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20 rokov po ... 

Podnetom pre MDŠ boli udalosti
17.novembra 1939, keď nacisti
uzavreli české vysoké školy a za-
čalo hromadné prenasledovanie če-
ských študentov. Bolo to
bezprostredne po živelných štu-
dentských demonštráciách, ktoré
vznikli v Prahe 15.11. 1939 pri prí-
ležitosti pohrebu jednej z obetí de-
monštrácií 28.10. 1939  - medika
Jána Opletala.

Okupanti, ktorí sa bezprostredne
po 28. októbri neodvážili zasiah-
nuť, využili študentské demonštrá-
cie na rozpútanie perzekúcií. V
noci zo 16. na 17.novembra urobili
veľkú raziu v študentských inter-

nátoch, zatkli a uväznili v koncen-
tračných táboroch asi 1 200 vyso-
koškolákov a popravili 9 predákov
študentských organizácií.

Na Hitlerov príkaz boli 17. 11.
1939   na 3 roky uzavreté    všetky
české vysoké školy. Toto opatrenie
zostalo v platnosti počas celej oku-
pácie.

Vyčíňanie nacistov vyvolalo vlnu
odporu na celom svete a 17. no-
vember bol z iniciatívy študent-
ských organizácií vyhlásený za
Medzinárodný deň študentstva.

Mgr. Katarína Tomková

Medzi vysokoškolskými internátmi v
Prahe - Albertove sa 17.11.1989 zhro-
maždili študenti, aby si uctili pa-
miatku Jána Opletala a ďalších obetí
nacistickej okupácie počas 2.svetovej
vojny. 

Sprievod sa po skončení pietneho
aktu začal spontánne presúvať do
centra Prahy.

Na Národnej triede plexisklový kor-
dón nepriechodne sprievod uzavrel.
Skupiny ľudí sa pohybovali k radám
pohotovostných oddielov, ukazovali

holé ruky ... a potom začali brutálne
zasahovať červené barety.

Na konci novembra sa odohral gene-
rálny štrajk, ktorý definitívne zlomil
komunistický odpor. Potom bol zru-
šený 4.článok Ústavy o vedúcej úlohe
KSČ. Prezident Gustáv Husák rezigno-
val a 29.12. 1989 bol parlamentom
jednohlasne zvolený Václav Havel za
prezidenta republiky.

A tak začala nová etapa v dejinách
českého a slovenského národa...

Mgr. Katarína Tomková   
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