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Motto: 

Viděli jsme dveře otevřené, kdo měl odvahu, 

vešel. 

  

 Než cinkaly klíče 

V roce 1989 jsem byl již bezmála devátým rokem okresním 

tajemníkem Československá strany lidové dále jen ČSL. Kancelář 

ČSL byla v levém horním rohu dříve Gottwaldova náměstí, nyní 

Krakonošova náměstí, v domě s balkonkem. Uvádím to proto, že 

jsem o událostech v listopadových dnech toho roku na náměstí 

měl přehled, byl jsem jim na blízku. Politický vývoj v rámci 

střední Evropy i u nás ten rok 1989 právě gradoval a mnohé vedl 

ke zveřejnění stanovisek. Viz podpisy pod petice „Za propuštění 

politických vězňů“, „Několik vět“ *, nebo petici náboženských 

svobod - Navrátilových „31 bodů“ * a jiné. Zjevný i skrytý odpor 

proti režimu narůstal. Aby se kola událostí lépe otáčela, také jako 

mnozí jiní jsem přimazával. Za působení ve funkci, jsem v okrese 

získal mnoho dobrých a důvěryhodných přátel, což pro 

následující události bylo dobré.                                             

 

 

17. 11. 1989 se v Trutnově nedělo vůbec nic, nicméně 

Trutnovští studenti, manželka evangelického faráře Pavla 

Pokorného Daniela Pokorná, syn PhDr. Vladimíra Wolfa, tehdy 

archiváře Texlenu Vladimír Wolf a Martin Věchet se účastnili 
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studentské demonstrace na Národní třídě v Praze. Rovněž 

z Trutnova JUDr. Jiří Humňal, právník Východočeských 

uhelných dolů (VUD) Malé Svatoňovice se účastnil demonstrace 

17. 11.  1989 na Albertově, 

 

Brutální násilí spáchané na studentech bezpečnostními 

orgány státu v pátek 17. 11. 1989 v Praze na Národní třídě. 

vzedmulo celostátní vlnu demonstrací proti režimu Událost je 

všeobecně známa a dobře popsána.  Ještě týž den večer o události 

informovala rozhlasová stanice Svobodná Evropa *. 

 

18. 11. 1989 v sobotu se na Gottwaldově náměstí procházelo, 

v toto roční období dosti neobvyklé, pár lidí.  S úmyslem 

demonstrovat přišli Josef Fujera a Dušan Melichar 19. 11. 1989 

v neděli na náměstí bylo rovněž pár lidí.  

 

Od pondělí 20. 11. 1989 a v dalších dnech byly demonstrace 

víceméně pokojné, konfrontační jen verbálně, ani následující 

demonstrace, plynule každodenně navazující a počtem rostoucí 

se nesly ve verbálně konfrontačním duchu s režimem. Všechny 

demonstrace byly poměrně spontánní, postupně míra organizace 

narůstala. Od počátku v rámci celostátních zřetelně 

protirežimních demonstrací iniciovaných z Prahy a tak jednotně 

a koordinovaně probíhajících v 16 hodin každého dne.  
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 Demonstrace v Trutnově  

První výrazná  demonstrace se svíčkami se v Trutnově 

konala v pondělí 20. listopadu 1989 v 16 hodin. K znásobení 

počtu účastníků na demonstraci přispěla výzva rozhlasové 

stanice Svobodná Evropa *. V uvedený den a čas se konala i v 

Praze na Václavském náměstí prvá masová demonstrace 

listopadových dnů Na první listopadové demonstraci u kašny 

v Trutnově v pondělí  20. 11. 1989 byli demonstranti legitimováni 

a vyzýváni k rozchodu pod pohrůžkou následků účasti na 

nepovolené demonstraci nejen esenbáky*, kteří jinak  

nezasahovali, ani nedávali pokuty, ale i civilními osobami, z 

nichž nejaktivnější pán k dotazu Jany Kábrtové, co je vlastně zač 

a jakým právem přítomné vyzývá k rozchodu se představil jako 

předseda MěstNV Trutnov soudruh Šmejc. J. Kábrtová 

argumentovala základním shromažďovacím právem a 

základními občanskými a politickými právy i Chartou OSN *, 

neboť demonstrují proti nezákonnému zákroku SNB 17. 11. 1989 

na Národní třídě v Praze a jsme solidární se studenty, rozhodně 

protestujeme proti jejich brutálnímu zmlácení a zranění a 

dokonce vraždě studenta Šmída (v tu chvíli ještě nebylo známo, 

že jde o fikci a fámu) a  ať realizaci těchto základních občanských 

práv neruší, předseda MěstNV  nepořídil, i když některé 

demonstranty osobně znal a varoval je před možnými 

negativními následky. 

Po neuposlechnutí výzvy k rozchodu se vydali se na 

demonstrační průvod ke Kostelu uličkami ve středu města. Po 

návratu  ke kašně chvíli postáli a domluvili se na setkání při 

demonstraci příští den v úterý 21. 11. 1989 v 16 hodin. Po zpěvu 
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hymny se rozešli, podle okresního týdeníku bylo na náměstí 

třicet sedm demonstrantů. 

 

Negativní následky avizoval i tehdejší okresní týdeník 

Krkonošská pravda, který vyšel bezprostředně po 20. 11. 1989, 

když 37 účastníků demonstrace označil za protisocialistické síly. 

V pondělí 20. listopadu na protivládní demonstraci přišli vesměs 

mladí aktivisté z Trutnova a okolí: Jana Kábrtová (později 

Hovorková), Radek Langhammer, ti byli v té době trestně stíháni 

za své předlistopadové aktivity, Radek Langhammer zejména za 

odvážnou protirežimní demonstraci s Josefem Čížkem na 1. máje 

1989. Podle vzpomínky Aleše Boudy 20. 11. 1989 na demonstraci  

byl i Radek Doležal, Pavel Hovorka, Ruda Skuček, Luboš 

Chudoba, Zbyněk Pavel, Richard Mikyska a už tehdy, nebo 

v dalších dnech Miroslav Linhart, Pavel Šorm, Miroslav Mědílek, 

MUDr. Karel Horák, taky trestně stíhaný za účast na 

demonstracích v Palachově týdnu v Praze,  Roman Láznička, 

Karel Vojáček a jeho bratři Jan a Štěpán, Pavel Pokorný, Ing.Petr 

Dohnálek CSc.,  Tomáš Svoboda. 

