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ZVÄZ VYSOKOŠKOLÁKOV SLOVENSKA ŠTUDENTSKÝ PARLAÍ.ENT ELEKTROFAKULTY
SVŠT BRATISLAVA, VA20V0VA 1/b

Věnováno
světlé pope ti nu č e dní kil,
kteří byli dne 17. listopadu 1.939 zastřeleni
v Praze, všom,kte-ří-odvlečeni do německých
koncentračních táborů-pcdlehli útrapám,
a medika JANA

O P L E T A L A

,"zemřelého

po zranění,jež utrpěl 28.října 1939 v Praze.

Vzpomíná-li se - a vzpěnínati se bude vždy - pražského 28.
října,15.a 17.listopadu 1939 jako významných mezníků v beji za
svobodu českého národa,pak se tak činí nejen jako význačných mezníků v boji za svobodu českého národa,pak se tak činí nejen z hluboké úcty ke všem obětem těchto dnů,ale ve snaze říci hic itě celému světu,že nebylo teroru,který by byl s to zlemiti čes ý národ
a nebylo jediného studenta z desetitisíců pronásledovaných,vězněných a mučených,který by se zanícením svého mladého srdce a národně věrné duše nevěřil,še přijde opět den,kdy se otevrou nejen všechny české vysoké školy,ale i ony všechny b.haté zdroje české vědy pod praporem pokroku,pravdy a. pravé demokracie!

Vydávané na základe schválenia
Predsedníctvom Študentského parlamentu EF-SVŠT v počte 200 výtlačkov
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ZVÄZ VYSOKOŠKOLÁKOV SLOVdl.SKA - ŠTUDEICTSKÝ PARLA&ĽIiT ELáKTIiOF AKt'LTY

Akcie usporiadane Studentském parlamentom
Ľlektrofakulty SV5ľ v Bratislave pri príležitosti osláv 30. výročia 17.novembra.

11. novembra 1969

- prijatie zahraničných delegácií zo spriatelených fakúlt,s ktorými spolupracujeme na pôde
LURIHĽXu;

1;. novembra 1969

- prijatie zahraničných delegácií a predstav i t f
ľov Studentského parlamentu dekanom fakulty;
- privítanie účastníkov konferencie TJČ5d /enia
Č3 elektrofakúlt/ o kongresu Čs výberu liuHIiL^Cu;
- beánia poslucháčov prvého rečníka DF-oVŠT
za účasti akademických funkcionárov dF a v v zn mných hostí;

1?. novembra 1969

- otvorenie konferencie UČ312 a kongresu Cs výb~ru
Eurielecu;
- slávnostný obed pre zahraničných h,stí a účastníkov konferencie UČ'Sú a kongresu EcKUiĽUCUf
- banket poriadaný prezidentom Študcntsk.'h.. paria
mentu pri príle5itesti prvého výročia aclcSenic
organizácie ZVS na Elektr.. fakulte SVoľ a 30. výročia 17. novembra;

16. nover bro 1969

- pokračovanie konferencie UfiSd a kongresu Cd výb ru bURIELbCu;
• účasť na divadelnom predstavení organizovanom
Ú-ZV5 pri príležitosti 30. výročia 17.novembra;

17. novembra 1969

- účastí zástupe, v ítud. parlamentu bF na akadémii organizovane j "i - 2V3 pri príležitosti IV.
novembra;
- organizovanie slávnostnej akadémie Štud. perla»
mentom pri príležitosti 30.výročia 17.n-vem'ooa
za účasti akademických funkcionárov faaulty,
súboru Technik a významných h;.stí.

