 
jako každý jiný, ale co se týče spo-
lečenské atmosféry, byl naprosto 
dusivý a bezútěšný. Měla jsem pocit 
velké marnosti a bezvýchodnos-
ti. „Pěrestrojka“ v čs. podání byla 
spíš fraška s ochotnickou šmírou ve 
vedení státu. Jakoby na všem ležela 
deka. Ale – zpětně hodnoceno – 
pod ní zrál kvas.

Dne 17. 11. 1989 byl pátek a my 
jsme měli svolánu brigádu kama-
rádů na opravu naší hájenky. Je to 
kamenná budova z 19. století a bylo 
v ní třeba vybudovat ložnici pro čty-
ři lidi. Konečně jsme měli zavedený 
elektrický proud a tak byla i míchač-
ka. Kluci omítali, já jsem pro ně 
vařila. Měli jsme tam takové malé 
rádio – spíš chrchlátko (byl špatný 
signál) – a na něm jsme poslouchali, 
co se děje v Praze a v ostatních měs-
tech. 

Ty pocity byly velmi smíšené. Na 
jedné straně obrovská naděje, že to 
konečně „praskne“ a budeme moci 
volně dýchat, na druhé straně obavy 
z represí, které jsme již zažili, a které 
by mohla chcípající a kopající koby-
la KSČ rozpoutat. 

Omítky se dokončily během víken-
du spolu s vášnivými debatami o 

tom, co bude dál. Můj muž odjel 
do Prahy – byl tam zaměstnán – a 
samozřejmě ten následující týden 
se účastnil všech demonstrací. Kaž-
dý den mi o nich telefonicky refe-
roval. Já jsem se účastnila všech 
demonstrací ve Žďáře, ale na jejich 
organizování jsem se nepodílela. O 
to s větší vervou jsem se pak vrhla 
do práce v Občanském fóru, za něž 
jsem opakovaně kandidovala do 
rekonstruovaného vedení města. 

Ráda vzpomínám na všechny, kte-
ří byli se mnou: Ivana Chalupu, Jana 
Černého, Františka Laryše, Aloi-
se Sobolu, Milana Salaje, Martina 
Krásného, Zdeňka Beneše, Oldřicha 
Sedláka, Pavla Černého a ostatní. 
Z nichž mnozí pak vytvořili základ 
ODS ve Žďáře nad Sázavou. To 

další už byla jiná kapitola.
Na naší hájence jsme již za bolše-

vika pořádali tábory pro děti našich 
přátel, kteří neměli možnost vyces-
tovat do ciziny. Byli součástí vesměs 
pražského disentu a sledováni StB. 
Mezi dětmi byli i Cilka a Jožin Vacu-
líkovi. 

Ludvík Vaculík si pro ně pravidel-
ně jezdil a účastnil se slavnostního 
závěru tábora. Byl ovšem stále sle-
dován StB. Když opouštěl Prahu – 
hlavně v srpnových dnech – musel 
se v cíli své cesty hlásit. Ludvíček to 
vždy vyřešil s vtipem a elegancí sobě 
vlastní. 

Přijel do Žďáru, a protože dobře 
věděl o povinnosti všech recepčních 
v hotelích, tak zamířil do recepce 
„Bílého lva“, předložil svůj občanský 

průkaz a zkoprnělé recepční prohlá-
sil: „Já se tu u Vás hlásím.“ A než ona 
stačila něco říct, odešel středem.

 Z ostatních členů disentu byli u 
nás hosty Jan Trefulka, Milan Uhde, 
Jan Skácel, Lenka Procházková, Vla-
dimír Karfík, Zdeněk Prokop, Miro-
slav Červenka, Miroslav Drozda, 
Milan Jankovič, Vladimír Novák, 
Karel Michňák, Ingrid Strobachová 
a další.

Malá poznámka: na podzim roku 
1988 jsme se s jedním z přátel vsadi-
li o bednu vína Châteuneuf du  Pape 
– on tehdy tvrdil, že to praskne už 
do konce roku. Bohužel jsme k naší 
lítosti vyhráli – bylo dobré.

A ještě jedna malá poznámka: 
když jsme získali na hájenku připo-
jení k elektrickému proudu (1987), 
všichni chtěli hned pořídit televi-
zi. Já jsem řekla, že tam bude jen v 
případě, že bude bolševik předávat 
svou moc a já je na to budu v tele-
vizi dívat. Koncem roku 1989 to pak 
vzalo takový „švuňk“, že na to nebyl 
čas a tak nemáme na hájence televi-
zi dodnes. Za současných poměrů 
toho až tak nelituji.

 Marie Košťálová 
(dětská lékařka, spoluzakladatelka

 OF a dlouholetá zastupitelka města)

Jak Žďáráci vzpomínají na Listopad ´89
(Dokončení ze str. 12)

MARIE KOŠŤÁLOVÁ (tehdy a nyní)

Listopad byl o obrovských nadějích i obavách

Třicáté výročí sametové revoluce. 
Je zajímavé, že jsem schopen více 
vzpomínek shromáždit k jinému 
výročí, kterým byl 21. srpen 1968. Je 
to způsobeno rozdílnými emocemi 
spojenými s oběma daty. 

