
Týdeník Svět v obrazech ze dne 4.1.1990: 
 

ZPRÁVA pro babi čku z Jevíčka 
 
Pár poznámek pro ty, kteří nebydlí v Praze – Oleg Homola 12.12.1989  
 

Pro babičku z Jevíčka, která byla léta zvyklá sledovat naše sdělovací prostředky a 
dejme tomu nemohla poslouchat Svobodou Evropu nebo Hlas Ameriky, protože v přijímači jí 
tak divně praskalo a utíkalo jí to z vln a ona špatně slyší, musel být náhlý přísun informací 
koncem listopadu a v prosinci šokem. Naše televize, rozhlas a noviny byly až na výjimky 
najednou jako z jiného světa. Až do té doby si babička z Jevíčka říkala, cože to v té Praze 
občas na ulicích ti chuligáni blázní. A i když sama neměla ráda násilí, zprávy produkované 
některými tuzemskými novináři o chvályhodných zákrocích SNB proti antisocialistickým 
živlům přijímala s tichým souhlasem. 

Pražané na tom byli jinak. Zvláště ti, kteří žijí a pracují v centru. Na rozdíl od babičky 
z Jevíčka viděli na vlastní oči pendreky, obrněné transportéry, vodní děla, služební psy, 
vlastním nosem dýchali slzný plyn. Sami se stali objekty zásahů příslušníků VB, aniž by se 
zhusta provinili něčím jiným, než že šli prostě po chodníku. 
 

Generace narozená po válce byla už od malička zvyklá nepovinně povinně 
manifestovat. Tu oslavy VŘSR, onde shromáždění k Vítěznému únoru. Neúčast byla 
postihována. 

Trochu jiný charakter měla za poslední rok a půl shromáždění, která se oficiálně 
hodnotila jako nepovolená. Byla nepovinná. Účast byla postihována. 

Fenomén nepovoleného shromáždění se stal nevítaným dítětem, které se matka snažila 
pokud možno potajmu zahubit a pak nepozorovaně zamést stopy. K aktu záhuby měl sloužit 
pendrek, k zahlazení stop kromě jiného sdělovací prostředky. V dovednosti překrucovat 
skutečný běh událostí nesporně vedlo Rudé právo, Tribuna, nevšímavostí k politickému dění 
vynikaly i Květy. 

K tomu aby se z plánovaného shromáždění stalo shromáždění nepovolené, 
dopomáhaly i odbory vnitřních věcí národních výborů. Zamítaly žádosti, které jim podali 
občané stojící mimo pavučinu strany. Pokud si vzpomínám v Praze byl v tomto období 
povolen pouze mítink na Škroupově náměstí koncem roku 1988. Ten byl však prvním a 
posledním, protože by orgány KSČ klasifikován jako antisocialistický. V myslích stranických 
funkcionářů i pracovníků národních výborů, prokurátorů, pracovníků Bezpečnosti jako by 
existovaly pouze dva „šuplíky“ – do jednoho se šmahem házelo vše, co je socialistické, do 
druhého vše, co je antisocialistické. 

Co to však byl reálný socialistický stát? Svobodná země svobodně myslících a 
jednajících lisí s možností uplatnit přirozenou lidskou podnikavost, anebo jakýsi druh 
feudálního panství ohrazeného ostnatými dráty, výjezdními doložkami, zákonem o trestném 
opuštění republiky, aby pánům neutíkali z nucených prací poddaní? Přes různé halasně 
proklamované sociální záruky se přikláním spíše k té druhé charakteristice. Myslím, že není  
podstatné, jakým názvem označíme společenské  zřízení, důležité je, jak se v něm cítí lidé. 
Dovolte mi ocitovat Voltairova slova stará více než dvě stě let: „V některých zemích je 
uzákoněno, že občan nesmí opustit krajinu, ve které se náhodou  narodil. Smysl tohoto zákona 
je: tato země je tak špatně spravována, že každému jedinci je zakázáno se odstěhovat, protože 
by ji jinak opustili všichni.“ A Voltaire dává radu vladařům: „ Udělali byste lépe, kdybyste ve 
vašich poddaných vzbudili přání zůstat u vás a u cizinců touhu se přistěhovat.“  



Národní výbory se dějinným vývojem dostaly do paradoxní role bariéry mezi vůlí 
statisticky významného množství občanů toužících po změnách a mezi vůlí aparátu strany a 
Bezpečnosti. 

