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Mezinárodní	den	studentstva	do	českých	kalendářů	

22. 5. 2015, Praha 

Vraťte nám Mezinárodní den studentstva do českých kalendářů, vyplývá z XVII. Zasedání Národního 
parlamentu dětí a mládeže (NPDM) od mladých zástupců, členů parlamentů dětí a mládeže z 10 
krajů. Na základě podnětů z XVII. Zasedání NPDM sestavili mladí petici a chystají diskusi s pamětníky. 

 Kdysi tu byl. Dnes už tomu tak není. Hovoříme o Mezinárodním dni studentstva, který vychází 
z událostí v Československu v listopadu 1939. Vše začalo 28. října 1939, kdy v Praze probíhala 
demonstrace proti okupaci. V tento den byl zabit mladý pekař Josef Sedláček a smrtelně zraněn 
student medicíny Jan Opletal. Demonstrace byla potlačena jednotkami SS. Jan Opletal ještě dva týdny 
bojoval v nemocnici o život, ale nakonec svým zraněním podlehl. Dne 15. listopadu 1939 byl 
studentskými organizacemi uspořádán smuteční průvod Prahou, kde byla nesena Opletalova rakev. O 
den později nařídil Adolf Hitler uzavření československých vysokých škol na tři roky. V noci byli zatčeni 
gestapem stovky studentů a pedagogů. Devět představitelů studentských organizací bylo 17. listopadu 
1939 pro výstrahu zastřeleno. 

Tyto události byly podnětem pozdější Sametové revoluce v roce 1989, kdy v Československu padl 
komunismus. Poté byl vládou svátek 17. listopadu změněn na Den boje za svobodu a demokracii, jež 
vychází právě z roku 1989. 

„Chceme vrátit Mezinárodní den studentstva do českých kalendářů už jen proto, že je to jediný 
mezinárodní den, který je uznám celosvětově a vychází z našich dějin.“ říká Denisa Hlušičková, 
předsedkyně Národního parlamentu dětí a mládeže, která je v petičním výboru a o celou petici a její 
prosazení se aktivně zasazuje.  

Národní parlament dětí a mládeže sestavil petici, kterou je možné podpořit svým podpisem. „V tuto 
chvíli má petice již několik set podporovatelů. Naší snahou bude, aby se při projednávání zákona o 
státních svátcích 17. listopad rozšířil i o Mezinárodní den studentstva.“ říká Jana Votavová, 
koordinátorka NPDM. Pro zájemce je petice k vytištění ve formátu PDF na webu www.npdm.eu, kde 
jsou také podrobnější informace o celé této iniciativě. 

 

Kontakt: 

Denisa Hlušičková, předsedkyně NPDM, predseda@participace.cz 

Jana Votavová, koordinátorka NPDM, +420 721 463 078, votavova@participace.cz 