Taky na první trutnovské demonstraci bylo dost lidí 

z Východočeských uhelných dolů, kromě Jany Kábrtové, která 

patřila spíše do okruhu trutnovských disidentů, byl z dolů Josef 

Fujera, Pavel Svěcený, Dušan Melichar, Ing. Petr Smutný, Jiří 

Toman (z báňského úřadu), v dalších dnech Ing. Jan Žaluda, 

JUDr. Jiří Humňal, demonstrant 17. Listopadu 1989 na Albertově 

v Praze (a už rok předtím 28. října 1988 byli s Jiřím Frýbou a 

Mirkem Grosmanem na nepovolené demonstraci na Václavském 

náměstí v Praze), František Jančík, Vilém Čermák. 
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 Není nám známo jiné okresní město v ČSR, kde by se již 

20. listopadu demonstrovalo, v tehdejším východočeském kraji 

byl Trutnov jediným místem, kde už 20. listopadu 1989 lidé vyšli 

na náměstí.   

Demonstrace probíhala dále obdobnými diskusemi, potom 

pochodem s rozžatými svíčkami od kašny podloubím kolem 

knihovny k radnici, přes Horskou ulici ke kostelu Narození 

Panny Marie, odtud po krátké poradě zpět ke kašně, tam Radek 

Langhammer navrhl československou hymnu a po jejím zpěvu 

demonstrace byla ukončena. Jana Kábrtová přítomné požádala o 

účast na další demonstraci v 16 hodin následujícího dne.  

Vše bylo příslušníky VB fotografováno a tak nebylo divu, 

že někteří přítomni měli obavu z možných následků. Na 

podloubí se k hloučku souhlasně obracela jedna paní, když se 

dostala do světel fotografa, rychle odcházela a volala, ať ji nefotí, 

že k nim nepatří. 

Demonstrovalo se asi hodinu, možná více než hodinu.  

V Trutnově bylo poměrně hodně aktivistů, kteří se účastnili 

četných protirežimních akcí, šířili petice a svobodnou literaturu, 

někteří demonstrovali už před listopadem. Leckteří se navzájem 

znali, tak již mnoho nebylo třeba. Trutnovští aktivisté se ke 

demonstraci statečných pražských studentů připojili svými 

veřejnými projevy na demonstracích  ihned, jakmile se o 

studentské demonstraci v Praze dověděli.  

 Demonstrace prvních dnů probíhaly s provolávání hesel o 

svobodě projevu. Hořící svíčky v šeru náměstí byly nádherným 

symbolem přinesení světla do politické a morální bídy, do které 

národ za uplynulá léta upadal. Před pádem totality byl poprvé 

tento způsob veřejného vyjádření politického odporu použit 
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v březnu 1988 v Bratislavě na svíčkové demonstraci za 

dodržování lidských a občanských práv. 

V úterý 21. 11. 1989 přibylo aktivistů hnutí i lidí vyjadřujících 

nesouhlas s režimem, přibyly transparenty. To vše při záblescích 

fotoaparátu a opakovaných výzvách k rozchodu od 

demonstrantů ignorovaných. Dramatičnosti akci přidávaly 

neustálé diskuse s policisty a úředníky MěNV, ta se protáhla na 

hodinu. Orgány VB a  města je přemlouvaly k rozchodu, 

přítomné legitimovaly, zastrašovaly pořizováním dokumentace 

důkazů k trestnímu stíhání. Také v úterý 21. 11. 1989 na zasedání 

okresního výboru Národní fronty proti tomuto násilí protestoval 

Karel Vojáček a brutální zásah odsoudil. Zůstal však osamocen, 

zásah bezpečnosti schválila i zástupkyně svazu žen řečí: 

„Republiku si rozvracet nedáme“.  

O událostech v Praze, které nabíraly na obrátkách se širší 

veřejnost dovídala s několikadenním zpožděním. Veřejné 

sdělovací prostředky - rozhlas, televize i noviny o událostech 

informovaly prorežimně. Ve středu 22. 11. deník Lidová 

demokracie otiskl provolání Františka kardinála Tomáška 

„Všemu lidu Československa“. Které v úvodu informovalo o 

účastí na svatořečení Anežky Přemyslovny. Viz následující 

odstavec. 

 

 Všemu lidu Československa! 

 

Drazí spoluobčané, obracím se na vás několik hodin po návratu z Říma, 

kde jsem se účastnil kanonizace naši Anežky Přemyslovny. Ona, 

královská dcera, sice odešla do ústrani kláštera z lásky k Bohu a k bližní-
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mu, ale nepřestala být se svým lidem v jeho slávě i ponížení. 

 

Ani mně nemůže být cizí osud mého národa a všech obyvatel našeho 

státu. Nesmím mlčet ve chvíli, kdy jste se sjednotili k mohutnému 

protestu proti bezpráví páchanému na nás po čtyři desetiletí. Není 

možné mít důvěru v takové vedeni státu, které není ochotno mluvit 

pravdu a zemi s tisíciletou Stáni tradici upírá práva a svobody, po-

važované za normální i ve zcela mladých státech třetího světa. 

--------------- 

 

  Ten den měla ČSL v Hradci Králové své zasedání 

krajského výboru. Na něm Pavel Jajtner, pozdějšího velvyslance 

ve Vatikánu, přinesl informace o vzniku pražského Občanského 

fóra a jeho prvé prohlášení. Nebylo jednoduché, avšak podařilo 

se z něho podstatnou část přenést i do usnesení krajského výboru 

ČSL. 

  

 

 Tribuna na kašně 

Ve středu odpoledne 22. 11. 1989 sekretariát ČSL navštívil, student 

Filip Švál, který důvěru že zde najde slyšení získal z  provolání 

kardinála Tomáška uveřejněného v Lidové demokracii *. Bylo to 

v době, kdy si K. Vojáček chystal body k vystoupení na večerní 

demonstraci. Vypili čaj, vyšli do šera ztichlého náměstí.  Filip 

Švál vyskočil na Krakonošovu kašnu, který podal svědectví o 

událostech na Národní třídě a přednesl výzvu studentského 

stávkového výboru. Kašna byla toho dne celá zledovatělá a 
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klouzalo to na ní. Než ukončil svoji řeč kdo měl zájem, byla mu 

na klopu připíchnuta trikolora. Tak si mnozí odnesli viditelné 

znamení a informovanost o dění v Praze a myšlenka bojkotu 

režimu se tak šířila. Nositelé trikolory vyjádřili ochotni nést 

riziko společně s demonstranty. Po studentovi vyskočil na kašnu 

i Karel Vojáček. Blesky fotoaparátů tajných spolupracovníků VB 

či STB blikaly. Bylo třeba pozvednout hlas, aby jej bylo slyšet i na 

podloubí.  Promluvil k lidem o bodech, které počátkem 

týdne přijalo pražské OF a jejichž naplnění rovněž prosazujeme 

ČSL:  

1. svobodné volby 

2. zrušení článku ústavy o vedoucí úloze KSČ  

3. potrestání viníků napadení pokojné studentské manifestace.  