Byla to role pro leckterého normálně myslícího pracovníka národního výboru 
nevděčná. Vzpomínám, jak jsem před rokem hovořil se zaměstnancem ONV (okresní národní 
výbor) Prahy 1 (nebyl z odboru vnitřních věcí): „Dnes mám šťastný den, měl jsem jít dělat 
tlampače na nepovolenou demonstraci, ale podařilo se mi to přeonačit a někoho jiného. 
Člověče, my si to tu házíme jako horký knedlík.“ Než dojde k zásahu pořádkových oddílů 
VB, musí pracovník národního výboru upozornit občany na nezákonnost jejich počínání. 
Pražané si dobře pamatují mikrobus s velkým tlampačem, ze kterého se line: „Občané, vaše 
shromáždění je nepovolené, rozejděte se, nebo...“ 

 
Kdo chce pas bít, hůl si najde. Pohotovostní oddíly VB, slzný plyn a obrněné 

transportéry. Nejsou však výdobytkem  konce osmdesátých let. Prožil jsem demonstrace, 
které živelně vypukly při prvním výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy. Bylo to tuším 22. 
srpna 1969, když k večeru Pražané vybudovali barikádu v ústí Jungmannovy ulice na 
Jungmannovo náměstí. Mimo jiné haraburdí kluci navázali mezi dvě pouliční lampy kabel o 
průměru ruky z kotouče, který čekal na zemní práce před Domem hudebních nástrojů. Pro 
transportér to však byla hračka, přidal trochu a barikáda se rozlítla jako dětská stavebnice. 
celé to skončilo standardně zatýkáním. Vodní děla a slzný plyn byly samozřejmostí. zaběhl 
jsem tehdy před kordónem esenbáků jeden z nejrychlejších běhů v životě, který skončil na 
Karlově náměstí. Pamatuji se na dva podružné detaily. Na nohou jsem měl pro běh nevhodné 
sandály, které hrozně plácaly o dlažbu. Žena, která pro stáří a tloušťku nemohla utíkat, se 
chytila lampy, jako by ji měla smést voda, a tiše plakala. 

Už tehdy, stejně jako před nedávnem, skandovali lidé v ulicích na příslušníky VB 
„gestapo, gestapo“. Doba diktatury německých fašistů je pro paměť národa historicky 
nedávná. Je asi určitou pikantní shodou okolností, že pražská mládež překřtila své stejně staré 
vrstevníky z pohotovostních oddílů VB podle bílých helem na helmuty. A Helmut je německé 
jméno. 

Události v ulicích ze srpna 1969 ukázaly, že k potlačení svobodné vůle našich lidí není 
zapotřebí zásah armád Varšavského paktu. Stačíme si na to sami. Respektive stačí na to sami 
– stranický aparát dosazený cizími tanky na trůn. Celou dobu od začátku tzv. konsolidačního 
procesu bylo počítáno s tím, že situace se jednou může vyhrotit. Proto byl důmyslný 
bezpečnostní aparát celých těch dvacet let trénován a školen s důkladností, kterou lze 
přirovnat k přípravě vrcholových sportovců. Nepřítel byl jasný: kontrarevoluce, 
antisocialistické živly. Do těchto zjednodušených formulek se pak dal vměstnat kdekdo, až 
příliš to připomínalo úvodní kapitoly z Haškova Švejka, které popisovaly policejní perzekuci 
Pražanů za urážky císaře pána. Bretschneider je mrtev? Ať žije Bretschneider!  

Kolega novinář z branně bezpečnostního časopisu mi vyprávěl, jak byl jednou 
sledovat nácvik boje proti demonstrantům na jakési nepoužívané letištní ploše nedaleko 
Bouchalky v západních Čechách. Byl tam vyznačen půdorys Václavského náměstí. Část 
příslušníků dělala příslušníky, část demonstranty. A protože demonstranti nosí hesla, „jako 
demonstranti“ nesli také heslo: PROTI VŠEM. 

