
Zápis
o  1.  výborové  schůzi  konané  dne  27.I.1950  v  hotelu  Slavii  o  20,30  h.  Přítomní:  S. 
Vondroušek, Friedrich, Adamcová, Němec, Borkovec, Pávek, Vyskočil, Kořínek.
Po zahájení četl s. Kořínek zápis z min. výborové schůze. S. Friedrich podává zprávu o 
zákazu  zájmového  kroužku  na  střední  škole  v  Žabovřeskách,  kde  od  1.  ledna  bude 
vyučování skončeno. Doporučuje návštěvu významných esp. činitelů, kteří budou v Brně 
(dra Kamarýta, Hromady, dra Pumpra) u příslušných referentů Nár. Výboru stran zákazu 
kursu. Potom čte s. Kořínek jednatelskou zprávu k valné hromadě. Zpráva je schválena po 
doporučení doplniti  ji  počtem žáků, kteří vyslechli přednášku s. Friedricha. S. Borkovec 
podává pokladní zprávu, která je též schválena. S. Vondoušek sděluje, že plakáty pro 
kursy jsou rozmístěny. V dalším jednání byl navržen nový výbor; s. Vyskočil byl navržen za 
člena  výboru  míst  s.  Matouška,  za  náhradníka  navržen  s.  Frýbert  a  s.  Kovář.  S. 
Vondroušek  referuje  o  vysílání  Prodaqné  Nevěsty  pod  řízením  s.  prof.  Scheibera.  S. 
Friedrich podává zprávu o kursech a je jednáno o rozdělení vyučujících v jednotlivých 
kursech; je též čten přípis Lid. Akademie v Židenicích o zahájení kursu.
Skončeno ve 23 hod.

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis 
z  Valné  hromady  konané  dne  7.II.1950  v  klubovně  v  hotelu  Passage.  Po  zahájení 
předsedou s. Vondrouškem dává tento hlasovati o tom, má-li býti čten zápis z min. valné 
hromady. Na všeobecné přání zápis čten není a s. Kořínek přečítá jednatelskou zprávu za 
uplynulý rok. Potom podává zprávu pokladní s. Borkovec. Správnost pokladních zápisů 
potvrzuje  za revisory s.  M.  Němec,  načež val.  hromada dává absolutorium jednateli  a 
pokladníkovi. Podává zprávu knihovnice s. Zitová a s. Friedrich navrhuje, aby byla vedena 
evidence čtenářů. Jest uděleno absolutorium celému výboru, výbor odstupuje a po krátké 
přestávce se konají nové volby. Aklamací zvolen předsedou opět Jos. Vondroušek. Do 
výboru jsou zvoleni: Marie Adamcová, Tomáš Borkovec, Josef Friedrich, Jiří Kořínek, Rud. 
Nečas, Frant. Vyskočil, Jos. Vondroušek, Nelly Zitová, Frant. Frýbert, Oldř. Kaláb, revisoři 
Mirosl. Němec, Stan. Sedlák.

Poté s. Vondroušek podává zprávu o tom, že ústředí Svazu v Praze činí dotaz, zda 
by Brno mohlo převzít zorganizování celostátního kongresu pro letošek, zamítnuli Slováci. 
Na návrh s. Vondrouška uděluje valná hromada výboru plnou moc rozhodnouti  v pádu 
potřeby o přijetí sjezdu. S. Friedrich referuje o zahajovaných kursech: Centrum Brna má 
26 kursistů, Královo Pole 28 (33), Husovice zatím 9 (15). V Židenicích je přihlášeno přes 
20 žáků. S. Adamcová vyzývá přispěti na bufet plesu. S. Kořínek vyzývá členy poděkovati 
čs.  rozhlasu  za  vysílání  Prodané  nevěsty  v  esperantu.  Ješto  nebylo  dalších  volných 
návrhů, byla schůze ve 22.15 skončena.