informačný bulletin Gtud v arl

ontu

Sprac ;vané na základe historických dokumentov

Ak b 1 deň

marec U'jj dňom najväčšieho poníženia českého národ

ktorý bol štyrmi európskymi veľmocami prinútený nečinne pozerať,ako
sa do okliešteného štátu valí neprehľadný prúd branných síl nemeckej
ríše,dňom,kedy na pamätnom pražskom hrade bola vztýčená vojnová zástava III.ríše s hákovým krížom - potom äslšie dni po utvorení t.zv.protektorátu Čechy a Morava,ktorému bol do čela postavený Konstantin
von Neurath ako ríšsky protektor a K.H. Frank ako štátny tajomník,
sa stali reťazou nepretržitého utrpenia českého ľudu,ktoré potrvalo
až do 5.mája 1945»
Nie je preto čomu sa sa diviť,že už v prvých mesiacoch okupácie
vzrastal opodstatnený a odôvodnený odpor v celom národe a začínal sa
boj vnútornej fronty za zachovanie národnej svojbytnosti,podloženej
tisícročnou tradíciou a bohatou,ba priamo dramatickou históriou.
A práve táto história českého národa,posvetená krvou najlepších synov
a dcér,vyvracala a bude trvale vyvracať všetky bájky o kľudnom spolunažívaní českého národa s nemeckým národom,lebo len vytrvalý obranný
boj českého národa proti germánskej expanzii bol tým činiteľom,ktorý
zaistil a aj v budúcnosti jedine môže zaistiť existenciu českého nár:da v českých zemiach.
2§iOktóber_1939
V mnohých obm.nách by bolo možné zachytiť udalosti prvého
28.oktobra za okupácie,kedy český ľud bez rozdielu straníckej príslušnosti dal výraz svojím citom a vyjadril jasne svoju túžbu po štátnej
samostatnosti.
Do demonštrantov,ktorí sa zhromažďovali v pražských uliciach strieľajú "neznámi páchatelia"a k zákroku sú nasadené aj oddiely GS.
D., nemocnice bol zo Žitnej ulice dopravený aj poslucháč medicíny
Jan Opletal,ktorý' mól prestrelenú brušnú dutinu.
Dna 4.11.večer sa zdravotný stav Jana Opletala začal náhle
zhoršovať. Operovaný sa stal nekľudným a po ťažkom boji zo svojej
strany a zo strany ošetrujúcich zomrel 11.11.1939.
Správa o jeho smrti sa okamžite rozniesla po Prahe a vyvolalo hlavne
medzi studentstvo® hlbokú účasť. Opletal bol jedným z tisícov pražskýe
študentov,ktorí vyšli 28.októbra do ulíc,aby svojou účasťou spolu
s ostatnými dôstojne manifestoval pr^ti nemeckému útlaku,aby sp míňal
všetkých^. ktorých hovoril leták zo dňa 20.10.1939 vydaný pod hlavičkou t,28.ríjen".

Informačný bulletin Štud.parlamentu

Motton toho letáku bol citát z Danteho "Pekla":
" Nie je väčšej bolesti ako spomienky na Šťastné dni v nešťastí."

„«.rakva je nesená z kaplnky do pohrebnéhovvozu za úplného ticha,
čo pôsobí veľhi cocnc na srdce, ale- zároveň naplňuje po c i ton vrúcnej
b..-lesti a veľkosť i, ktorá sa dostavuje vždy,keu je pre vznešenú vec
obetovaný mladý život.
V pohrebnom sprievode kráčajú tisíce študentov.
Po skončení pohrebu sa zhronažäujú skupiny študentov na niekoľkých významných miestach Prahy a prevolávajú:"Ať žije svoboda!:Ať žije Československo!" Zákrokom polície nastáva večer v colon neste kľud.
Nemecké úradné miesta,a to najvyššie politické vedenie rovnako
ako bezpečnostný aparát,posudzovali udalosti tohoto dňa ako nový opovážlivý prejav protinemecký zmýšľajúceho českého studentstva,ako pokračovanie demonštrácií zo dna 28.októbra 1939.
Hitlerov odkaz do protektorátu :
"15-november b.,1 môj veľký omyl. Ľutujem, že som s Čechmi nenal.žil tak ako s Poliakmi. Udalosti z 28.oktobra a Yj.novembra ukazujúce Češi si nezasluhujú iný osud. Som presne odhodlaný nedopustiť, aby sa vývoj udalostí v protektoráte uberal týnvsmerom
ako doposiaľ. Zamedzím tomu stoj čo st.,j a prêt-., nariaäujen:
1. Zastavenie vysokých škôl na tri rokyj
2. Obsadenie objekt.v vysokých škôl nemeckou armárou;
3. Akékoľvek demonštrácie potlačiť nemeckými bezpečnostnými
orgánmi bez akejkoľvek predchádzajúcej výzvy. V prípade nutnosti postaviť do ulíc aj dolá.
Je to posledné varovanie pred tým,ako sa rozhodnem zrušiť protektorát."
Po tomto vyhlásení nasleduje internovanie veľkého množstva študentov ... Ruzyn ... popravy bez predchádzajúcich rozsudkov ... koncentračný tábor v Oranienburku ...
V nacistickom zákulisí bola konštruovaná akcia,ktoré j náslc ľky boli
ne smieme, ktorá priniesla smrí; veľkému počtu mladých, nádejných a hlavne nevinných ľudí,ktorá bola príčinou nepredstaviteľných útrap veľkej
časti čekého Studentstva a zavronia všetkých českých vysokých škôl.
To všetko sa viaže k dátumu 17.novembra 1939.Tento dátum je známy po celom kultúrnom svete a stal sa symbolom všetkých dobrých snáh
svetového studentstva,a tiež jeho boja za lepšiu budúcnosť ľudstva.

