
Zápis
z 1. výborové schůze konané 3.II.1949 v kavárně Slávii. Zahájeno e 21. hod za přítomnosti 
samideánů  Vondrouška,  Pávka,  Adamcové,  Friedricha,  Borkovce,  Sedláka,  Kořínka  a 
Nečase. Po zahájení předsedou přečetl s. Kořínek zápis z minulé schůze. S. Friedrich činí 
dotaz,  jak je to  s  věcí  návěstních klubových tabulí,  které zmizely z nádraží.  S.  Pávek 
navrhuje,  aby  bylo  uspořádáno  ideologické  školení  členů  klubu.  S.  Kořínek  k  tomu 
navrhuje, aby k tomu byl určen jeden večer schůze v příštím programovém období, aby 
mohlo býti v programu oficielně uveřejněno. V diskusi o tomto byl tento návrh všemi přijat. 
Na dotaz stran dalšího trvání akčního výboru navrhuje s. Vondroušek a Friedrich, aby byla 
věc nechána v klidu. Jednatel s. Kořínek čte zprávu k příští valné hromadě. S. Vondroušek 
navrhuje  k  ní  některé  doplňky.  S.  Borkovec  podává  zprávu  pokladní.  Hotovost  je  asi 
5200,-. Revisor s. Sedlák hlásí, že zpráva a pokladna je shledána v nejlepším pořádku. Za 
členy  výboru,  kteří  se  práve  klubu  nezúčastní  (s.  Sýkoru  a  Potůčka)  s.  Vondroušek 
navrhuje  ve  velné  hromadě  navrhnutí  nových  členů,  a  to  s.  Matouška,  a  s.  Friedrich 
navrhuje s. Vyskočila. S oběma je projeven souhlas. S. Kořínek hlásí, že rubrika "Ze světa 
zelené hvězdy" v Národ. Obrodě byla redakcí zrušena. S. Vondroušek hlásí, že přestaly 
též vycházeti "Filatelistické listy", v nichž vedl esp. rubriku. S. Vondroušek přednáší přání 
s. Pechoče z Plzně, aby klub vydal jeho eso. konversaci. Zjišťuje se, že náš klub nemá ani 
vydavatelské ani knihkupecké koncese a nemůže tomuto přání vyhověti. Skončeno ve 23 
hod.

Zapsal Jiří Kořínek
 

Zápis 
o valné hromadě konané dne 8.II.1949 v klubovně v hotelu Passage. Přítomno 45 členů. 
Zahájil  v  9.30  s.  Pávek  a  předal  vedení  s.  Vondrouškovi,  který  esperant.  proslovem 
stručně načrtl  pracovní úsilí klubu. S. Kořínek podal pak obšírnou jednatelskou zprávu, 
která byla schválena. S. Borkovec podává pokladní zprávu.  Příjmy byly: Počát. hotovost 
685.70, vklad u C. Met. zál. 264-, příspěvky EK, EAČSR 16.340,-, příspěvek UEA 2835-, 
odznaky 6624-, dary a střádanka 43684-, kursy, koncerty,  večírky 14.196, různé příjmy 
541, celkem 45.854.10. Vydání: Korespondence 3907.40, příspěvky EAČSR 8525, přísp. 
UEA  2625,  odznaky,  časopisy,  kor.  7451.90;  Propagace  kursů,  koncertů,  večírků 
11.159.40,  dluhy 5621,  různé  výdaje  2434.30,  vklad.  kn.  C.M.zál.  128.10,  Pošt.  spoř. 
2326.80,  hotovost  1675.20,  celkem 45.854.10,  Stará  měna  8695,  celková  hotovost  je 
4130. Pokl. zpráva je revisorem s. Sedlákem shledána v nejlep. pořádku. Zpráva je schůzí 
schválena. S. Pávek navrhuje volbu nového předsedy. Jednohlasně je opět zvolen s. Josef 
Vondroušek předsedou klubu. S. Vondroušek děkuje za důvěru, projevuje starost, bude-li 
moci při stále se krátícím volném čase práce zastávati jinak než v noci; načrtuje stručně 
další práci. S. Pávek navrhuje nový výbor a čte členy kandidátky, která je všemi hlasy 
zvolena. Zvoleni jsou: s. Marie Adamcová, Nelly Zitová, Jos. Friedrich, Tom. Borkovec, 
Rudolf  Nečas,  Stanislav  Sedlák,  Jiří  Kořínek,  Frant.  Vyskočil,  Mirosl.  Němec,  Mirosl. 
Matoušek, Jos. Ambrož. Pro nemoc nebo trvalý  odchod z Brna odcházejí  z  výboru s. 
Baďura a s. Sýkora, kterým je za dosavadní práci vyjádřen dík. - Posléze s. Kořínek čte 
zprávy pro novinovou službu. Skončeno v 10.05 (22.05 hod).