Zapsal Jiří Kořínek



Enskribo pri  la komitata kunveno okazinta la 12an de februaro 1951 en kafejo Slavia. 
Komenco je la 21.30 h, ĉeestis gesamideanoj: Vondroušek, Adamcová, Zitová, Borkovec, 
Sedlák, Nečas, Kořínek, Frýbert, gaste s-anino Vondroušková. 
S. Kořínek tralegis pasintkunvenan enskribon kaj la sekretarian raporton por la  ĝenerala 
kunveno. Estis decidite aldoni unu plian frazon al la raporto kaj poste ĝi estis aprobita. Fine 
oni interkonsentis pri  jena nova kandidatlisto:  Josef Vondroušek, Josef Friedrich, Marie 
Adamcová, Tomáš Borkovec, Jiří Kořínek, Rudolf Nečas, Nelly Zitová, Frant. Vyskočil (?), 
Frant. Frýbert, Drahomíra Chlubnová, Libor Kovář. Revizoroj Miroslav Němec, Stanislav 
Sedlák. S. Borkovec en sia raporto anoncis la suman spezon por la jaro 1950, ĝi estas Kčs 
750.000.

Finite je la 23 horo.

Enskribis 
Jiří Kořínek



Zápis

o 1. schůzi Kongresového výboru konané 5.III.1950 v kavárně Slavii o 10 hod. Přítomni 
samideáni:  Friedrich,  Vondroušek,  Adamcová,  Scheiber,  Kalousová,  Vyskočil,  Sedlák, 
Nečas,  Borkovec,  Kořínek;  hosté  Friedrichová,  Kořínková.  Schůzi  zahajuje  předseda 
výboru s. Friedrich a jsou rozděleny následovně funkce: Předseda Jos. Friedrich, jednatel 
a  místopředseda  Jos.  Vondroušek,  II.  a  III.  jednatel  s.  Adamcová,  Vondroušková, 
pokladník Tomáš Borkovec,  reklama a zapisovatel  Jiří  Kořínek,  ubytovací  a stravovací 
odbor  Frant.  Vyskočil,  umělecký  odbor  prof.  Scheiber,  turistický  odbor  Nečas,  Sedlák, 
Frýbert,  člen výboru Věra Borská. Rozhodnuto sjezd ohlásit u Akčního Výboru Národní 
Fronty, u Kraj. Nár. Výboru. Ohlášení u policie převezme Svaz. Konstatuje se, že o počtu 
plakátů kolik bude povoleno vytisknouti rozhodne (policie) S.N.B. v místě vydání plakátů. 
Rozhodnuto požádati předsedu (místního) Ústředního Nár. Výboru Boh. Uhra o převzetí 
záštity sjezdu. S. Vondroušek hlísí, že ihned dopíše Svazu a bodech dnes dojednaných. 
Je  určován  předpoklad  příjmů;  účast  se  předpokládá  asi  500  až  600  kongresistů  a 
předpoklad příjmů za příspěvky bude asi 25.000-30.000 Kčs. Hlavní vydání budou: nájem 
za sál, plakátování, tiskopisy a poštovné. Podle sdělení s. Hromady při poslední návštěvě 
náklady za plakáty event. uhradí Svaz. Vstupné na umělecký večer, které bude asi 30- 
Kčs, patrně převážně uhradí režii tohoto večera. S. Friedrich informuje o sálech: Stadion 
by stál na oba dny as 13.000 Kčs. Smetanův dům (Besední) je podstatně levnější, ale 
nelze jej pro sobotu vzíti v úvahu, neboť tam není dovoleno pořádati taneč. zábavy a není 
tam stolové  zařízení.  Dělnický  dům v  Marxově  ul.  stojí  na  2  dny as  3000,-  Kčs.  Při 
koncertním zařízení má 660 míst. Stadion jen na neděli večer by stál  3000,-Smetanův 
dům 1200,-. S. Vondroušek při té příležitosti doporučuje požádati o subvenci města Brna. 
Když  byl  sestaven  přibližný  rozpočet  vydání  následovně:  Sály  5000-,  odznaky  5000-, 
plakáty  a  plakátování  15.000-,  korespondence,  tiskopisy,  poštovné  a  jiné  5000-, 
rozhodnuto na sobotu večer  a neděli  najmouti  sál  v  Děl.  Domě,  a  kvůli  varhanám na 
nedělní  uměl.  večer  najmouti  Stadion.  -  Poté s.  Vondroušek čte  dopis  Svazu z 1.3.  a 
doporučovací  dopis  Svazu pro úřady,  rovněž z 1.  III.  S.  Vyskočil  a  Friedrich podávají 
zprávu o ubytovacích možnostech. Ústřední Správa hotelů slibuje as 350 lůžek hotelových 
(včetně předměstských hotelů). Ve velkých hotelích ve středu města sehnal s. Vyskočil 
235 noclehů. Ceny jsou H. Evropa 60-65- za 1 lůž. pokoj (přístavek 43-) 2 lůžkové pokoje 
132-253-, Slavia 70- lůžko, Grand 70-130 za 1 l. Passage 2 lůžka 148-. Dále s. Vyskočil 
sděluje, že zajistil ve společné noclehárně na Zvonařce 150 lůžek à Kčs 20.- se snídaní. V 
pádě potřeby byl zde získati i 250 lůžek. V Ochranovně mládeže, Vídeňská 52-54 bude v 
sále event. dalších 50 společných lůžek definitivně zde možno však zvěděti až koncem 
dubna.  S.  Borkovec  a  Sedlák  upozorňují  zavčas  obstarati  prapory a  transparent  před 
nádražím. Ujednáno dáti vytisknout 5000 kongresových přihlášek. Jedná se o programu 
na slavnostní umělecký večer; S. Scheiber navrhuje pro koncert získati Libora Hlaváčka 
neb  Jarku  Štěpánka.  Klavírní  solo  i  doprovody  přednese  prof.  Scheiber,  dále  budou 
zařazeny zpěvy pro soprán, alt a tenor a recitace. S. Scheiber navrhuje dotázati se Prahy 
a  Slováků,  zda  nechtějí  vyplnit  některé  číslo  programu  svým  členem.  S.  Friedrich 
doporučuje, aby do článku pro Esperantistu byla zařazena poznámka, že kdo si do 5.V. 
nezajistí nocleh, nemůže mu býti ubytování zajištěno a aby se přihlásili odborné schůze 
(mládež, železničáři atd.). Adresa Kongresu: Jos. Friedrich, Havlíkova 8, číslo šeku: Klub 
esperantistů  Brno,  č.  101.403M,  Kongres.  S.  Friedrich  ukládá s.  Vondrouškovi  pozvati 
svazy maďarský, polský a rakouský. 
Zakončeno  ve  12.15.  Dodatečně  s..  Kořínek  doporučuje  pověřiti  s.  Švábeníka  a  s. 
Hoffnera ujednati  bohoslužby katolické a československé a pozvati  s.  prof.  P.  Filipa a 
biskupa  dr. M. Nováka.

