
Sametová revoluce 
v Pardubicích

30. výročí 
od listopadových událostí 1989

Sametová revoluce v Pardubicích
Přednáška spojená s projekcí k připomenutí 30. výročí 
revoluce v Pardubicích.

Termín: 30. října 2019, 18:00 hodin

Místo konání: sál Jana Kašpara, budova Reálky

Pořadatel: Klub přátel Pardubicka

Bližší informace: www.kpp.cz

17. listopad 2019 – připomínka 30. výročí
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí listopadových 
událostí za účasti aktivních účastníků z řad OF

Termín: 17. listopadu 2019, 17:00 hodin

Místo konání: schodiště Východočeského divadla 
v Pardubicích

Pořadatelé: bývalé koordinační centrum OF, Post 
Bellum, VČD s podporou Statutárního města Pardubice

Studenti za svobodu a demokracii
Společný projekt Komorní filharmonie Pardubice a Univerzity Pardubice 
k  významnému státnímu svátku. Zazní suita Vladimíra Popelky 
Pamatuj  – písně naděje i  beznaděje, Koncert pro violu a  orchestr 
D dur Karla Stamice a Symfonie č. 41 C dur Jupiter Wolfganga Amadea 
Mozarta. Sólistkou bude přední česká violistka Kristina Fialová, diriguje 
Stanislav Vavřínek, šéfdirigent KFP.

Termín: 15. listopadu 2019, 19:00 hodin

Místo konání: Univerzita Pardubice, Aula Arnošta z Pardubic, Polabiny

Pořadatelé: Univerzita Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice

Bližší informace: www.upce.cz a www.kfpar.cz

Příběhy našich sousedů  – slavnostní prezentace výstupů 
projektu u příležitosti 30. výročí sametové revoluce
Realizováno v rámci projektu „Nezapomeňme“ neziskové organizace Post 
Bellum, do kterého se zapojilo město Pardubice. Projekt „Nezapomeňme“ 
propojuje 30 měst po ČR v oslavách 30 let od pádu komunismu. Projekt 
Příběhy našich sousedů unikátním způsobem dokumentuje vzpomínky 
pamětníků důležitých dějinných událostí 20. století, které natočili žáci 
pardubických škol. 

Termín konání: 17. listopadu 2019, 14:00 hodin

Místo konání: Východočeské divadlo Pardubice 

Pořadatelé: Statutární město Pardubice, Post Bellum, o. p. s., 
Východočeské divadlo v Pardubicích

Bližší informace: www.pribehynasichsousedu.cz a www.nezapomenme.cz

Beseda s protagonisty Sametové 
revoluce v Pardubicích
Termín: 13. listopadu 2019, 18:00 hodin

Místo konání: sál Jana Kašpara, budova Reálky

Pořadatel: Klub přátel Pardubicka

Bližší informace: www.kpp.cz

Branný den
Program pro školy, který má připomenout, co to 
byla branná výchova a jaká atmosféra v té době 
panovala.

Termín: na objednávku / prochazkova@vcm.cz

Místo konání: zámek – kryt civilní obrany

Pořadatel: Východočeské muzeum

Bližší informace: www.vcm.cz



Sametová revoluce v Pardubicích
30. výročí od listopadových událostí 1989

Zásah bezpečnostních sil na Národní třídě v Praze dne 17. listopadu 1989 vyvolal 
reakci také v  Pardubicích. Již v  pondělí 20.  listopadu dopoledne bylo v  budově 
Městského divadla založeno Občanské fórum. Jeho vůdčí osobností se stala 
disidentka Jarmila Stibicová. Večer se pak v hledišti i na jevišti divadla diskutovalo 
o politické situaci a od úterka se pak konaly každodenní mítinky na náměstí před 
divadlem, jejichž moderátorem byl někdejší člen pardubického divadelního souboru 
Vladimír Čech. Jedním ze symbolů Sametové revoluce v  Pardubicích byl také 
praporečník stojící se státní vlajkou na střeše někdejšího hotelu Grand při všech 
demonstracích po celé revoluční období.

Do revolučních událostí se v  pondělí 20.  listopadu zapojili také vysokoškoláci, 
kteří vstoupili do stávky. Významnou událostí v  průběhu revolučních dní ve 
městě byl pak v úterý 21. listopadu průvod studentů gymnázia městem. Výklady 
pardubických ulic se začaly plnit letáky a  prohlášeními vyjadřujícími nejen svůj 
nesouhlas se zásahem pořádkových sil na Národní třídě, ale také s  politickou 
situací a vedením státu.