K závěru končil slovy Čs. strana lidová plně stojí za úsilím 

Občanského fóra v obhajobě lidských práv, občanských svobod, 

a usiluje o svobodu, právo a demokracii.  Mezi demonstranty byl 

přítomen větší počet členů KSČ a StB, kteří obtěžovali drobnými 

projevy provokací. Účast činila cca 200-300 lidí. Demonstrující 

měli pár transparentů s hesly SVOBODU, SVOBODNÉ VOLBY, 

NENÁSILÍ.  Náměstím projíždělo rozhlasové auto MěNV 

požadující rozpuštění nezákonné akce. Ještě pár odvážlivců 

vyskočilo na kašnu a promluvilo. Než se skupinka řečníků 

rozešla, dohodla se: „Zítra zase ve čtyři“. Demonstrace trvala asi 

40 minut. K závěru někteří demonstranti dlouho se svíčkami 

postávali u kašny. Ty pak na kašně hořely ještě k ránu. Kluzká 

kašna toho dne byla pro nás poučením. Pro další akci nám  zdejší 

farář  V. Pavliš  zapůjčil z kostela schůdky.   
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Další dny se demonstranti museli potýkat s nepřízni 

počasí, mrzlo a padal sníh. Přesto počty demonstrujících 

narůstaly, dělali jsme si naději že většina přítomných 

sympatizuje s novým společenským děním. Druhý den navštívili 

kancelář ČSL zvukaři Domu kultury s nabídkou ozvučení 

prostoru pro posluchače kolem kašny. Uvedli, že je to jejich 

soukromá iniciativa.  Zápal a obětavost byla fenoménem těch 

dnů. Občanské fórum? Fórum? Místo, otevřený prostor pro 

diskusi. Diskusi bychom na náměstí již vedli, i když z auta 

národního výboru říkají, že nezákonně a ohánějí se paragrafy o 

shromaždování osob a pendrekovým zákonem o pobuřování a 

účasti na akcích narušujících veřejný pořádek. Ale Občanské 

fórum? Co to je? To se jen málo komu doneslo. S pomocí 

ozvučení by to šlo hned lépe. Dostavník s novými událostmi se 

rozjížděl pro toho kdo v něm sedí, je dobré vědět, kdo drží v ruce 

opratě. Od toho dne více lidí vědělo, co se na fóru deklaruje co 

přináší a co se od nich žádá. Každý kdo se hlásil k novému 

společenskému proudu a musel jednat s dosavadními 

představiteli moci si nabral toho rizika o pár hrstí více.  Nyní po 

letech si již málo kdo na konkrétní události vzpomene a nevidí za 

tím ty jedince, kteří v tyto dny zvažovali, jak moc do následků 

které z jejich jednání může vzejít vtáhnout své rodiny. Hrozil jim 

vyhazov z práce, děti nepřijmou do vyšších škol a ne 

v posledním případě trestní postih i vězení. Ne v žádném 

případě se nedělo nic samo od sebe. V některých se ozval vnitřní 

hlas, někdo mu říká svědomí jiný touha po svobodě, podle toho 

jak to má kdo nastavené.  

23. listopadu 1989 na trutnovském náměstí pokračovala 

veřejná vystoupení a projevy na Krakonošově kašně, již s 

použitím rozhlasové aparatury, tu na vlastní riziko zajistili 
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mládenci z Domu kultury.  Ten před čtvrtou hodinou dorazili do 

kanceláře ČSL zvukaři s aparaturou a za nimi včerejší noví 

přátelé. Reprobedny jsme napojili na proud z kanceláře. Přibrali 

nové trikolory a vyšli na náměstí. Jak to v této pokročilé 

podzimní době je brzo se stmívá. Zdejší náměstí bylo již druhým 

rokem po rekonstrukci - pěkné upravené, nové světelné sloupy 

s lavičkami. Přesto se zdálo, že tone v šeru, jak jsme na něho 

vcházeli z prosvětleného podloubí, které náměstí lemuje. U 

kašny nebyl větší hlouček než včera, ale než domluvil prvý 

řečník, hlouček se znásobil. Lidé postávající a vyčkávající 

v podloubí se seběhli ke kašně. Přestože skupinka pokřikujících 

soudruhů byla dnes početnější, dík ozvučení bylo naše řečníky 

na kašně lépe slyšet. Takto jsme ozvučovali náměstí ještě několik 

následujících dnů. Bylo však třeba u spojení kabelů mít dozor. 

Příslušníci veřejné bezpečnosti * vedení rozpojovali.  A přítomný 

dozor legitimovali. 

 I tento večer vše u kašny probíhalo spontánně, nikdo 

vystupující řečníků neorganizoval ani nemoderoval a vzhledem 

k velkému počtu stále nových zájemců se to začalo projevovat 

jako nedostatek a neschopnost vést veřejnou diskusi. Posledním 

řečníkem toho večera byl Jan Vojáček, ten pozval přítomné na 

setkání příští den pátek. Začátkem prosince jsme mohli vést 

diskuse s veřejností již mládežnickém klubu v Jihoslovanské 

ulici. 