Zapsal Jiří Kořínek



Zápis 

o  druhé  výbor.  sjezd.  schůzi  v  restauraci  u  Tomáška  14.III.50  ve  22.30h.  Byl  čten  a 
projednán obšírný dopis z Liberce. Skončeno ve 23.40.

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis
Zápis o 3. výb. schůzi konané v hotelu Passage 21.III. v 22 hod. Přítomni: s. Vondroušek, 
Friedrich,  Borkovec,  Sedlak,  Vondroušková,  Adamcová,  Kořínek,  Vyskočil,  Zitová, 
Scheiber, Nečas. 
S. Vyskočil a s. Friedrich referují, že pokoje v hotelu Slavii jsou zajištěni. Je čten dopis s. 
dra Kamarýta. Zjišťuje se, že odznaky z Liberce stojí (vlastně stály) 3.60 Kčs. Oni ruĝigos 
la poŝtpagilojn.  Afiŝojn laŭ sciigo de (Friedrich) Vondroušek kostos 5-6 Kčs. Byl  udělán 
předběžný  přibližný  rozpočet  sjezdu.  Sály:  6000,-,  plakáty  na  večer  2000,-,  odznaky 
4800,-, hudba a ostatní 7000,-, administrativa 5000,-, aliĝiloj a složenky 1000,-, celkem 
25.800,-. Bylo rozhodnuto objednati odznaky v Brně, hned 600 kusů a přiobjednati 200 
kusů, Razítko (slavnostní, příležitostné) zařídí s. Friedrich.