Na každodenních shromážděních před Městským divadlem byla v  průběhu 
revolučních dní čtena prohlášení zaměstnanců pardubických podniků, s  občany 
zde hovořili také herci pražských divadel Jana Hlaváčová, Věra Galatíková či Boris 
Rösner. V pondělí 27. listopadu se také Pardubice zapojily do celostátní generální 
stávky, když bylo mezi 12 a 14 hodinou prostranství dnešního náměstí Republiky 
zcela zaplněno zaměstnanci pardubických podniků.

Za vyvrcholení revolučních událostí je považována návštěva nově zvoleného 
prezidenta Václava Havla v Pardubicích 27.  ledna 1990, kdy promluvil z balkonu 
Východočeského divadla ke zcela zaplněnému náměstí Republiky.

Sametový Příhrádek
Pardubický Příhrádek se přenese v čase na přelom 80. a 90. let. 20. století. 
Výstava dobových automobilů a  motocyklů, fotokoutek s  půjčovnou 
retrokostýmů a  nejrůznější hry pro děti. Součástí akce bude výstava 
30 let památkové péče v Pardubickém kraji po pádu železné opony, která 
představí nejzásadnější akce obnovy v Pardubickém kraji za uplynulých 
30 let. Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví.

Termín: 15. září 2019

Místo konání: NPÚ – Příhrádek

Pořadatel: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště 
v Pardubicích

Bližší informace: www.npu.cz

Přehled akcí

Události 17. listopadu v Pardubicích
Panelová fotografická výstava věnovaná 
událostem roku 1989 v Pardubicích.

Termín: říjen – listopad 2019

Místo konání: náměstí Republiky

Pořadatel: statutární město Pardubice

Ohlédnutí za budováním sbírky moderního umění
Expozice představuje významná díla českého umění 
2.  poloviny 20. a  21. století, která se podařilo získat do 
majetku Východočeské galerie v  Pardubicích v  období 
od roku 1989 do současnosti. Je bilancí a  ohlédnutím za 
koncepční prací galerie. Projekt doprovodí komentované 
prohlídky výstavy a speciální program.

Termín: 21. října 2019 – 23. února 2020

Místo konání: Zámek Pardubice

Pořadatel: Východočeská galerie v Pardubicích

Bližší informace: www.vcg.cz

30 let revoluce
V  listopadu si připomeneme 30  let od 
revoluce spolu s  lidmi, kteří jsou velkými 
osobnostmi (nejenom) české hudební scény 
už z předrevolučních dob.

Večer zahájí trio Jessie Ballarda (USA), Joe 
Kučery (D) a  Honzy Hrubého. Jesse Ballard 
nahrál s  tímto triem album, které bude 
pokřtěno právě na tomto koncertě. Kmotrem 
nového alba nebude nikdo jiný než Michal 
Prokop, který se svým triem vystoupí na 
závěr večera.

Termín: 26. října 2019, 20:00 hodin

Místo: Žlutý pes Pardubice

Pořadatel: Vítek Hořeňovský

Bližší informace: www.zlutak.cz

Od Žižky k sametu: tradice českých rebelií
Cyklus přednášek Petra Čorneje, Petra Vorla, Jaroslava Čechury a dalších 
předních českých historiků zakončený besedou k událostem roku 1989.

15. října První pražská defenestrace 1419

22. října Stavovský odboj roku 1547

29. října Stavovské povstání 1618–1620

5. listopadu Selské rebelie roku 1680 a 1775

12. listopadu Revoluční rok 1848

19. listopadu Beseda s účastníky listopadu 1989 v Pardubicích

Místo konání: Zámek Pardubice, 18:00 hodin

Pořadatel: Východočeské muzeum v Pardubicích

Než přišla svoboda
Putovní výstava, kterou připravila čtyři muzea Pardubického kraje. 
Podívejte se, co charakterizovalo společnost v  našem kraji v  období 
1868-1989. Připomeňte si třeba povinné svátky a výročí, fenomén 
panelových sídlišť, umístění sovětských vojenských posádek v kraji, ale 
i undergroundovou kulturu té doby. V  úterý 17. září si po slavnostním 
zahájení v 15,30 hodin můžete vyzkoušet, jak se vázal pionýrský šátek 
nebo jak těžký byl nácvik průchodu kontaminovaným pásmem s dobovou 
plynovou maskou a ochranným oděvem. Vyplníte si výjezdní doložku před 
cestou do zahraničí a zacvičíte si sestavu z jedné z posledních spartakiád.

Termín: 17. – 29. září 2019

Místo konání: tř. Míru u OC Magnum

Pořadatel: Pardubický kraj