 První listina OF Trutnov 

Prvá podvečerní setkání pod širým nebem u kašny netrvala 

dlouho, snad tři čtvrtě hodiny. Důvodů k omezení času bylo více:  

- nebylo by dobré přepínat režimní strunu  
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- udržet emoce na obou stranách 

- sami jsme se učili zvládat nové situace 

- nepřízeň počasí 

- udržet pozornosti posluchačů 

Po skončení demonstrace lidé spolu malých skupinkách chvilku 

živě diskutovali. Zájemce o širší spolupráci pozval Karel Vojáček 

do tepla sekretariátu OV ČSL. Přítomni vyhodnotili dění u kašny 

toho dne a rozpředli debatu o směrování OF a rozhodli že další 

setkání musí někdo vést. Pro úlohu moderátora se nabídl Tomáš 

Svoboda pracovník Domu kultury. Karel Vojáček  považoval za 

vhodné, vytvořit listinu, která pro tyto a další dny veřejně ztvrdí 

přihlášení k Občanskému fóru. Rozhodli se vystupovat spolu 

jako skupina místního fóra. K tomu se ustavující listinou písemně 

přihlásili. Vzhledem k povaze diskuse do úvodu listiny byla 

formulována jasná a jednoduchá věta, která pro tyto dny 

určovala program: „Občanské fórum v Trutnově se staví za 

Provolání Občanského fóra v Praze ze dne 19. 11. 1989“. Každý 

z přítomných byl dotázán na souhlas. Jeho jméno a bydliště bylo 

zapsáno do listiny. 

Jména v zakládací listině OF Trutnov psaná strojem jsou z této 

chvíle večera dne 23. 11. 1989 při jednání v kanceláři ČSL mezi 17 

– 19 hodinou.  

Ještě ten den večer byla schůzka u Radka Langhammera v ulice 

Blanické kde diskuse pokračovala ještě s dalšími přítomnými. 

Zde pod listinu přibyla jména dalších osob a některá ještě o den 

později na jiných místech. Všichni listinu nepodepsali. V bytě u 

Langhammerů   23. 11. 1989 byla taky Jana Kábrtová, avšak ta 

s Pavlem Hovorkou odešla ještě před podepisováním, taky tam  

byl Luboš Chudoba, možná se na některé zakládající účastníky 

docela zapomnělo, nebo na schůzku ani nepřišli. 
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Od tohoto večera se listina stala majetkem a později archiválii OF 

Trutnov. Při dvacátém výročí Sametové revoluce, jaký se 

listopadovým událostem roku 1989 dal název, byla listina 

vystavena v muzeu a tak je ji možné vidět i v příloze těchto 

řádků vzpomínek. V bytě u Radka Langhammra se setkalo 

dalších pár lidí kteří dosud nepatřili k tzv. „skupině 

protisocialistických živlů“. Někteří z nich v předešlých dnech 

týdne byli mimo Trutnov, hned po úvodních formalitách se 

zajímali o zdejší dění. Ze vzniklé debaty vyplynuly požadavky 

OF pro nejbližší dny a jednání s představiteli města: 

1. nebránit shromažďování lidu na Gottwaldově náměstí * 

2. zaručit účastníkům shromáždění beztrestnost 

3. umožnit využití městem instalované zvukové aparatury na 

náměstí 

4. umožnit Občanskému fóru svobodně občany informovat a k 

tomu vyhradit v centru města vývěsní skříňku, výlepovou 

plochu 

5. umožnit lidem shlédnout videozáznam události ze dne      

17. 11. 1989 na Národní třídě. 

 

Ač z počátku byly požadavkům kladeny překážky nakonec pod 

tlakem vývoje v republice se většinu požadavku podařilo 

prosadit během několika málo následujících dnů. Včetně 

promítání videa se záznamem událostí na Národní třídě. Video 

se promítalo na Nivách. Záznam přivezl student Hančl. 

 

O tom že hnutí ztroskotá a nemá dostatek síly, vnášel do mysli 

mnohým aktivistům jejich stín, který se k nim přilepil (člen stb, 

případně aktivní soudruh) Tentokrát již měli pramalou šanci 
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Něco jsme již věděli o proti totalitním odporu našem i 

evropském, současném i historickém. Povzbuzením pro mnohé 

bylo nedávné svatořečení Anežky Přemyslovny. Oslavy s tím 

spojené přivedly v sobotu do chrámu sv. Víta 25. 11. 1989a poté i 

Letnou nespočitatelné množství lidí *. Vše přenášela již televize. 

Letná se opakovala i příští den v neděli a to početnější 

návštěvnosti. 

 Šíření fóra v okrese 

Mnoho lidí po letech zajímá, jak bylo možné v krátké době 

rozšířit protesty proti režimu do takové šíře početné účasti. Když 

ze spojovací techniky mělo jen ne mnoho lidi domácí telefon, 

počítače u nás byly teprve v plenkách a internetové spojení 

patřilo k chráněným tajemstvím armád. Veškeré sdělovací 

prostředky rozhlas, televize tisk referovali z počátku o situaci 

zdrženlivě, prorežimně. O tom co se skutečně děje se předávalo 

osobními kontakty a doporučením poslechni si rozhlasovou 

stanici Svobodná Evropa, Hlas Ameriky. Přispívaly k tomu i 

demonstrace na náměstí, kterých se zúčastnili i obyvatelé 

okolních obcí na pozvání nebo si zašli za nákupem. Není nad 

rychlý přenos informací a osobní nezprostředkovaný zážitek. 

Někteří z nich napomohli následujících dnech zakládat místní 

fóra v sousedních obcích. Výraznými pomocníky v počátečních 

týdnech byli studenti vracející se ze škol domů kteří přiváželi  

materiály OF z Prahy sídlícího v Galerie Mánes*. Až do řádných 

voleb byl na horním podloubí opřený panel se stanovisky, 

výzvami a prohlášeními místního a pražského OF. Ze sloupů 

podloubí se po několik následujících dnů stala výlepová plocha. 

To trvalo po dobu, než začal vycházet zdejší Zpravodaj OF. První 

číslo nese datum 13. prosince 1989.  
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 Kancelář OF 

V prvních revolučních dne 21-23.11 1989 se několikrát členové 

sešli v kanceláři ČSL na Krakonošově náměstí (tehdy ještě 

Gottwaldově nám.) a ve stejný den ještě 23. 11. v bytě Radka 

Langhammera v Blanické ulici, třetí schůzka byla v bytě 

Richarda Mikysky 24. 11. 1989 ve vile naproti lesnické škole. 

Trvalejší azyl na pro jednání Občanského fóra poskytl Pavel 

Pokorný na své faře církve Evangelické. Nikdy potom už v tak 

solidním prostředí, oduševnělém a povznášejícím ovzduší OF 

nesídlilo. Pro první základní fázi revoluce to bylo sídlo ideální. 