ir. í., r:. ;ačný b u l l e t i n Stud. parlamentu uF-oVSí

i:jtto
Praha, 17.1istopadu 1939.
Ačkoli bylo opětovné vúžnc varováno,pokouší
so od no jaké doby skupina čoakjch intelektuálů
vc spolupráci s emiíjrantakýci kruby v cizino Lien5ín;i" anebo v ě t š í u i akcemi vdp.ru ruiíiti kJLid a pořádek v Protektorátu 3"hmcn uncJ tlchrcn. ŕ r i tor;
bylo z j i š t ě n o , že původci těchto aktů odporu jsou
zvlástc- také na českých vysokých Školách.
Ježto tyto živly daly se dne 28.října a 15.
listopadu strhnouti k násilným činům proti jednotlivým Němcům,byly české vysoké škÄy na dobu t r i
rgků uzavřeny,devet pachatelů bylo zastřeleno a
v e t š í počet účastníků vzat do vazby,
úřední německá zpráva,vydaná dne 17. listopadu
odpoledne tisku,oznámená rozhlasem a plakátovaná
po celém území protektorátu.
VYSOKOŠKOLŠTÍ STUDENTI MUČEDNÍCI
Oběť 28.října 1939
MUC Jan O p l e t a l ,

postřelen a težce zraněn 2 8 . ř í j na 1939 na pražské u l i c i , z e m ř e l
11.listopadu 1939 na Jiráskové
chirurgické k l i n i c e v Praze.

Popravení bez soudu dne 17. listopadu i939
JUC Josef
Adamec
MUC Jan
č e r n ý
Ing, Marek ? r a u w i » t h
JUDr Jaroslav
K l í m a
JUC Bedřich K o u 1 a
doc.PhDr Josef M a t o u š e k
,
JUDr František
S k o r k o v a k ý
Ing. St. Václav
Š a f r á n e k
prof. Jan W e i n e r t
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V dňoch 15o a 16.11.1969 sa uskutoční na Elc-ktrofakulte SVŠT v Bratislave zacadnutie konferencie UČSE a ÔS výberu EURIELECu.
Pri tejto príležitosti podávame stručné informácie o týchto organizáciách, o tom, čo je ich cieľom a najbližších plánoch na školský
rok 1969/70.
ÚNIA ČESKO SLOVENSKÝCH ELEKTROFAKtJLT
/ UČSE /
Úvodom gnáä toľko,že organizácia nebola
do dnešného dňa registrovaná ministerstvom
vnútra. Jej prípravný výbor však môže legálne pracovať.
UČSE je bborová organizácia študentov clektrotechnických fakúlt a vysokých škôl
elektrotechnických v ČSSR. Študenti sú
v organizácii zastupovaní prostredníctvom
svojich fakultných organizácií.
UČSE háji sociálne,štádijné a ..borové
záujmy spoločné študentom všetkých členských jednotiek. V týchto otázkach spolupracuje s príslušnými inštitúciami,úradmi,
závodmi a spoločenskými organizáciami.
Vo svojej činnosti sa riadi štatútom a programom schváleným konferenciou UČSE.
Predsedom prípravného výboru UČSE bol zvolený na konferencii v Brne v máji 69
kol. J u h á s z Elektrofakulty SVŠT.
ČESKOSLOVENSKÝ VÝBOR MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE EURIELEC
/ ČS VE / £Ja začiatku musíme konštatovať,že podobne ako oČSE ani
CSVE nebol do dnešného dňa schválený ministerstvom vnútr
ČSSR. Prípravný výbor založený v Brno v máji 1969 sa môž
schádzať.
ČSVE je nepolitické združenie študentských organizácií e
lektr.,technických fakúlt v ČSSR,ktoré sú členmi medzinárodnej organizácie EURIELBC.
ČSVE podp. ruje styky medzi EF v ČSSR a ich zahraničnými
partnermi a prijíma ich delegácie,
presadzuje,aby štúdium v cudzine bolo považované zo.
. časť výuky študentov,
zaisťuje zvýhodnené povoľovanie ciest do zahraničia
pre študentov členských organizácií.
Záverom tejto stručnej informácie dovoľte privítať na našej fakulte
delegácie z bratských elektrofakúlt,kolegov z Prahy,Brna,Plzne,Žiliny
a Košíc. Veríme,že sa budú cítiť u nás,na pôde našej fakulty dobre.