Zapsal Jiří Kořínek



Zápis 
o 2. výborové schůzi konané v klubovně v hotelu Passage dne 8.II.1949. Zahájil předseda 
s. Vondroušek ve 22.15 h. Přítomni: s. Vondroušek, M. Adamcová, N. Zitová, T. Borkovec, 
M. Němec, J. Kořínek, M. Matoušek, R. Nečas, St. Sedlák, J. Pávek, Vyskočil. Funkce byly 
rozděleny  takto:  místopředseda  Jos.  Friedrich,  jednatel  Jiří  Kořínek,  pokladník  Tomáš 
Borkovec, II.  jednatel  s.  Marie Adamcová, knihovnice Nelly Zitová, revisoři:  s.  Miroslav 
Němec, Stan. Sedlák, dopisovatel: Mir. Matoušek, R. Nečas, náhradníci: Frant. Vyskočil, 
Jos. Ambrož. 
S. Vondroušek referuje o novém začát. kurse do něhož je už zapsáno 36 kursistů a ještě 
několik se avisovalo. Kurs vede s. Vondroušek od 4.II. každé pondělí a středu.Při příštích 
plakátech navrhuje s. Vondroušek dáti tisknouti ještě o 100 kusů více. S. Kořínek navrhuje 
zaslati plakáty vedle školám také do závodů, nár. podniků a dáti k disposici též více kusů 
Osvětové radě.  S.  Kořínek nevrhuje ke zkouškám, které se budou konati  2.IV.  v Brně 
připraviti hodnotný umělecký večírek a případně spojiti s Regiona kunveno. Jednáno o tom 
a všemi přijato. S. Vondroušek se přimlouvá, aby na 1.III. "Adiaŭ Karnavalo" byl uspořádán 
taneč. večírek v zrcadl. sále s reprod. hudbou; vybíralo by se vstupné. Ostatní členové 
výboru s tím souhlasí. S. Nečas slibuje, že obstará zpěvní vložku "Maristoj".
 Skončeno v 10.30.

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis
o  3.  výborové  schůzi  konané  v  kavárně  Slávii  dne  7.III  v  21.25  h.  Přítomni  S-áni 
Vondroušek, Friedrich, Adamcová, Zitová, Pávek, Borkovec, Nečas, Matoušek, Vyskočil, 
Kořínek. 
S. Kořínek čte zápis z min. schůze. S. Borkovec podává zprávu o výsledku večírku "Adiaŭ 
la Karnavalo". Výnos 13.05-, z čehož nutno odečísti dávky kol 400 Kčs. Hotovost celkem 
obnáší 13.512.20. S. Vondroušek děkuje s. Adamcové, Vondouškové, Kořínkové a ostatním 
za uspořádání bufetu. S. Vondroušek předkládá plakáty na koncert s. Borské. Lístky jsou 
již v předprodeji; místa budou číslována. S. Adamcová navrhuje studentům poskytnouti 
slevu.  S.  Vondroušek  čte  přípis  z  Prahy ohledně  uspořádání  Podunajské  konference. 
Praha navrhuje, aby Konferenci uspořádalo Brno nebo Gottwaldov ve dnech 30.7.-1.8. 
Debata o pozvání konference. Společný názor je: pozvání pro pozdní termín s politováním 
odmítnouti. S. Vondroušek referuje o propagandě Occidentalu. Návrh plakátku, zhotovený 
Repron se všem líbí. Text je doplněn. S. Vondroušek je pověřen vyžádati si pevný závazný 
rozpočet  na  plakáty  předem než  bude  práce  zadána.  S.  Friedrich  stanoví  datum pro 
Regiona Kunveno na 7.-8.V. se souhlasem všech. S. Friedrich hlásí, že dle informací, náv. 
tabule na I.  peroně nesmí být.  Dále předkládá prosbu Klubu v Břeclavi,  který chce na 
nádraží umístit velkou skleněnou esp. tabuli, o příspěvek brněnského klubu. S. Kořínek 
navrhuje přispěti 200,-. Skončeno ve 22.50.