Jako místnost pro styk s veřejností sloužila potom v prosinci asi 

měsíc místnost v Jihoslovanské ulici poblíž optiky a tehdejšího 

mládežnického klubu Trend Kancelář byla vybavena z darů.  

V kanceláři pracovalo mnoho dobrovolných nadšenců zdejších, 

z okolí, ale až z Velké Úpy dojížděli manželé Havrlíkovi.  Byla 

vedena kniha do které se zaznamenávaly události, přebraná a 

vydaná pošta i předávání materiálů do místních OF. Pak se 

kancelář stěhovala na nové místo a do voleb 1990 byla na Horské 

ulici v nejvyšším patře nad lékárnou. Část vybavení techniky a 

nábytku kanceláře darovala ČSL. Poslední do voleb 1990 byla na 

Horské ulici v nejvyšším patře nad lékárnou.  

OF odmítlo nabízenou kancelář v domě politické výchovy 

(Národní fronty) na Pražské ulici později odmítlo i kancelář 

v Bílém domě postaveném jako palác OV KSČ. Nyní je tam sídlo 

Nové radnice.  

 Město zajistilo adekvátní kancelář až v r. 1991 pro nástupnické 

složky OF ODS a OH na Krakonošově náměstí, tam je kancelář 
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ODS dodnes.  Na Evangelické faře bylo dobré zázemí a 

připravilo se zde několik akcí, které ukázaly sílu nově 

nastupujícího hnutí, zejména Generální stávka.  

Proběhla finanční a materielní sbírka na pomoc Lidu Rumunska 

v jeho odporu proti Ceausescovu režimu, koncert k volbě V. 

Havla, Den lidských práv, uvítání V. Havla v Trutnově a jiné.  

Když se opustila Evangelická fara neformální jednání OF se 

konala i v restauraci Sokolovna. 

Přesto, že hektická atmosféra trvala dál ještě pár následujících 

měsíců až do svobodných voleb, zdejší Občanské fórum se stalo 

oporou pro závodní a místní fóra blízkých a vzdálených obcí 

našeho okresu. Počáteční světélko naděje počalo žnout.  

Začátkem prosince byla ustavena nová vláda ČSSR a následující 

dny se k zdejšímu OF přihlásili další demokraté. 

Členem Občanského fóra byl každý, kdo se tak cítil, zvlášť 

dal-li to najevo veřejně na fóru, na náměstí. Tím jako občan byl 

členem OF zřetelně. Lze říci, že členy, ba zakládajícími členy OF 

v Trutnově byli všichni, kdo přišli demonstrovat na počátku od 

20. listopadu 1989, byť na zakládající listině OF uvedeni nejsou, 

oni byli ti inspirátoři.  

 

Odraz události roku 1989 v občanských 

aktivitách a trutnovských farnostech 

Převzato knížky Střípky v trutnovské farnosti autor K. Vojáček 

Dne 15. 9. 1989 měli na národním výboru ve správní komisi 

veřejného pořádku řízení Josef Čížek (ročník 1945) a Radek 

Langhammer (ročník 1965) za to, že na májové manifestaci 
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pracujících 1. 5. rozvinuli transparent s heslem „Podporujte 

nezávislé iniciativy Čs. občanů. “ Soud odmítl tento čin hodnotit 

jako trestný a kvalifikoval jej jako přestupek. Tím se dostal 

k vyřešení ve správní komisi VP NV. Řízení v komisi netrvalo 

déle jak dvě minuty. Zato rozhodnutí bylo mastné, komise určila 

za přestupek pokutu 500,- Kč *. K řízení na NV přišel i Miroslav 

Mědílek, který si sedl u dveří a modlil se v tichosti růženec. 

Následující neděli mě Mirek seznámil se zněním rozhodnutí 

komise, které vyznělo velmi prapodivně, s ohledem na existující 

právní řád. Sdělovalo mimo pokuty 500,- Kčs ještě to, že se 

provinil proti §16 zákona 60/1961 Sb. Zákona o úkolech národních 

výborů při zajišťování socialistického pořádku. 

 

V odůvodnění stálo, aby si své názory šířili mezi lidmi, kteří jim 

jsou ochotni naslouchat. A také, aby nebouřili vášně lidu. 

Jelikož se nám zdálo, že zdůvodnění se nedrží zákona, rozhodli 

jsme se proto, že M. Mědílek sepíše petici, která vystihne májové 

dělnické tradice a práva pracujícího lidu. Pod tuto petici sesbírá 

podpisy známých a spolupracovníků J. Čížka.  

Dne 20. 9. 1989 jsem na veřejném plenárním zasedání 

národního výboru Trutnov podal interpelaci ve věci rozhodnutí 

správní komise MěNV k výše zmíněnému rozhodnutí. Předseda 

MěNV  poté krátce o případu informoval plénum po svém a 

uvedl, že potrestají všechny, jak výtečníčka J. Čížka, i 

Langhammera tak také těch patnáct, co bylo dne 21. srpna t.r. na 

náměstí manifestovat proti obsazení ČSSR vojsky Varšavské 

smlouvy v roce 1968. Nakonec předseda NV řekl, že interpelaci s 

poslancem Vojáčkem osobně projedná. Stalo se tak asi při 

hodinovém pohovoru odpoledne druhý den 21. 9.    S výsledkem 
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jsem byl celkem spokojen. Svou interpelací jsem širšímu plénu 

dal na vědomí naši nevůli dále takto nesvobodně žít. Navíc bylo 

plénum informováno o demonstraci 21. srpna 1989 v Trutnově 

což původně soudruh Šmejc neměl v úmyslu. Předsedu MěNV 

jsem sice neobměkčil, jen ho připravil o trochu času. Na víc jsem 

momentálně neměl. 

 

Miroslav Mědílek obešel lidi z kostela a na podporu protestu 

proti rozhodnutí komise veřejného pořádku a pod vyjádřením 

stanoviska na manifestování názorů sesbíral celkem 37 podpisů 

signatářů *. Petice byla odeslána na MěNV Trutnov. Petice 

vyjadřovala tyto hlavní myšlenky:  

-  jsme proti rozhodnutí správní komise VP NV 

- ve věci J. Čížka a R. Langhammera nespatřujeme narušení 

veřejného pořádku  

- jejich počínání bylo v souladu s májovými manifestacemi, 

které mají vyjadřovat zájmy pracujícího lidu. 

