Rožnov 89

Proboha,
nechte je!
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Rožnov 89 # Panely s příběhy roku 1989 v Rožnově pod Radhoštěm směřujícími
k sametové revoluci najdete na těchto místech (nebo na http://roznov89.knir.cz):
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avšak mezitím

21. listopadu 1989

Několik vět – u krytého bazénu
Generální stávka – před Teslou
Charta 77 – autobusové nádraží
První máj – křižovatka u Rosavy
Incident – PRÁVĚ ČTETE
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Akce Říman – Nádražní ulice
Demonstrace – Masarykovo náměstí
Občanské fórum – za Albertem
Památník – Masarykovo náměstí
Volby – Masarykovo náměstí

Vyfotil jsem jej
Jan Zůbek: V uličce směrem k sokolovně jsem zahlédl
policejní vůz. Vyfotil jsem jej bleskem proti dálkovým
světlům, a protože se nic nedělo, přikrčil jsem se a vyfotografoval je znovu. V tom okamžiku vyjeli, chytili mne
a zatkli. Tvrdil jsem, že jsem si fotografoval ulici, ale oni,
že si o tom povykládáme jinde, tvrdě mne natlačili do
auta a nepříjemně mi při tom zkroutili hlavu.

se po protirežimní demonstraci na rožnovském náměstí
vydalo několik stovek lidí v průvodu po Nádražní ulicí směrem
k T- klubu, kde měla proběhnout debata s vedením města
o výstavbě kontroverzního památníku osvobození…

Chytili!
Zdeněk Konvičný: Čelo průvodu už se pohnulo Nádražní ulicí. Když jsme se dostali na dohled křižovatky
s Videčskou ulicí, někdo začal křičet, že chytili Zůbka
a vezou ho na zámeček, kde bylo sídlo VB. Bylo jasné,
že nemohou jet jinudy než Pionýrskou ulicí a přes křižovatku s Nádražní a Videčskou. V tom okamžiku se
dalo čelo průvodu do běhu s cílem zkřížit policejnímu
vozidlu cestu.

trasa jízdy policejního
auta s Janem Zůbkem
z náměstí na zámeček

místo střetu policejního auta
s davem demonstrantů

jihozápadní obchvat náměstí
v roce 1989 neexistoval

Začalo jim být krušno

zámeček, resp. Fassmannova vila,
sloužil jako policejní stanice
průvod demonstrantů
jde z náměstí Nádražní ulicí

zde Jan Zůbek
fotografuje policejní vůz

Jan Zůbek: Během jízdy policisté argumentovali tím, že jsem
si nemohl dovolit fotografovat policejní síly, také mi okamžitě
zabavili fotoaparát. Když přijížděli ke křižovatce, začínalo jim
být krušno, protože věděli, co takový dav dokáže. Pořád jsem
myslel, že užijí rozumu a zastaví. Cestou jsem zjistil, že vůz
nemá zabezpečovací zařízení, že mohu otevřít dveře a před
dojezdem ke křižovatce jsem malounko otevřel. Myslel jsem,
že zastaví, jenže oni do toho davu najeli.

Proboha, nechte je!
Jan Panc: Četníci zastavili a začal couvat, dokonce
vystoupili z auta a běželi k němu. Jenže to už se na ně
hnal rozvášněný dav. Křičel jsem na ty lidi: Proboha,
nechte je! Domyslel jsem si důsledky, které by mohly
nastat. Naštěstí policajti pochopili, že by ten střet nebyl
pro ně jednoduchý, vrátili se, sedli do auta a ujeli.

Několik kotoulů
Jan Panc: Proráželi si cestu davem. Museli zpomalit. Toho Jan Zůbek využil, otevřel dveře vozidla, visel
v něm za jednu ruku a jednu nohu, ale oni nezastavili,
jeli dál, zrychlovali. Jan Zůbek jim v té rychlosti z auta
vyskočil, udělal několik kotoulů.

Nejistá doba
Komunistický režim měl pro potlačení protestů připravenu rozsáhlou vojenskou akci Zásah, na území státu
byla i sovětská vojska; přibližně do konce listopadu
tak stále hrozil silový zásah.
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Proráželi si cestu
Zdeněk Konvičný: To bylo poprvé, kdy jsem viděl panický strach policistů před lidmi. Nevěděli, co mají dělat.
Čelo průvodu se valilo do křižovatky a jim bylo jasné,
že nestačí projet, že dojde ke střetu. Značnou rychlostí
se pokoušeli prokličkovat mezi lidmi. Lidé uskakovali,
bouchali do kapoty.

Texty účastníků této události 21. listopadu 1989 – Jana
Zůbka, Zdeňka Konvičného a Jana Pance – citovány
ze strojopisu Richarda Sobotky „Události podzimu
roku 1989“ z roku 1993 uloženého v SOA ve Vsetíně.

Výstavu Rožnov 89 vytvořily: Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, Fujaré, z. s.,
a Valašské muzeum v přírodě. Texty a výběr dokumentů: Honza Petružela a Matouš Turza.
Koncepce a grafické zpracování: Honza Petružela. Citace: Sobotka, Richard. Události
podzimu roku 1989. Strojopis, 1993, SOA ve Vsetíně. Fotografie: soukromý archiv Ivana a Ivy
Fialkových.
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Máte k příběhům
Rožnov 89 doplnění,
vzpomínky, dokumenty?
Napište nám na:
roznov89@knir.cz