 
Praha se poslední rok a půl občas podobala tréninkovému prostoru pro Bezpečnost. 

Jako by lidé, kteří jsou tam doma, v ní neměli co dělat. V polovině února 1989 se narychlo 
upeklo Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného 
pořádku, které by se lapidárně dalo charakterizovat větou: i přihlížení je trestné. Tak se totiž 
vyřešil právní aspekt faktu, že Bezpečnost zasahovala i proti těm, kteří neměli 



s manifestujícími nic společného, ale prostě se náhodou přimotali anebo  z chodníků přihlíželi 
zákrokům. 

Praha si postupně zvykala, 21. srpen a 28. říjen 1988, výročí smrti Jana Palacha 
v lednu 1989, 21. srpen 1989, 28. říjen 1989 a konečně 17. listopad 1989 probíhaly ve 
znamení pendreku. Pro nikoho už nebyly zvláštností ani nepovolené demonstrace, ani násilné 
zásahy proti nim. Zvykli si i příslušníci, Z obou stran se začala projevovat určitá rutina. I při 
tenisu se zcela jinak hráčům, kteří proti sobě stojí poprvé, a jinak, když už mají pár 
vzájemných zápasů za sebou. 

Kapitolou samou pro sebe bylo legitimování. Jakmile se šustlo, že bude nepovolená 
demonstrace, už dlouho před tím stáli na každém rohu příslušníci a neúnavně legitimovali a 
zapisovali. Aniž si to v těch chvílích byli příslušníci vědomi, každým takovým činem podřízli 
o další milimetr větev diktátorské klice. Probudili tak totiž averzi i u občanů, kteří by jinak 
zůstali spíše apatičtí. Mluvím samozřejmě o Praze a někdo by mohl namítnout, že to byl 
problém Prahy, tak jakápak větev, ale právě hlavní město dalo k něžné revoluci signál.  

Velký vliv na vyhrocení situace mělo i politické dění v sousedních zemích, 
Gorbačovova glasnost, polské a maďarské události. Poslední kapkou byl pád Ericha 
Holneckera v NDR, ke kterému se upínaly znepokojené zraky naší brežněvovské kliky jako 
k jednomu z posledních pilířů světlých socialistických zítřků. 

Ať už příští dny a roky zhodnotí pražský listopad a prosinec 1989 jakkoli, jisté je už 
dnes jedno. Nešlo o žádnou revoluci, která by najednou spadla odkudsi z nebe. Šlo o 
dlouhodobý proces, o ventil společenských rozporů objektivně existujících desítky let. 

Proces revoluce urychlila řada faktorů. Na jedné straně teror Bezpečnosti i špatný 
odhad stranického vedení o náladě i eventuální akceschopnosti řadového občana. Na straně 
druhé přirozená člověčí nespokojenost napínaná až do krajnosti. Důležitou roli sehrála 
samozřejmě i občanská odvaha chartistů i jiných dříve tzv. nelegálních struktur, pro které byl 
toto okamžik k ofenzívě. Moment 17. listopadu a studentského povstání, to byl výsledek 
spojených nádob – čím větší tlak, tím větší protitlak. 

 
 
A ještě něco. Tyto řádky možná někdo pochopí jako úvahy nepřítele ochránců 

veřejného pořádku. Ale to ne.  Samozřejmě si myslím, že v současné etapě vývoje  lidstva je 
profese, ať už nazývaná policií či bezpečností, nezbytná. Boj se zloději, vrahy, teroristy, 
pašeráky drog je víc než záslužný. Před takovou policií smekám klobouk. Ale smeknout už ho 
nemohu před těmi, kteří vezmou do ruky pendreky a jdou zachraňovat politiku hrstky 
diktátorů, kteří neumějí nebo nechtějí umět vést dialog jiným způsobem. 

Nevím, jakou roli sehraje Bezpečnost v budoucnu. Přál bych si jen, aby její funkce 
v naší společnosti nuž nikdy nezavdala příčinu srovnávat ji s příslušníky gestapa z dob 
hitlerovské okupace. 