V sobotu 28. 10. 1989 byl Josef Čížek držen v ochranném 

dozoru na VB, aby mu byla znemožněna účast na pražské 

manifestaci za prosazení demokratických principů obsažených 

ve výzvě „Několik vět.“ *  

 

V pátek 3. 11. jsme zahájili, tak jako jinde v naši zemi, 

devítidenní pobožnost ke svatořečení Anežky Přemyslovny. 

Svatořečená bude v neděli 12. listopadu ve Vatikánu.                     

K svatořečení byly organizovány v rámci diecézí zájezdové 

autobusy a vlaky. Předpokládá se účast kolem osmi tisíc lidí. 

Účastník z Trutnova mi není znám. 
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V pátek 20. října jsme uskutečnili v síni Bohuslava Martinů 

v rámci kulturní činnosti ČSL akci nazvanou „Vidění Anežčino.“ 

Akce se konala jako předzvěst svatořečení Anežky Přemyslovny. 

ČSL to vzala na sebe, jelikož farnostem veřejné akce povolovány 

nebyly. Účinkujícími v melodrama byly hosté z Prahy Dr. Miloš 

Pulec, Dr. Čestmír Krčmář a Miloš Bok. 

 

Dnes 5. 11. byl čten pastýřský list našich biskupů a ordinářů, 

který pojednával o díle Anežky Přemyslovny, královské dcery 

Přemysla Otakara I. Anežka měla z titulu královské dcery před 

sebou životní cestu, na jejímž počátku měl být diplomatický 

sňatek s královským nebo císařským synem. Tohoto údělu se 

zřekla a o pomoc a přímluvu žádala i papeže. Ten v její prospěch 

zasáhl. Sama si zvolila život v klášteře, mimo královské sídlo, 

mezi chudými. V celém svém životě usilovala a dosáhla toho, že 

byl založen řeholní řád křížovníků s červenou hvězdou. Jeho 

denní náplní byla pomoc nemocným a trpícím a usnadnění jejich 

posledních dnů života. V průběhu let nechala vystavět klášter v 

Praze Na Františku (Anežský klášter). Vzhledem k oblibě byla ke 

konci svého života uctívána jako svatá. Zemřela 2. března 1282. 

 

Říjnové manifestace byly ohlašovány ze zahraničních rozhlasů. 

Účast na nich nedosáhla takové síly, aby výrazně ovlivnila 

politický život a hospodářské řízení republiky. 

 

Josef Čížek napsal petici generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ 

Miloušovi Jakešovi, v níž žádá propuštění katolického aktivisty 
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JUDr. Jana Čarnogurského z Bratislavy, který je vězněn za účast 

při kladení věnců k památníku padlých dne 21. 8. 1968. 

 

Miroslav Mědílek se stal dopisovatelem samizdatového 

čtrnáctideníku Křesťanské obzory. Poskytuje příspěvky 

k ochraně dosud nenarozených dětí a k omezení interrupcí na 

minimum. 

 Oslavy dne lidských práv v roce 1989 

Na neděli 10. 12. připadl mezinárodně slavený Den lidských 

práv. Občanské fórum mě požádalo, abych vyjednal v kostele na 

tento den varhanní koncert, který by předcházel mítinku na 

náměstí. Na lešení, v tomto roce zahájené opravy kostela, 

připevnil Miroslav Mědílek veliký nápis „Chceme církev 

svobodnou, bez státního souhlasu.“ Pohovořil jsem s d. p. V. 

Pavlišem a varhaníkem panem M. Čakrtem a K. Müllerem. 

Koncert se konal od 13:00 hodin.     Na varhany hrál pan Strejc 

z Hradce Králové. Průvodní slovo a mezi skladbami recitoval 

z Knihy moudrosti pan Michael Čakrt. Z kůru přes zábradlí byla 

spuštěna státní vlajka. Rovněž OF mělo zájem vyvěsit vlajku 

z věže kostela, organizátoři však přišli dlouho. Důstojný pán 

Václav Pavliš nedal souhlas. Byl již na koncertu a domníval se, že 

nic se nemá přehánět. Od 14:00 byl mítink na náměstí za účasti 

cca 5 tisíc lidí. Mezi hlavními řečníky promluvil František Haas a 

Josef Vágner ze Dvora Králové. Zdejší rodačka Agáta Čakrtová 

pozdravila veřejnost za Čs. filharmonii a vedla shromáždění při 

zpěvu státní hymny. 
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11. 12. 1989 obdržel pan kardinál František Tomášek dopis se 

sdělením, že Sdružení katolických duchovních Pacem in teris 

bylo dne 7. 12. 1989 rozhodnutím svého výboru rozpuštěno. 

 

Dne 12. 12. 1989 sloužil otec biskup Karel Otčenášek svou 

prvou mši svatou v katedrále Svatého Ducha před oficiálním 

nástupem do úřadu biskupa. Krátce na to přišlo biskupu Karlovi 

od Svatého otce Jana Pavla II. jmenování na úřad sídelního 

biskupa Královéhradecké diecéze s datem uvedení v úřad 21. 12. 

1989. 

 

V pátek 16. 12.1989 Bohumil Šitavanc, člen Charty 77, katolický 

kněz z Poříčí a člen Občanského fóra Trutnov promluvil na 

mítinku OF. Vystoupil na Krakonošovu kašnu stejně jako jiní 

řečníci a promluvil k tisícovce přítomných lidí o mimořádném 

charakteru Václava Havla. Podpořil jeho kandidaturu na úřad 

prezidenta.  

Krátce před vánocemi vypukl masakr v Rumunsku, kde 

obyvatelstvo bylo stříleno státní policií prezidenta Čaučeska          

a proti lidem byla nasazena těžká vojenská technika. V našem 

národu vzrostl silný odpor vůči páchání násilí na lidu 

Rumunska. OF, studenti a ČSČK začali organizovat 

potravinovou pomoc Rumunsku. O vánocích na Štědrý den jsem 

na požádání Občanského fóra v Trutnově promluvil do rozhlasu 

po drátě * o organizování potravinové pomoci v našem okrese. 

OF Trutnov. K získání hotovosti jsem obvolal všechny fary a 

církevní sbory v okrese, zda by byli ochotni přispět na úhradu 

cesty do Rumunska ze sbírek konaných ve vánočních svátečních 

dnech. Vždy jsem dostal příznivou odpověď. OF v Trutnově 
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organizovalo sbírkovou akci před kostelem v Trutnově a v Poříčí. 

