1989

Politické změny v Evropě i v RSE

Ředitelem československého vysílání RSE v Mnichově se stal nakrátko Karel Kašpárek, v červenci 1989 ho nahradil Pavel Pecháček. V roce 1989
došlo v Evropě v návaznosti na uvolňování režimu v SSSR, které začalo nástupem generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova k moci,
k postupnému hroucení komunistických režimů. Předehrou těchto změn se stalo Gorbačovovo vystoupení v New Yorku na generálním shromáždění
OSN v prosinci roku 1988. Gorbačov zde deklaroval právo všech národů na sebeurčení. V březnu roku 1989 využívají práva na sebeurčení Maďarsko a Polsko, jejichž komunistické režimy byly svrženy jako první ze socialistického bloku. Dne 9. listopadu 1989 padá Berlínská zeď a ke konci
sovětské nadvlády nad částí Evropy pak již mnoho nezbývá. V Československu se společenské změny odehrály po událostech 17. listopadu, kdy došlo k násilnému potlačení studentské demonstrace. Již v prosinci 1989 byl prezidentem Československa zvolen Václav Havel a byla navržena cesta
k postupné demokratizaci československého politického zřízení.

1989 – Political changes in Europe and RFE
Karel Kašpárek briefly acted as the director of RFE’s Czechoslovak broadcasting in Munich; he was replaced by Pavel Pecháček in July 1989. That
year, following relaxation of the regime, which began when the General Secretary of the CPSU Central Committee, Mikhail Gorbachev, assumed
power, the communist regimes in Europe gradually collapsed. Gorbachev’s appearance in New York at the UN General Assembly in November
1988 was a prelude to these changes. There, Gorbachev declared the right of all peoples to self-determination. In March 1989, Hungary and Poland
exercised that right to self-determination, and their communist regimes were the first in the socialist bloc to be overthrown. On 9 November 1989,
the Berlin Wall fell and not much was left of Soviet domination over part of Europe. Social changes took place in Czechoslovakia after the events of
17 November, when a student demonstration was violently suppressed. By December 1989, Václav Havel had been elected President of Czechoslovakia and a path was laid out for gradual democratisation of the Czechoslovak political system.

„

„Nikdo z Rádia Svobodná Evropa nedostal nikdy předtím vízum. Podcenili účinek, který mé zprávy v Československu

Redaktor, reportér, režisér. V RSE působil pod pseudonymem Petr Horák, v Hlasu Ame-

mohly mít. Koneckonců, byl jsem pár dnů jediným reportérem, který otevřeně a beze zbytku pokrýval události

riky později pod pseudonymem Pavel Skála. Od roku 1961 studoval na DAMU. Roku
1965 začal pracovat v Československém rozhlase jako režisér v hlavní redakci zpra-

demonstrací v českém jazyce pro české posluchače. Zprávy RSE mohli lidé slyšet v celé zemi a měly obrovský

vodajství a později jako režisér v hlavní redakci pro děti a mládež. V září 1968 odešel

dopad.“

do emigrace. Vzhledem ke své rozhlasové praxi nastoupil koncem roku 1968 do RSE.
V roce 1974 byl z organizačních důvodů propuštěn. Přestěhoval se do USA, kde začal

Pavel Pecháček o své přítomnosti během listopadových událostí 1989 v Praze

působit v československém vysílání Hlasu Ameriky, a v roce 1985 se stal dokonce jeho
ředitelem. V roce 1989 přijal post ředitele československého vysílání RSE v Mnichově

„

“Nobody from Radio Free Europe had ever received a visa before. They underestimated the effect that my reports

a v listopadu 1995 spolu s tehdejším ředitelem ČRo Vlastimilem Ježkem založil Rádio

in Czechoslovakia could have. Ultimately, I was the only reporter for several days to openly and completely cover

Svobodná Evropa/Český rozhlas 6. Od října 2001 působil v RSE jako ředitel pro české

the events of the demonstrations in the Czech language for Czech listeners. People all over the country could listen

záležitosti, od roku 2008 zde pracuje jako poradce prezidenta.

to the RFE news and it had a huge impact.”
Pavel Pecháček on his presence during the events of November 1989 in Prague

Pavel Pecháček (1940 Prague)
Editor, reporter, director. He worked at RFE under the pseudonym Petr Horák (and later on,
at Voice of America, under the pseudonym Pavel Skála). He began his studies at the Academy of Performing Arts in Prague in 1961. In 1965 he started work at Czechoslovak Radio as a director in the main newsroom, and two years later became director of the main
service for children and youth. He emigrated in September 1968. His radio experience
led to him being engaged by RFE at the end of 1968, where he stayed until 1974, when
he was dismissed for organisational reasons. He moved to the USA, where he began working on the Czechoslovak broadcasts at Voice of America, and in 1985 even became its
director. In 1989 he accepted the post of director of the RFE Czechoslovak broadcasting
in Munich and in November 1995, together with then director of Czech Radio, Vlastimil
Ježek, founded Radio Free Europe/Czech Radio 6. He has worked as RFE’s Director of
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Czech Affairs since October 2001 and has been adviser to the President since 2008.