Zapsal Jiří Kořínek



Zápis
o  4.  výborové schůzi  konané v kavárně Slávii  dne 11.4.49 v 21.10 h.  Přítomni:  S-áni 
Vondroušek,  Friedrich,  Pávek,  Adamcová,  Zitová,  Vyskočil,  Kořínek  a  ku  konci  s. 
Borkovec. Po zahájení S. Vondroušek podává zprávu, že Podunajská konference v Č.S.R 
nebude  a  snad  se  bude  konati  v  Rakousku.  S.  Vondroušek  dále  referuje,  že  s  akcí 
plakátků zatím ničeho nepodnikl. S. Friedrich navrhuje plakáty vydati až k podzimu před 
kursy. Štočky se dají zatím zhotoviti ev. u Clamigrafie. S. Adamcová navrhuje natisknouti 
plakátky ihned a vzíti do Liberce, kde by se jistě prodaly. Po debatě dohodnuto zhotovit 
plakátky  ihned,  ale  v  Brně  použít  hlavně  před  podzim.  sezonou  a  Kursy.  Bylo  s. 
Friedrichem upozorněno jak dobře a průbojně i se značným finanč. ziskem pracují mladí 
esperantisté v Chomutově. S. Friedrich referuje o programu pro Regiona Kunveno, která 
se  bude  konati  8.V.  Program:  zjistiti,  kde  je  kdo  v  brněnském  kraji  schopen  konati 
přednášky o esp. a vyučovati. Je návrh před Reg. Kunveno v sobotu uspořádati přátelský 
večer; učinkovali-by ev. s-ani Borská, Scheiber, Rýznar, Mazlová. S. Vondroušek žádá, 
aby si každý připravil tema přednášky na období 1.V.-31.8.49. S. Friedrich povede před 
klub. schůzkami kurs pro pokričilé. S. Kořínek navrhuje tisknouti programy u Polygrafie, 
která má různé esp. typy. Skončeno v 10.45. S. Borkovec dodatečně navrhuje odměnu 
vedoucímu kursu. Dohodnuto 1000,- vyplatiti sam. Vondrouškovi a Kořínkovi. Skončeno v 
22.50. 

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis 
o  5.  výborové  schůzi  konané  v  kavárně  Zeman  dne  19.5.49  o  20.45  h.  Přítomni:  s. 
Vondroušek, Friedrich, Matoušek, Zitová, Vyskočil, Adamcová, Borkovec, Nečas, Kořínek.
S.  Kořínek  přečetl  zápis  z  minulé  schůze.  S.  Vondroušek  předkládá  ukázkový  otisk 
plakátků,  které již  jsou v tisku.  S.  Friedrich referuje  o  Regiona Kunveno,  byli  přítomni 
delegáti z 9 míst. Z 59 míst kraje se nikdo nedostavil. Celkem se jeví citelný nedostatek 
dobrých učitelů.  S.  Friedrich  sděluje,  že  se  bude  namáhati  udělati  kurs  pro  učitele  a 
profesory. S. Vondroušek navrhuje kursy vésti opět v režii našeho klubu. Pro srpen budou 
nachystány dopisy na všechny školy, kursy aby začaly opět 15. září. - Do dnešního dne 
zaplatilo 180 členů, sděluje s. Vondroušek. S. Borkovec podává pokladní zprávu: 42.837 – 
příjem, vydání 31.000, zbývá 11.673 – v pokladně, dlužní jsme as 2900 Kčs, vezmeme-li v 
úvahu  náklad  na  plakátky  a  objednané  knihy,  bude  pokladna  téměř  vyčerpána.  S. 
Borkovec navrhuje, aby zůstala stálá reserva v pokladně. S. Vondroušek předpokládá, že 
na  plakátky  nebude  vyšší  náklad  než  7000-.  S.  Vondroušek  navrhuje  utvořiti  sekci 
mládeže. Rozmnožiti dopis a pozvati mladé členy klubu. S. Matoušek navrhuje utvořiti až 
na podzim sekci, s. Friedrich domnívá se, že na úterý za 14 dnů by bylo nejlépe sezvati 
mladé  zájemce.  Na  návrh  S.  Adamcové  bylo  odhlasováno  učitelům  v  kursech  s. 
Vondrouškovi a Kořínkovi poskytnouti po 500- na cestu na Kongres v Liberci. Projednány i 
odjezdy vlaků do Liberce. Skončeno ve 22.15.