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis
o 4. výborové schůzi kongres. výboru konané dne 28.3.50 v Passage ve 22.40 h. Přítomni 
s.  Friedrich,  Vondroušek,  Adamcová,  Zitová,  Vondroušková,  Vyskočil,  Nečas,  Sedlák, 
Kořínek, Scheiber, Borkovec. S. Vondroušek hlásí, že složenky byly odeslány do Prahy 
4200 kusů, na Slovensko 600, 200 je v rezervě. Do Karl. Varů, kde se ztratila předloha 
aliĝila, byl zaslán nový vzor. O sále hlásí s. Friedrich, že dostaneme písemné potvrzení o 
ceně  a  ostatních  podmínkách;  hudba  zbrojovky  není  podmínkou.  S.  Vondroušková 
předkládá návrhy odznaků a je usneseno přijmouti druhý vzor na němž má býti jen "VIIIa 
ĉeĥoslovaka" uvedeno menším písmem. Na příležitost. razítko pošty, které by stálo 800-
1400 Kčs,  přepážka denně 350,-,  nutno podati  kolkovanou žádost;  stačí  však 3 týdny 
předem, pročež s. Friedrich zatím věc odkládá na dobu, až bude známo, jaká asi bude 
účast. S. Vondroušek čte dopis Svazu. Je dohodnuto pozvati někoho z Prahy, kdo by věc 
definitivně projednal a kdo by byl vybaven patřičnou pravomocí. Zjišťuje se, že povolení 
sjezdu  Akč.  Výboru  Nár.  Fronty  dosud  nemáme.  Čten  dopis  dra  Kamarýta,  který  pro 
slavnostní večer doporučuje recitace event. scenu např. z Hamleta a pod. Dlužno pozvati 
Högra  a Švábíkovou.  O bohoslužbách dosud nic  určitého není  známo.  Prof.  Scheiber 
sděluje, že bude spolupracovati  s Českosl.  mší,  resp. se s.  Hoffnerem. Projednává se 
návrh pozvati Maďary a Poláky, což bylo doporučeno Svazu. Pro Výlet na Macochu se 
konstatuje, že na Svátku je velký návrat turistů, ale bylo p. Divíškem s. Friedrichovi slíbeno 
zajistiti  včasný  vstup  do  jeskyní.  Přijat  návrh  pozvati  významné instance do čestného 
předsednictva sjezdu. Skončeno v 23.30.

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis
o 5. výborové schůzi konané dne 3.4.50 v kavárně Slavii zahájeno v 21,30 h. Přítomni s. 
Hromada, Friedrich, Vondroušek, Vondroušková, Adamcová, Scheiber, Borkovec, Kořínek. 
S. Hromada jakožto místopředseda Svazu přijel zvláště z Prahy k této schůzi. Projednává 
se  rozpočet  Sjezdu  a  podrobnosti  programu.  S.  Scheiber  podává  zprávu  o  programu 



umělec.  večera (Artvespero).  S.  Hromada doporučuje jen sobotní  Přátel.  Seznamovací 
večírek pořádati v Kulturním domě v Marxově ul., kdežto ostatní pro oba dny uspořádati na 
Stadiu. V případě finanč. deficitu sjezdu, Svaz. event. rozdíl uhradí. Vzato s povděkem na 
vědomí a pověření s Vondroušková a Friedrich projednati na Stadiu i v Kulturním domě. S. 
Vondroušek čte dopis Ústí N. Výb. že přijímá čestnou záštitu sjezdu Rozhodnuto pozvati 
do čest. předsednictva významné osoby a instituce. Rozhodnuto dáti zhotoviti plánek pro 
kongresisty. S. Hromada zjistil v Praze že plakátování as 6600 plakátů velikosti A2 na 14 
dnů,  včetně  20%  slevy,  včetně  dávek  v  nejdůležitějších  místech  republiky  bude  státi 
16.500. Rozhodnuto objednati 7000 plakátů. Schůze skončena ve 24.15 min.

