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Dnešní dnem byla česká společnost rozdělena na dva protichůdné tábory. Na ty, kteří slaví, že se 

Mezinárodní den studentstva vrací do českého kalendáře a na ty, kteří za tím hledají komunistickou 

propagandu.  

Na 42. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla projednávána Novela zákona o státních 

svátcích. Jednou z jejích částí pojednávající o 17. listopadu se především v loňském roce zasazoval 

Národní parlament dětí a mládeže (NPDM) formou petice, která byla 5. října 2015 předána s více jak 

dva a půl tisíci podpisy Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny ČR. Novela se, kromě jiného, zabývá 

právě změnou názvu státního svátku 17. listopadu na návrh exministryně spravedlnosti Heleny 

Válkové. V letošních kalendářích najdeme tento den pod označením „Den boje za svobodu a 

demokracii“. Návrh exministryně spočívá ve změně názvu svátku konkrétně do podoby „Mezinárodní 

den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii“. Novelu, jako celek, podpořilo 102 poslanců ze 

163 přítomných, přičemž k přijetí bylo potřeba minimálně 82 hlasů.  

Nejvíce proti byli členové TOP09 a ODS. Předseda TOP09 Miroslav Kalousek na svém twitterovém 

účtu kritizuje přijetí novely a změnu názvu do podoby podle Válkové. Petr Fiala z ODS v písemném 

prohlášení uvádí, že poslanci, kteří návrh podpořili, si neváží svobody, na Twitteru se pro změnu 

odkazuje na zavádějící článek, který vyšel na serveru iDNES.cz. Zde zaznívají slova jako „ostuda“, „pád 

velkého symbolu“ nebo „komunistická propaganda“.  

Co si má nezaujatý čtenář vzít z tohoto článku? Jaký si udělá první názor? Na sociálních sítích vznikají 

dlouhé diskuze, kde se prolínají názory zastánců novelizace, ale také odpůrců.  

Jde o připomínku událostí listopadu 1939, jen díky těmto událostem se odehrály události o padesát 

let později. Opoziční pravicoví poslanci lobbují na tom, že v minulosti již podobný návrh komunisté 

podávali a vidí za tím komunistické „spiknutí“. Nehledí na fakt, že tento mezinárodní den je jediný, 

který má kořeny na českém území.  

Ještě dnes žijí ti, kteří 17. listopad 1939 prožili na vlastní kůži – zažili, když Hitler nechal uzavřít české 

vysoké školy. V noci na 17. listopadu bylo pozatýkáno přes 100 studentů a pedagogů a devět 

představitelů studentských organizací přišlo o život ještě ten den. Přes tisíc dvě stě dalších studentů 

ve věku 20+ bylo poté odvlečeno do koncentračních táborů, kde jich mnoho tvrdý a krutý režim 

nepřežilo.  

Tyto události má připomínat Mezinárodní den studentstva. Navíc, tento den je uznávám již od roku 

1941, kdy byl přijat Mezinárodní studentskou organizací v Londýně. Což je další fakt, že to nemá s 

komunistickou propagandou nic společného. Názvy jsou řazeny chronologicky tak, jak se v historii 

udály. Bez roku 1939 by přeci nebyl rok 1989, který je sice pro Čechy významnější, protože je to den 

čistě naší historie spojený s pádem komunismu, ale nelze jej úplně nadřazovat nad důležitost o půl 

století starších událostí, navíc, když hlavními aktéry v roce 1989 byli studenti a mladí lidé.  