Zapsal Jiří Kořínek



Zápis
o 6. výborové schůzi konané v kavárně Slavii dne 8.9.49 o 20.50 min.
Přítomni: S. Vondroušek, Friedrich, Adamcová, Zitová, Borkovec, Kořínek, kiel  gasto s. 
Rudolf Hromada el Praha.
Přečten  zápis  z  min.  schůze.  S.  Friedrich  se  táže  na  výsledek  akce  plakátů  a  s. 
Vondroušek a Borkovec hlásí, že největší díl převzala Praha, část zůstala pro náš klub. S 
plakátky  nutno  zacházeti  hospodárně,  máme  2000  kusů  k  dispozici.  S.  Vondroušek 
referuje o ustavení odboru mládeže v min. klubovní schůzi. Klubovní kurs pro pokročilé 
bude  za  spolupráce  s.  Friedricha,  Vondrouška  a  Kořínka  opět  započat,  povede  jej  s. 
Friedrich. S. Borkovec hlásí příjem asi 56.600-, vydání 49.500, stav. pokladny 7800 Kčs; 
mimo to je asi 700 – dluhů a nutno očekávati, že bude třeba hraditi ½ plakátovací akce. 
Karavana Holanďanů a Belgičanů nám nezpůsobila značnější výdaje, neboť město Brno 
zaplatilo oběd. Na dobrovolných darech se od 41 členů sešlo 2802- Kčs. S. Vondroušek 
hlásí, že zaplatilo celkem 196 členů. S. Zitová oznamuje, že knihovnu má uspořádánu a s. 
Kořínek a Borovec navrhují esp. časopisy dáti svázat a s. Kořínek doporučuje dáti svázati i 
všechny cennější knihy. Kartotéka je díky péči s. Zitové ve výborném pořádku a s. Zitová 
navrhuje vybírati týdně za půjčenou knihu 1 Kčs, bylo dohodnuto vybírati za prvých 14 dnů 
1 Kčs a pak týdně 1 Kčs. S. Vondroušek referuje o stavu kursu a spolupráci s Úst. modern. 
řečí  ROH.  Plakátů  povolila  policie  jen  500  kusů.  Úst.  mod.  řečí,  který  dle  sdělení  s. 
Vondrouška trvá, aby kursy byly pořádány výhradně u něj, je ochoten hraditi  ½ plakát. 
nákladů, při více než 30 přihlášených do kursů celý náklad. S. Kořínek sděluje, že navštívil 
Osvětovou komisi a vyžádal si písemné vysvětlení omožnosti ev. právu našeho klubu vésti 
příp.  kursy  ve  vlastní  režii.  S.  Vondroušek  čte  koncept  dopisu  na  školy  a  s.  Kořínek 
navrhuje  dáti  dopis  natisknouti  písmem  "Gestener".  S.  Friedrich  je  ochoten  vytištění 
obstarat.

Posléze je projednáván program klub. schůzí do konce roku, jejž má s. Vondroušek 
již téměř úplně sestaven. S. Kořínek referuje o dotazu u Gramof. závodů ohledně vydání 
esp. desky pro Esp. Film – Grupo – v Bergen ab Zoon, Hol. S. Borkovec žádá, aby byly 
objednány odznaky, které jsou úplně vyprodány.

Skončeno ve 22.40.