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis
od 6 výbor. schůzi konané dne 4.4.50 v klubovně Hotelu Passage. Začátek ve 22.30 h 
přítomni  s.  Friedrich,  Vondroušek,  Hromada,  Scheiber,  Kořínek,  Vondroušková, 
Adamcová,  Zitová,  Vyskočil.  Přijato  usnesení  pořádati  vše  na  stadioně,  mimo sobotní 
Seznamovací večer. Objednáno 7000 dvojbarevných plakátů. 

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis
o 7. výborové schůzi konané dne 11.4.1950 v restauraci u Tomášků. Začátek ve 22.30 h. 
Přítomni s. Friedrich, Vondroušek, Scheiber, Adamcová, Vondroušková, Vyskočil, Kořínek, 
Sedlák, Zitová. 
S.  Vondroušek  sděluje,  že  P.  Filip  nemůže  celebrovat  katolické  bohoslužbby  během 
kongresu, neboť je zaneprázdněn služebně. S. Hoffner nedal dosud definitivní odpověď a 
není známo zda čsl.  bohoslužby bude moci vykonati  biskup dr. M. Novák. S. Friedrich 
obstará na nádraží místnost pro "Akceptejo" a projedná potřebné na akčním výboře. S. 
Kořínek  napíše  6  největším  čs.  Esp.  klubům,  aby  nám  zapůjčily  esp.  prapory.  S. 
Vondroušková je ochotna informovat se o transparentech, kde bude je možno umístiti a 
zda bude třeba vlastního materiálu (plátna). Skončeno ve 23,30.

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis
o 9. výborové schůzi konané 20.4.50 v kavárně Slavii o 20,30 hod. Přítomni s. Friedrich, 
Vondroušek,  Adamec,  Vondroušková,  Vyskočil,  Sedlák,  Kořínek,  Scheiber,  Borkovec, 
Frýbert. S. Friedrich hlásí, že sál bude státi Kčs 1000, osvětlení 1 Kwh 5- Kčs, piano 30-, 
rozhlas 120- a dostaneme na to písemné potvrzení (jedná se o sál v Kulturním domě 
zbrojovky,  na  sobotu).  S.  Adamcová  oznamuje,  že  na  stadioně  je  v  sobotu  sjezdové 
jednání  jiných  organisací  a  že  možno  zkoušku  na  nědělní  slavnostní  večer  konati 
nejposledněji  ve čtvrtek 25.V. Doporučujeme se zajistiti  včas odi na poradě. S. Sedlák 
slibuje zamluviti třetí autobus na zájezd na Macochu; někteří členové výboru míní, že to 
bude málo a doporučuje se včas zjistiti počet účastníků těchto výletů. Jelikož kongresové 
legitimace a náležitosti se budou rozesílati dosti pozdě, bude sotva čas přiložiti dotazník a 
složenku ohledně výletů. S. Vondroušková ohlašuje, že plakáty se dají tisknouti v pondělí 
(500 plakátů pro koncert pro Brno). S. Scheiber slibuje dodati s. Friedrichovi do 30. dubna 
definitivně program slavnost.  večera pro tisk.  Žádost na přednostu stanice o zapůjčení 
"Akceptejo"  v  informač.  kanceláři  převezme s.  Vondroušek. Na sobotu je objednán 14 



členný jazzový orchestr. S organisováním sobotního přátel. večera je pověřen s. Kořínek. 
Výzdobu sálů  a zhotovení  transparentů je  pro jednohlasné dohodě rozhodnuto předati 
náborové kanceláři.

