Den boje za svobodu a demokracii

Na úterý 17. listopadu připadá významný státní svátek Den boje za svobodu a
demokracii. V České republice se tento svátek vztahuje ke dvěma historickým událostem.
Jedná se o uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátek sametové revoluce v roce
1989. V den výročí vzniku Československé republiky se uskutečnily 28. října roku 1939 v
Praze a dalších městech velké demonstrace proti nacistické okupaci. Pohřeb studenta
medicíny Jana Opletala, který byl při těchto demonstracích smrtelně zraněn, přerostl v
protiněmeckou demonstraci českých studentů. Jako odplatu za studentské demonstrace proti
okupaci uzavřeli nacisté dne 17. listopadu 1939 české vysoké školy, devět studentů popravili
a mnoho jich odvezli do koncentračních táborů.
U příležitosti Mezinárodního dne studentstva a uctění památky Jana Opletala byla na
den 17. listopad roku 1989 svolána v Praze studentská manifestace. Tato pokojná manifestace
studentů započala na Albertově a pokračovala průvodem na Vyšehrad. Studenti se pak vydali
směrem do centra města. Na Perštýně jim však policie zatarasila cestu a nedovolila průvodu
jít na Václavské náměstí. Studenti pak byli obklíčeni policií a na Národní třídě několikrát
surově zbiti. Mnoho studentů bylo vážně zraněno. Tento tvrdý zákrok proti pokojným
studentům vyvolal silný odpor většiny lidí v naší zemi. Studenti vysokých škol vstoupili do
stávky, organizovali výjezdy do okolních měst a na venkov, kde vyprávěli ostatním lidem o
událostech v Praze. Studenti sepsali požadavky, které vyjadřovaly přání většiny lidí v naší
zemi, kteří již nechtěli nadále vládu komunistů. Postupně se na stranu studentů přidávali také
ostatní obyvatelé naší země. Dne 27. listopadu se uskutečnila dvouhodinová generální stávka.
Lidé se také scházeli na obrovských demonstracích už nejen v Praze, ale ve většině našich
měst v Čechách i na Slovensku.
17. listopad 1989 znamenal konec komunistického režimu v naší zemi. V prosinci
roku 1989 byl prezidentem naší republiky zvolen Václav Havel, který byl krátce před tím
propuštěn z vězení. Na základě těchto událostí, které se odehrály v roce 1989, se slaví tento
den jako významný den v dějinách České republiky. Od roku 2000 je uctíván jako státní
svátek.
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