Zapsal Jiří Kořínek



Zápis
o  7  výborové  schůzi  konané  v  klubovně  v  hotelu  Passage  po  klubovní  schůzi  dne 
15.11.1949. Zahájeno v 21.45 h. Přítomni S. Vondroušek, Friedrich, Adamcová, Zitová, 
Borkovec, Kořínek, Vyskočil.
S. Vondroušek referuje o svazových zkouškách v Praze, které skončily s poměrně dobrým 
úspěchem 12.9. složilo zkoušku 2. stupně, 4 zkoušku 1. stupně. S. Fridrich podává zprávu 
o návštěvě u inspektorky Pláteníkové a Kosterkonové na kulturním referátě. Ujednáno, 
aby na schůzku osvětových inspektorů ve čtvrtek byli vysláni s. Friedrich a Vondroušek. S. 
Kořínek předává koncept  náborového dopisu pro Lidové Akademie,  jak si  jej  vyžádala 
inspekt. Kosterhonová. Dále podává s. Friedrich zprávu o přednášce na střední škole v 
Žabovřeskách,  kde projevilo  zájem učiti  se  esperantu  60  žáků;  bude utvořen zájmový 
kroužek. Vyučování bylo svěřeno s. Friedrichovi. S. Kořínek upozorňuje, aby pro případné 
kursy v Lidových Akademiích klub vyslal nejschopnější, osvědčené učitele. Skončeno ve 
23 hod.

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis
o  8  výborové  schůzi  konané  24.11.1949  v  Kavárně  Slavii.  Zahájeno  v  21.30  hod.  za 
přítomnosti s-anů Vondrouška, Friedricha, Adamcové, Borkovec, Kořínka, Vyskočila. Po 
přečtení a schválení zápisů z minulých 2 výb. schůzí. S. Friedrich sděluje, že navštívil 
manžele Jakubcovi  v  Židenicích  a informoval  je  kursech,  které budou pořádati  Lidové 
Akademie.  S.  Vondroušek  referuje  o  činnosti  odboru  mládeže  za  spolupráce  se  sam. 
Borskou.  Na 70  dopisů,  které  byly  zaslány školám na  brněnsku  přišly  4  odpovědi  se 
žádostí  uspořádati  na dotyčných školách přednášky o esperantu. Tento úkol  převzal  a 
úspěšně  uskutečnil  s.  Friedrich,  který  dne  3.X.  přednášel  na  střední  chlap.  škole  v 
Husovicích pro 110 žáků, 8.X. na Obchod. akademii na Kotlářské ul. pro 470 posluchačů, 
10.X. na střední chlap. škole v Židenicích (4. třídě) pro 70 žáků a 4.XI. na Střední chlap. 
škole  v  Žabovřeskách  pro  320  posluchačů.  Celkem  vyslechlo  jeho  přednášky  970 
posluchačů. Jako výsledek těchto přednášek je chystaný kurs (zájmový kroužek) na střed. 
chlap. škole v Žabovřeskách. - S. Vondroušek hlásí, že klub má 200 členů. Při poradě o 
Nikola-testo s-ino Adamcová slibuje, že na 6. a 13.XII. zamluví sál (Zrcadlový) v Passage 
a  též  se  navrhuje  udělati  opět  bufet  a  zaslati  malé  dárečky.  S.  Kořínek  slíbil  přinésti 
gramofon. S. Vondroušek navrhuje připraviti dalších 500 plakátků. S. Vondroušek děkuje 
pí  Adamcové  za  umístění  v  obchodech  velkého  množství  plakátků.  S.  Adamcová 
doporučuje k esp. a čes. vlaječkám dáti zhotoviti stojánky. S. Vondroušek sestavuje nový 
program pro příští  období  a žádá aby každý připravil  si  své tema. S.  Vondroušek čte 
nabídku UEA na přednášky prof. I. Lapenny a bylo dohodnuto doporučiti Svazu pozvání 
prof.  Lapenny,  je-li  uskutečnitelno.  S.  Borkovec  hlásí  příjem  64.172.50  Kčs,  vydání 
58.783.50 Kčs, rozdíl 5389, dluh svazu je 3850-. S. Friedrich doporučuje objednati ještě 
50-100 kursů slovníků R. Hromady. S. Friedrich informuje o intervencích na Kulturní radě a 
u inspekt. Pláteníkové. Skončeno ve 23.15.

Zapsal Jiří Kořínek
 


