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Listopadové události roku 1989 v Pardubicích optikou regionálního tisku 

 

 Je docela zajímavé pohlédnout, jak o převratných událostech listopadu a prosince roku 

1989, klíčovém období pro osudy naší země, informoval své pardubické čtenáře dobový 

regionální tisk.  

Tímto tiskem byla v první řadě Zář, tiskový orgán Okresního výboru Komunistické 

strany Československa (KSČ) a současně Okresního Národního výboru (ONV) v Pardubicích. 

Původně toto periodikum neslo název Rudá zář. První číslo vyšlo 20. května roku 1945. Od 

roku 1949 pak vycházelo až do roku 1989 pod zkráceným názvem Zář. Periodicita novin se 

proměňovala, od roku 1966 dosavadní týdeník začal vycházet 2x týdně, v úterý a pátek, 

později Zář vycházela jako obdeník. Do 30. září 1992 Zář vycházela pod názvem Pardubické 

noviny-Zář, poté byl titul Zář vypuštěn a zůstaly jen Pardubické noviny, dnes Pardubický 

deník.
1
 Krajské noviny Pochodeň vycházely už od roku 1933 jako tiskový orgán 

východočeského Krajského výboru KSČ v Hradci Králové. Vycházely až do roku 1990.
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Pochodeň z pátku 17. listopadu 1989 přináší typický obrázek normalizačního 

„bezčasí“: Nejdůležitější zprávou dne je zpráva ze zasedání Ústředního výboru KSČ. Na první 

stránce se dále dočteme o zasedání Městského národního výboru v Hradci Králové, který jako 

hlavní bod projednal stav městské zeleně, a také potěšující zprávu, že květák se na polích 

náchodského okresu bude sklízet až do prvních mrazíků. Nicméně i studenti královéhradecké 

pedagogické fakulty si připomněli tento den důležité výročí Mezinárodního dne studenstva. 

Na rozdíl od studentů pražských však nikoli demonstrací, ale besedou s tajemníkem 

Krajského výboru KSČ soudruhem Krňákem.
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V pondělí 21. listopadu přináší Pochodeň krátkou zprávu o událostech posledních dnů 

v článku Z jednání vlády ČSSR, ČSR a SSR k událostem 17. listopadu. Dozvídáme se z něj, že 

všechny tři vlády plní plán přestavby, a tak k demonstracím není důvod. Studentské hnutí je 

zde hodnoceno jako „pokusy narušovat pořádek, vyvolávat nedůvěru k činnosti vlády  

a k socialistickému zřízení.“ V tomtéž čísle nalezneme i článek Provolání účastníků aktivu, 

zástupců státních podniků k rozvoji pracovní iniciativy ve Východočeském kraji, jímž členové 

aktivu vyzývají své spoluobčany: „Poctivou prací vyjádřeme podporu politice Komunistické 

strany Československa. Neboť ta je jedinou politickou silou, která je schopna důsledně uvést 

proces přestavby a demokratizace k dalšímu rozvoji a upevnění socialismu.“ Nicméně zde 

nalezneme i stručné a věcné shrnutí posledních událostí v článku nazvaném Shromáždění na 

Václavském náměstí. 
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Pardubická Zář se k událostem, které následovaly po pátku 17. listopadu, vyjadřuje až 

ve svém vydání ze čtvrtka 24. listopadu. Z článku Demonstrace v Pardubicích zaznívá úplně 

jiná atmosféra, než z krajského tisku. Věcně jsou zde popsány demonstrace a průvody, které 

se od pondělí v Pardubicích odehrály. Článek končí výzvou stávkového výboru studentů 

VŠCHT k pokojné diskusi.
5
 V pondělním čísle Záře z 28. listopadu byla otištěna fotografie 

z demonstrace před pardubickým divadlem. 
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Posun v názorovém vývoji společnosti na konci listopadu 1989 výmluvně odráží 

titulní stránka Záře z 1. prosince. Zpráva o průběhu generální stávky a dalších událostech 

v okrese nese název Lidé vyjádřili svůj postoj, k němuž je připojen i snímek, zachycující dění 

před pardubickým divadlem. V jiném článku se dočteme, že i pardubický okresní výbor 

Národní fronty na svém zasedání zhodnotil současnou vnitropolitickou situaci a dospěl 

k závěru, „že ke společné práci v Národní frontě je nyní nutné přistupovat na základě principu 

rovnoprávnosti, bez jakýchkoli předpojatostí.“ Nicméně delegáti rovněž zdůraznili, že 

„zároveň je třeba chránit ústavnost a instituci prezidenta republiky.“
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Svoji rétoriku mění krajská Pochodeň až v samém závěru prosince roku 1989. V čísle 

z 29. prosince suše popisně informuje o doplnění řad poslanců Sněmovny lidu Federálního 

shromáždění Československé socialistické republiky nezávislými kandidáty, uvádí jejich 

výčet, a poté hovoří o dalších procesních úkonech Sněmovny. Mezi novými poslanci je 

jmenován i kandidát pardubického Občanského fóra RNDr. Libor Kudláček.
7
 Hned nazítří 

však deník Pochodeň přináší na celé titulní stránce článek s palcovým titulkem Václav Havel 

prezidentem ČSSR.
8
 Rozdíl v obsahu titulní stránky Pochodně ze 17. listopadu a 30. prosince 

více než výmluvně vypovídá o cestě, kterou za pouhých šest týdnů prošla celá země. 
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2. Pochodeň 21.11.1989 
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3. Pochodeň 21.11.1989 

 

4. Zář 28.11.1989 
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5. Zář 24.11.1989 
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8. Pochodeň 29.12.1989 
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9. Pochodeň 30.12.1989 