Zde vždy hodinu před půlnoční mší a v době jejího konání 

vybírali peníze do velké pokladny zřízené pro tento účel. 

Potravinová pomoc v podobě konzerv se sbírala do beden. Na 

jedné z beden hořely svíčky a místo sbírky bylo označeno 

Rumunskou vlajkou, ve které zela velká díra po starém 

socialistickém znaku. Díra v té vlajce také symbolizovala ránu a 

bolest, kterou nyní trpí lid Rumunska. Kněží Bohumil Šitavanc a 

Václav Pavliš tuto akci podpořili organizačně ale i výzvou 

v půlnočním kázání. Mezi vánočními svátky vyjel kamion do 

Rumunsku pomoc v hodnotě 300 tisíc Kč. 

 

 Kalendář 1989 

 

 Kalendář událostí prvého týdne OF Trutnov  

datum  den událost v Trutnově 

17.11.89 pá   

18.11.89 so Demonstrace na náměstí 
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19.11.89 ne Demonstrace na náměstí 

20.11.89 po Průvodem se svíčkami školní ul.  a zpět, náměstí hymna 

21.11.89 út Demonstrace svíčky na náměstí 

22.11.89 st Demonstrace náměstí,  kašna s prvými projevy  

23.11.89 čt 
Demonstrace u kašny s rozhlasem;  oficielní ustavení OF, 
OF formulovalo prvé požadavky pro MěNV 

24.11.89 pá 
Jednání OF s předsedou MěNV o požadavcích. 
Demonstrace u kašny 

25.11.89 so 

Od MěNV jsme získali na Nivách na dny  25-26.11 
odpolední čas pro promítání videa ze zásahu v Praze. 
Demonstrace u kašny 

26.11.89 ne Příprava celostátní stávky. Demonstrace u kašny. 

27.11.89 po Odpoledne celostátní stávka  - plné náměstí 

    

Závěr 
V letošním roce kdy si připomínáme třicáté výročí 

listopadových dnů roku 2019. Se za uplynulá léta mnohé změnilo 

k lepšímu. Je toho mnoho co by byl třeba jmenovat. Kdo chce tak 

to vidí. Ale je mnohé co na pohled není hned vidět, avšak po čase 

to poznáte a to se věci již obtížně vrací zpět. Bylo tomu tak i 

v devadesátých letech minulého století. V roce 1989 s režimem 

drželi jen skalní soudruzi. Mladí soudruzi jen když museli a 

čekali kdy se provalí, že pan Jakeš generální tajemník ÚV KSČ  je 

sám jak ten kůl v plotě. Ze svých schůzí měli mladí soudruzi 

dostatek informací o průběhu perestrojky o úvahách možnosti 

drobného podnikání ve službách i zemědělství. Nebyli jim 

vzdálené myšlenky, že lze z toho tzv. národního majetku, který 

byl odebrán buržoazii ihned po válce, a zejména po roce 1948 

mohou mnohé získat. Bylo jich dost, kteří na to byli odborně 

zdatní a všeho schopni.  
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Tehdy po roce 89 se formou privatizace podělila o majetky 

státních firem větší část společnosti. V roce 1988 byla právní 

forma národní podnik nahrazena novou právní formou státní 

podnik*. V současnosti kdy se znovu demonstruje a vzmáhá se 

odpor, který vyvolal jeden z majetných oligarchů svou  novou 

formou „privatizace“ směrující k ovládnutí ne jen veškerého 

majetku ale ovládání mysli lidí prostřednictvím svých médií je 

potřebné si všímat a vnímat skryté touhy a přání a včas rozeznat 

nebezpečí, které ohrožuje naši věc, naši demokracii.  Je to i v tom 

jak šiřitelé hesla prezidenta Václava Havla: „pravda a láska 

zvítězí nad lží a nenávistí“ jsou vysmívání. Pro nás heslo nic 

neztratilo ze svého význam  právě naopak nabylo na významu a 

povzbuzuje k vytrvalosti.  

V Trutnově  14. 6. 2019                     Karel Vojáček 
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 Otisk razítka OF Trutnov 

Odznáček Občanského fóra  
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Rodokmen rodiny Vojáčkovi 

Kopie ustavující listiny Občanského fóra Trutnov  23. 11. 1989 
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Návrh programu  Občanského fóra Trutnov. 

 
Pro OF vypracoval  ing. Jan Vojáček v lednu 1990. 
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Plakátek k akci  a první výtisk Zpravodaje OF. 
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Co je potřeba k revoluci. 

Příspěvek k vnitrostranickému tisku z 18.července 1989 
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Foto J. Jahody z Celonárodní stávky v Trutnově v pondělí 27. 11. 1989  

Vlajku upevnil Pavel Pokorný. 
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 Vysvětlivky 

Centrála OF Praha  -  Následně na zbití pokojné demonstrace 

studentů na národní třídě v Praze vzniklo politické hnutí Občanské 

fórum (OF). Jednalo se o jednotné opoziční hnutí, které mělo vyjednávat 

s tehdejší Československou vládou. Mítinku, který se konal v pražském 

Činoherním klubu, se zúčastnila řada nezávislých sdružení. Mezi 

jinými například: Charta 77, Československý helsinský výbor, Kruh 

nezávislé inteligence, nezávislí studenti, Hnutí za občanskou svobodu, 

československé centrum PEN klubu, někteří členové Československé 

strany socialistické, Československé strany lidové. Byli zde také bývalí a 

současní členové KSČ a mnozí další. 

Datum založeni  :  19. listopadu 1989 Ve 22 hodin hlavní 

představitelé Charty 77 založili Občanské fórum. Ve zkratce:  OF. 

Datum rozpuštění:  1991 (rozpad/transformace). Nejdůležitějším 

orgánem se stal Koordinační výbor, v jehož čele stanul Václav Havel. 

Ještě dne 19. 11. vyšlo prohlášení, ve kterém signatáři důrazně 

požadovali odstoupení politiků, kteří byli v "...bezprostředně spojeni s 

přípravou intervence pěti států Varšavské smlouvy z r. 1968 

Cyklostyl je přístroj na rozmnožování písemností. Princip tisku 

spočíval v propouštění barvy blánou.  