Českoslovenští novináři nemohli prostřednictvím u nás legálních sdělovacích 
prostředků pravidelně informovat veřejnost o pouliční válce, která fakticky v Praze panovala. 
V našich sdělovacích prostředcích byla až do památného výtisku Svobodného slova 20. 
listopadu 1989 Bezpečnost nekritizovatelná. První náznak se ale už objevil v Mladé frontě po 
zákroku pořádkových oddílů VB 28.10.1989 před hotelem Evropa na Václavském náměstí. 
Tehdy se poprvé našli dva odvážní novináři z oficiálního sdělovacího prostředku, kteří o 
události napsali jinak než Rudé právo – lidé byli před hotel vmanévrováni jednotkami VB a 
stáli s holýma rukama nad hlavou. 

Cenzura byla u nás zrušena v roce 1968. Nicméně všichni čtenáři, posluchači rozhlasu 
i diváci televize se dennodenně přesvědčovali, že existuje. Méně už věděli, že jde o zvláštní 
typ cenzury – o autocenzuru. Teoreticky existovala svoboda tisku a redakce mohla tisknout, 
co chtěla. Jenže pokud by to nebylo v souladu s linií aparátu KSČ, příslušného šéfredaktora 



by neminul okamžitý trest. V závažnějších případech i ztráta zaměstnání. Roli postcenzurního 
nohsleda vládnoucí kliky sehrál Federální úřad pro tisk a informace, který permanentně 
analyzoval novinářskou práci. Autocenzura se usídlila v hlavách novinářů a jako poturčenec 
bývá horší Turka, autocenzura bývala klasická cenzura. 

Zákonitě tak převzaly iniciativu zahraniční vysílačky, které vyplnily prostor uvolněný 
jednostrannou stagnací našich sdělovacích prostředků. Ani seberozsáhlejší úřednický aparát 
nedokázal čelit vlivu stanic jako Hlas Ameriky a Svobodná Evropa na smýšlení našich 
občanů. Svou roli sehrály různé tuzemské samizdatové tiskoviny, zejména Lidové noviny pod 
vedením Jiřího Rumla, nedostaly se však ke každému. 

Pro naše fotoreportéry bylo fotografování na nepovolených shromážděních riskantní. 
Na rozdíl od zahraničních kolegů, kteří za práci ve ztížených podmínkách dostali slušně 
zaplaceno, naši „foťáci“ pracovali do „šuplíku“ s rizikem, že v případě zadržení mohou být 
postiženi i v zaměstnání. Přesto se jich našlo dost, aby alespoň částečně zachovali obraz této 
vzrušené doby.  

Úkon fotografování nebyl jednoduchý. Znamenalo to nejen dostat se do místa, kde se 
něco děje a zmáčknout tam spoušť, ale navíc odnést exponované filmy do bezpečí. A to byl 
kámen úrazu. Rutinní činnosti příslušníků se stalo sledovat, kde kdo fotografuje. Ve většině 
případů pak znehodnotili film anebo přinutili dotyčného, aby vytáhl film z kazety sám. I já 
jsem byl párkrát obětí. Ránu pendrekem jsem naštěstí nikdy nedostal. Hůře dopadl 
fotoreportér ČTK, který při výkonu své práce byl 28.10.1989 příslušníky zraněn, pak ošetřen 
v nemocnici a ponechán v pracovní neschopnosti. Fotoreportér Jan Šibík byl chvíli před tím 
s rukama nad hlavou prošacován a všechny filmy mu příslušníci zničili. Vcelku jsme měli 
dojem, že k zahraničním zpravodajům  se naši chovají o něco lépe. Ale sedmnáctý listopad to 
nepotvrdil. Za zraněné cizí novináře se československé úřady musely omlouvat například 
USA. 

Lidé se neradi fotografují ze dvou důvodů. Buď mají dojem, že nejsou fotogeničtí, 
anebo nemají čisté svědomí, třeba proto, že mají v ruce pendrek. 

 
To je pár poznámek pro ty, kteří nebydlí v Praze. A babičce z Jevíčka se omlouvám, 

jestli z toho co jsem napsal, už hodně věděla. 
 
OLEG HOMOLA 12.12.1989 

 
 
   