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis
o 10. výborové schůzi konané v klubovně v hot. Passage 2.5.1950 o 22 hod. Přítomni: S. 
Friedrich,  Vondroušek,  Scheiber,  Borkovec,  Adamcová,  Vondroušková,  Nečas,  Kořínek, 
Sedlák, Vyskočil, Zitová.
S. Scheiber hlásí, že program uměl. večera není dosud definitivně sestaven, ježto není 
definit. slib p. Válka a dra Hromádky. S. Švábeník trvá na tom, aby katolická mše byla o ½ 
8 hod. a s. Hoffner, aby čsl. byla v 8 hodin. Tím by mše časově kolidovaly, pokusíme se 
katol mši dostati alespoň na 7.15 h. Sleva na drahách bude 33% procent. Poukázky tiskne 
Svaz v Karl.  Varech.  S.  Friedrich napíše Svazu,  by kandidátky pro volby byly předem 
přísluš. instancemi schváleny, a aby sdělili  co je s účastí s. Švábíkové a K. Högera na 
kongrese. S. Friedrich a Vondroušek oznamují, že z rezerv. hotelů je už zabráno: B hotely 
39 míst, A hotely 63 míst, společné noclehárny 21 míst (Máme slíbeno 100 míst ve škole 
vedle Báti a 50 míst na Bratislavské – ovšem téměř bez pokrývek a kongresisté budou si 
muset přivézt přikrývky. Z 200 přihlášených na kongres je 52 zájemců o výlet na Macochu, 
o Knínice 50 zájemců). S. Sedlák hlásí, že zajištěny pro Macochu jsou zatím 2 autobusy , 
třetí není jistý. Odjezd bude v 7 hod. od Přerovského nádraží. Cena 110-120 Kčs. Výlet na 
Kníničskou přehradu. Slávík sděluje, že vše bude zařízeno i autobusy.

Zapsal Jiří Kořínek
 

Zápis
o  11.  výborové  schůzi  konané  v  kavárně  Slavii  11.5.1950.  Začátek  20,30.  Přítomni 
samideáni: Friedrich, Vondroušek, Adamcová, Vondroušková, Nečas, Sedlák, Borkovec, 
Zitová, Kořínek, Borská, Frýbert.
S. Friedrich oznamuje, že je už přes 700 přihlášek na kongres. Hotovo je 600 odznaků, 
přiobjednáno je 300. Ujednáno u nádraží transparent dát zhotoviti oboustranný (texty si s. 
Vondroušková poznamenává). U Tomáška text: Esperanto spolubojovník za světový mír. 
Nápisy uvnitř nádraží má s. Sedlák objednánby. S. Kořínek předkládá vzorek barvy, jak jej 
barvírna dodala, je shledán příliš světlý a s. Kořínek slibuje dáti plátno ořibarviti na tmavší 
odstín. Výzdobu sálůobstará s. Vondroušková. - Pošta nabízí razítko černé, budeme však 
žádati zelené a dáme ev. sami látku k dispozici. Usneseno v sobotu dopoledne uspořádati 
pracovní brigádu, aby bylo zdoláno rezslání legitimací atd. Plánek města Brna je policií 
schválen  a  je  v  tisku  u  Bezruk.  Frantika.  -  Na  pozvání  odpověděly  jen  strany  Nar. 
Socialistická a tisková – S. Adamcová slibuje zaříditi  ohledně vstupenek. Usneseno na 
Interkonatiĝa vespero pro nekongresisty ponechati vstup volný. Jednáno o použití tisku a 
rádia. S. Vondroušek zašle několik menších článků do novin. Krytí potravinových lístků pro 
společný oběd pro 800-1000 osob je  přislíbeno (Akční  výbor  N.Fr.).  Společný oběd je 
zamluven. Jedná se o Společném fotografování.  "Interkonatiĝa vespero" je připraven a 
stojí  na  skupině  Crha  –  Zitová  –  Stolař,  kteří  se  ochotně  již  před  3.  měsíci  nabídli 
učinkovati a naučili se zpaměti řadě písní pro ně zvláště přeložených. O nedělní akademii 
Artvespero sděluje s. prof. Scheiber, že účast dra Hromádky a Válka je konečně definitivně 
zajištěna. Slíbena je účast K. Högra, Lerause a Švábíkové-Kožíkové. S. Scheiber potom 
čte  program.  S.  Kořínek  přebírá  překlad  3 písní  Gračaninova  a  Musorgského pro  dra 
Hromádku. Katolickou mši (organizaci) přebírá s. V. Borská. S. Sedlák hlásí, že bude i třetí 
aŭtobus. Pro výlet  na Macochu je přiloženo 236 osob, k přehradě 124 osob. Výlet  na 
přehradu  musí  býti  proti  dispozici  již  dopoledne,  neboť  námnebude  reservována  loď. 