Deník Lidová demokracie tiskový orgán Československé strany 

lidové 

Demonstrace na Letné 25. 11. 1989 účast 500 tis. a  26. 11.1989    

800 tis. lidí. 

Esenbák  člen sboru národní bezpečnosti 

František kardinál Tomášek, při bourání komunistického režimu se 

1988 – 1990 sehrál významnou úlohu,  30. června 1899 , 34. arcibiskup 

pražský a primas český (1977–1991), zemřel v létě 1992 ve věku 93 let. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1899
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskup_pra%C5%BEsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskup_pra%C5%BEsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_c%C3%ADrkevn%C3%AD_provincie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1977
https://cs.wikipedia.org/wiki/1991
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
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Gottwaldovo náměstí z popudu OF Trutnov od roku 1990 

Krakonošovo náměstí 

Hlas  Ameriky -  Rozhlasová vysílací stanice od  roku 1942. Hlavním 

posláním Hlasu Ameriky je šíření informací do zemí, kde panuje jistá 

dezinformovanost nebo cenzura. Vysílání v češtině bylo zahájeno v 

březnu 1942 a pokračovalo do 27. února 2004. V letech 1950–1964 a 

1968–1973 bylo vysílání na území Československa rušeno. 

Charta OSN - Charta Spojených národů je ustavující dokument 

světové organizace, který stanovuje práva a povinnosti členských států 

a stanoví orgány a postupy fungování OSN. Jako mezinárodní smlouva 

kodifikuje Charta základní principy mezinárodních vztahů – od 

suverenity a rovnosti mezi státy až po zákaz užití síly při řešení 

mezinárodních sporů. 

Lidová demokracie - byl český deník Československé strany lidové 

vycházející v letech 1945 až 1994. Navazoval na Lidové listy, které 

vycházely od roku 1922.  

MěNV celým názvem Městský národní výbor plnil úlohu úřadu správy  

Navrátilových „31 bodů – Augustin Navrátil Roku 1987 podepsal 

Chartu 77. Na jaře 1988 vypracoval petici s názvem Podněty katolíků k 

řešení situace věřících občanů, v níž byly požadavky zpracovány ve 31 

bodech. Tato petice znamenala skutečný přelom - do té doby byly petice 

podepisovány nejvýše jedním tisícem občanů, zřídkakdy větším počtem, 

avšak petici vypracovanou Augustinem Navrátilem podepsalo více než 

šest set tisíc lidí, mezi nimi i mnoho nevěřících.  

Pendrekový zákon – (obuškový) Zákonné opatření předsednictva 

Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb. z 22. srpna 1969 o 

opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku, 

nebo lidově obuškový zákon či pendrekový zákon. Ve skutečnosti 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cenzura
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/2004
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta_OSN.pdf
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posloužila zákonné opatření na perzekuci lidí, kteří byli nespokojeni s 

poměry ve státě a s opouštěním Dubčekovy politiky socialismu s lidskou 

tváří. 

Perlustrace – kontrola dokladů policii. 

Pokuta 500,- Kč v té době pro někoho znamenala i týdenní mzdu 

Příslušníci veřejné bezpečnosti - Veřejná bezpečnost (zkráceně 

označovaná jako VB, byla složka Sboru národní bezpečnosti, která 

vykonávala činnosti, které v demokratických státech obvykle vykonává 

policie. Jednalo se zejména o ochranu života a zdraví občanů, 

vyšetřování trestných činů, dohled nad bezpečností a plynulostí 

silničního provozu apod. 

Rozhlas po drátě  (lidově dráťák) byl systém pro šíření rozhlasového 

vysílání pomocí kabelového rozvodu bez použití radiového přenosu. V 

Trutnově měl studio na Malém náměstí. 

Svobodná Evropa  - je rozhlasová organizace založená Kongresem 

USA pro šíření objektivních informací v diktátorských režimech. RFE 

sám ovšem spadal pod kompetenci tzv. „Národní rady pro svobodnou 

Evropu“ (National Committee for a Free Europe).Se sídlem v 

Mnichově. RFE zahájila provoz v Mnichově dne 1. května 1951 a to v 

češtině. Vysílání české redakce bylo ukončeno 31. 12. 2001 

Signatář – osoba podepisující zpravidla závazný dokument. 

SNB  Sbor národní bezpečnosti -  státní bezpečnostní orgán  

Svíčková demonstrace březnu 1988 v Bratislavě - Jeden z 

nejvýraznějších projevů nespokojenosti občanů v normalizačním 

Československu se udál 25. března 1988 v Bratislavě. Byla to 

Demonstrace za náboženskou svobod. Demonstrace byla násilně 

potlačen. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus_s_lidskou_tv%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus_s_lidskou_tv%C3%A1%C5%99%C3%AD
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Stín který nás sledoval -  spolupracovníci státní tajné bezpečnosti 

(STB). 

Státní podnik- Národní podnik (zkratkou n. p.) bylo oficiální označení 

právní formy státních podniků v socialistickém Československu. V roce 

1988 byla tato právní forma nahrazena novou právní formou státní 

podnik, v letech 1988–1990 byly národní podniky vesměs 

transformovány na státní podniky nebo privatizovány a s účinností od 

1. ledna 1992 byla právní forma národní podnik vypuštěna z právního 

řádu Československa zrušením hospodářského zákoníku (zákon č. 

109/1964 Sb.) a jeho nahrazením obchodním zákoníkem (č. 513/1991 

Sb.).  

Texlen – název podniku na zpracování lnu. Po zdejším okrese byly 

jedním z největších zaměstnavatelů. Většinou zanikly koncem 20. 

století 

VUD -  Východočeské uhelné doly byly hlubinné. V našem regionu byly 

dlouhá léta významný zaměstnavatel. Těžilo se v Malých 

Svatoňovicích, Rtyni v Podkrkonoší, Radvanicích a Žacléři. Poslední 

důl byl uzavřen 1. dubna 1994.   

Výzva „Několik vět“  byl dokument vypracovaný hnutím Charta 

77 na jaře roku 1989 a zveřejněný 29. června. Jeho obsahem byla výzva 

k respektu a obraně lidských a občanských práv. Na podzim roku 1989 

bylo pod peticí podepsáno zhruba 40 000 lidí. 

  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_podnik
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_podnik
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_podnik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Privatizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_77
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_77
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989
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Jak se v Trutnově rodilo 

Občanské fórum 

 

 