To starší datum ve mně dodnes 
budí hrozné naštvání a pocit zmaru, 
zatímco 17. listopadem 1989 se mi 
vracel téměř zapomenutý pocit svo-
body, který jsem krátce zažil v roce 
1968. 

Ve Žďáru nad Sázavou se událos-
ti vyvíjely mnohem pomaleji než 
v Praze či Brně. Přesto byl okresní 
tajemník KSČ řečnící o den, dva dny 
později z balkonu tehdejšího národ-
ního výboru vypískán, avšak dav 
shromážděný před tehdejším pleme-
nářským podnikem jásal. 

Stál jsem tehdy před hotelem „Bílý 
lev“ a ve výhledu na řečníky mi brá-
nil transparent s textem: „Demo-
kracii ano, Havla ne“. V souvislosti s 
tím jsem si tehdy také vzpomněl, že 
po násilně potlačených pražských 
demonstracích z počátku roku 1989 
vysílala televize tendenční pořad o 
účastnících této demonstrace, kdy 
jeden zatčený mladík, vzhledem zřej-

mě Rom, prohlásil, že stejně Havel 
bude brzy prezidentem. 

Patrně si jen zasvěcení všimli 
husarského kousku, jenž se pove-
dl přátelům Václava Havla, když ve 
společenské rubrice Rudého práva 
vyšla Havlova fotka. Měl jsem tudíž 
pocit, že mnoho lidí i v našem městě 
nic neví o pražských, natož bratislav-
ských osobnostech tehdejších udá-
lostí, a zjevně byli v rozpacích. Proto 
do města přijížděli studenti, vzpo-
mínám i na fi losofa Daniela Krou-
pu nebo ekonoma Kysilku. V Domě 
kultury proběhlo velké shromáždění 
občanů a lidé se začali více zajímat o 
dění v republice. 

Ivan Chalupa mě požádal, abych 
se věnoval v rámci Občanského fó-
ra situaci lidí ve žďárském obchodě. 
Tání pomalu, ale jistě začalo. Ny-
ní není prostor k hodnocení celého 
období uplynulých 30 let. Nakonec 
každý má právo na své názory, jen 
je neradi měníme. Naše vůdčí osob-
nosti na to spoléhají a svými činy 
nikdy národ nesjednotili, bohužel.

 Stanislav Kopal
 (porevoluční tajemník MěÚ, 

bývalý zastupitel města)

STANISLAV KOPAL (tehdy a nyní)

Zapomenutý pocit svobody

Na sedmnáctý listopad 1989 vzpo-
mínám rád, protože to byla vítaná 
změna v životě člověka, vychováva-
ného v křesťanské rodině, jíž totalit-
ní režim kladl překážky např. v získá-
vání vzdělání. 

V roce 1989 jsme bydleli v Borech 
u Velkého Meziříčí, kde manželka 
učila na prvním a já na druhém stup-
ni tamní základní školy. 

V páteční večer 17. listopadu js-
me se s učiteli vraceli ze zájezdu do 
divadla v Pardubicích a z rádia jsme 
slyšeli, že se v Praze něco děje. O 
víkendu byly informace podávány 
ofi ciálními sdělovacími prostředky 
ještě ve zkreslené formě. Ale v pon-
dělí jsem už přijel do práce s trikoló-
rou na klopě. 

Týden po vzniku Občanského fó-
ra v Praze jsem jej zakládal ve ško-
le v Borech. Někteří kolegové byli 
opatrní a varovali nás: „Počkejte, ony 
to zase převálcují ruské tanky jako 
v osmašedesátém!“ Ale oponovali js-
me, že nyní za Gorbačeva už bude 
vše jinak. A bylo to tak. Postupně 
se k OF v Borech připojovali tamní 
obyvatelé. Lidé šli jako za učitelem 

za mnou. 
Náhoda mi umožnila zažít sameto-

vou revoluci přímo v Praze.
V říjnu 1989 jsem totiž na Karlově 

univerzitě v Praze zahájil postgradu-
ální studium výchovného poraden-
ství. Na pedagogickou fakultu jsem 
dojížděl jednou týdně. Studenti mne 
vždy vybavili materiály a letáky, kte-
ré jsem pak v Borech se svými příz-
nivci vylepoval. V Praze jsem se oci-
tl i v den, kdy vysoké školy vyhlásily 
stávku a všude se cinkalo klíči. 

To jsem šel zrovna na metro po 
Václaváku a klíči cinkali i zedníci na 
lešení u sv. Václava. Tak jsem si také 
zacinkal. Byl jsem revolucí doslo-
va pohlcen a kolegy i občany Borů 
hned o všem informoval. Do Žďáru 
jsem pak v období sametové revolu-
ce jezdil na schůze Občanského fó-
ra. Radili jsme se, jak na vesnicích 
postupovat dál. 

Když jsme se pak s rodinou v roce 
1992 přestěhovali zpět do rodného 
Žďáru, hned mne nasála nově vznik-
lá ODS. Jaromír Brychta 

(dlouholetý starosta Žďáru n. S. 
za ODS, nyní zastupitel města 

za hnutí Změna 2018)

JAROMÍR BRYCHTA (tehdy a nyní)

Klíči jsem cinkal na Václaváku


