Tisková zpráva
Dne 12. 11. 2015 byla v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A.
Komenského v Praze zahájena výstava:
Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939. Nacistická
perzekuce českých studentů během 2. světové války
V roce 2015 si připomínáme sté výročí narození studenta Jana Opletala, muže, jenž se
stal symbolem odporu proti nacistické okupační moci, ale také 70. výročí osvobození
Československa od nacistické okupace. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.
Komenského se při této příležitosti rozhodlo uspořádat ve spolupráci s Gymnáziem Jana
Opletala v Litovli výstavu „Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939.
Nacistická perzekuce českých studentů během 2. světové války“. Záštitu nad výstavou
převzal předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch. Mezi přítomnými
hosty byl mimo jiné pan Vojmír Srdečný, který byl přímým účastníkem tragických dnů
listopadu 1939 a následné perzekuce českých studentů. Za Senát Parlamentu České
republiky vystoupila místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská. Za Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy náměstkyně ministryně paní Zuzana Matušková.
Rodiště Jana Opletala zastupovali pan Marek Ošťádal a pan Pavel Gnip, starosta a
místostarosta obce Náklo, obce, kde Jan Opletal navštěvoval obecnou školu. Mezi hosty
byli i rodinní příslušníci některých perzekvovaných osobností. Během vernisáže byla
prezentována poštovní známka vydaná na počest Jana Opletala 11. 11. 2015 Českou
poštou. Známku podle návrhu Renáty Fučíkové, která svůj návrh krátce představila,
realizoval Bohumil Šneider.
Cílem výstavy není jen připomenutí osobnosti Jana Opletala, ale také dalších aktérů
podzimu roku 1939, jejichž jména byla téměř zapomenuta. Patří mezi ně především Václav
Sedláček, skutečná první oběť protinacistických demonstrací, zastřelený během jedné z nich
dne 28. října 1939. Své nezaměnitelné místo v historii mají i Josef Adamec, Jan Černý, Marek
Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav
Šaffránek a Jan Weinert – studentští funkcionáři popravení dne 17. listopadu 1939. Jinou
významnou osobností je Maxmilian Martischnig, předseda studentské samosprávy Hlávkovy
koleje a hlavní organizátor Opletalova pohřbu, který před téměř jistou smrtí uprchl do
zahraničí a bojoval za naši svobodu v řadách britské armády.

Vzpomenuto ale musí být také 1200 českých vysokoškolských studentů, kteří byli po
17. listopadu 1939 transportováni do koncentračního tábora Sachsenhausen. 18 z nich věznění
nepřežilo, další zemřeli na jeho následky, ostatní byli poznamenáni na zbytek života. Národní
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze se prostřednictvím výstavy
rozhodlo připomenout osud alespoň několika z nich. Mimo jiné tak budou připomenuti i dva
absolventi gymnázia v Litovli, tedy gymnázia, kde se vzdělával i samotný Jan Opletal. Jedná
se o Kuneše Sonntaga, který patřil mezi studentské funkcionáře zadržené 16. listopadu večer
během schůze studentského svazu v Hopfenštokově ulici. Kuneš Sonntag byl následně
vyslýchán samotným K. H. Frankem. Po válce to pak byl on, kdo zastupoval Svaz
československého studenstva v procesu s K. H. Frankem, vyslýchal jej a svědčil proti němu
během soudního procesu. Druhým spolužákem Jana Opletala na gymnáziu v Litovli byl Karel
Kouřil, jenž se stal jednou z obětí útrap v koncentračním táboře Sachsenhausen.
Vzpomínka Pavla a Marty Holekových na vinohradského knihkupce a člena Akademické
YMCy pana Bohumila Procházku je pak připomínkou, že nacistická perzekuce se zdaleka
neomezila jen na vysokoškolské studenty a neskončila listopadem roku 1939, ale pokračovala
dále i po 2. světové válce. Ukázky z tvorby pana Bohumila Procházky zazněly i během
vernisáže.
Národní pedagogické muzeum vydalo rovněž stejnojmennou publikaci, která přináší
rozšířené informace o jednotlivých osobnostech té doby.
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Otevírací doba: Út – Ne 10:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
Vstupné: 60 Kč, snížené 30 Kč (děti, studenti, důchodci, ZTP)

