LISTOPADOVÉ OZVĚNY
Jan Opletal, student, který svou smrtí ovlivnil
budoucnost národa
Škubalová Veronika

Psal se rok 1939, kdy
se 17. listopadu studenti i kantoři všech
fakult spojili. Vyšli
do ulic, aby dali
najevo svůj nesouhlas s uzavřením
vysokých škol, též
aby vzdali hold památce studenta Jana
Opletala, který za
svůj názor položil
život. Stal se symbolem protestů, které
byly brutálně rozehnány. Mnozí studenti a pedagogové
se museli rozloučit se
svým místem na
fakultě, pokud se
ovšem vůbec vrátili
domů. Možná si
tehdy řekli, že jeho
smrt byla zbytečná. My už dnes víme, že nebyla. Trvalo to 50 let, než jsme
se znovu odvážili udělat to, co udělal on – svobodně říci svůj názor.

Uplynulé události pohledem fotografa

„Ať mír dál zůstává s touto krajinou…“
„Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus…“

„Měli holé ruce,
přesto byli brutálně
zbiti.“

„Kdo - když ne my!
Kdy - když ne teď!“

„Nechceme
žít ve lži.“

„NE násilí!“

Prahou se nesl
cinkot klíčů
Sklenářová Veronika

Dne 17.11. večer se sešli
nejen studenti vysokých
škol na Albertově, aby
uctili
památku
Jana
Opletala.
Z Albertova
chtěli dojít až do ulice
nesoucí jeho jméno - ulice
Jana Opletala, ale v cestě
jim zabránily barikády
příslušníků
SNB
na
Národní třídě. Studenti se
snažili projít skrz barikády
pomocí skandování různých hesel, zapalování
svíček nebo pokládání
květin před barikády.
Příslušníci SNB se nakonec, i přes zákaz zasahovat
do povoleného protestu,
vrhli
na
protestanty
a hrubou silnou je zahnali.
Mnoho studentů bylo
vážně zraněno a objevila se
i zpráva, že byl někdo
zabit. Přestože tato zpráva
byla falešná, podnítila

dělnickou vrstvu k tomu,
aby se přidala ke studentům v boji o svobodu.
Den na to, tedy 18.
listopadu, ohlašují divadla
a vysoké školy stávku
a působí zde stávkové
výbory, které pomáhají
šířit zprávu o tvrdém
zásahu
bezpečnostních
složek. 19. 11. představitelé různých skupin
opozice se schází v Činoherním klubu a zakládají
Občanské fórum v čele
s Václavem Havlem.

Následujícího dne byla již
většina vysokých škol ve
stávce. Lidé chodili na
Národní třídu zapalovat
svíčky a demonstrovat na
Václavské náměstí. Pokojné demonstrace probíhaly
po celé republice. 21.11. se
na Václavském náměstí
konala první manifestace
Občanského fóra. Vystoupil zde Václav Havel
a Prahou se rozezněl cinkot
klíčů. O den později se do
Prahy sjížděli příslušníci
Lidových milic, kteří ale
byli nakonec odvoláni.
23.11. se na Václavském
náměstí
sešel
zatím
rekordní
počet
protestujících. Hovořil zde například i Rudolf Hrušínský
st. a Václav Havel. Dnes,
tedy 24. listopadu, bude
zasedat ústřední výbor
KSČ z důvodů projednání
nedávných událostí. O jeho
výsledku vás budeme
informovat v zítřejším vydání našich novin.