Odpoledne mohou kongresisté jen na vlastní vrub podniknouti výlet.
Skončeno ve 23.15 h.

Zapsal Jiří Kořínek

Enskribo
pri  la  12a  komitata  kunveno  okazinta  en  kafejo  Slavia  la  31an  8.1950.  Ĉeestas  S. 
Vondroušek, Friedrich, Borkovec, Adamcová, Zitová, Nečas, Frýbert, Kořínek, Kaláb. 
Je la 20½ komencas s. Vondroušek kaj parolas pri preparo de la aŭtunaj kursoj. Sekvas 
diskuto kiel gvidi la kursojn. S. Fridrich raportas, ke laŭ dimanĉa anonco en Lidové Noviny 
en Popola Akademio oni volas gvidi kursojn de slavaj lingvoj. S. Friedrich volas elsondi la 
situacion kaj informiĝi ĉe la komisiitino por tiu afero. Oni interkonsentas komenci la kursojn 
je la 1a de oktobro. S. Vondroušek admonas, ke ni rapide kunmetu programojn de niaj 
kunvenoj. Oni diskutas pri invito de nederlanda preleganto Cor de Waart. Plej multaj ŝatas 
prelegon  pri  Esp.  movado.  S.  Kořínek  rekomendas ankaŭ unu  el  la  du  paroladoj  por 
neesperantistoj  aranĝi,  event.  en  nia  entrepreno aŭ uzino.  S.  Vondroušek raportas  pri 
promeso de s. Skála subteni nian peton pri  subvencio al nia klubo  ĉe la Centra Nacia 
Komitato. S. Kořínek proponas, al la kursanoj de la printempaj kursoj sendi inviton al la 
kursoj  de  progresintoj.  S.  Kořínek  proponas  15  afiŝetojn  enkadrigi  kaj  loki  ekz.  en 
stacidoma  informejo,  ĉe  Čedok  k.s.  S.  Vondroušek  sciigas  ke  la  kotizon  pagis  201 
klubanoj,  ne pagis ankaŭ 49. S.  Kořínek prenis sian taskon prizorgi  enkadrigon de 15 
afiŝetoj kaj lokigon de ili. Kunveno finita je la 21½.

Zapsal Jiří Kořínek

Enskribo

pri la 13a komitata kunveno okazinta en kafejo Slavia la 16an de novembro 1950. Ĉeestis 
s-anoj Vondroušek, Friedrich, Adamcová, Zitová, Borkovec, Kořínek.
Post malfermo fare de s. Vondroušek, s. Kořínek legas la lastan enskribon. S. Vondroušek 
raportas,  ke  okazas  3  kursoj,  nome  s.  Friedrich  gvidas  en  Kr.  Pole  kursojn  unu  por 
komencantoj,  unu por progresintoj  kun po 17 kunvenoj,  s.  Vondroušek en Husova str. 
gvidas kurson por komencantoj kun 20 frekventantoj. S. Vondroušek anoncas, ke elgluigon 
de  500  afiŝoj  pagis  la  Popola  Akademio,  anoncojn  en  la  gazetoj  pagis  nia  klubo.  La 
komenco de la unujaraj kursoj estis plej malfacila el ĉiuj postmilitaj: Nia klubo instalis Esp. 
standon en la foirplaco de la Ekspoziciaj Foiroj de Brno, la stando ne estis tiel efika, kiel ni 
supozis, sed neniu el ni kulpas pri tio. La komitata kunveno postokaze ĉi tiun entreprenon 
kaj  same malanticipe aprobas la  donacojn  al  tri  jubilantoj  (al  niaj  du  klubanoj  po  Kčs 
2498,-), al s-o Hromada por 1748.20 kaj ankaŭ donacon al la junulara rondeto Kčs 500,-. 
S. Vondroušek sciigas, ke ni venas sufiĉe malfrue. S. Sícha insistis ke ni laŭeble rapide 
kunvoku likvidan  ĝeneralan kunvenon, kiu elektos konsilantaron el niaj vicoj kaj kooptus 
membrojn de ROH. Sekvus likvido de nia klubo. Fondiĝus uzinaj (fabrikaj) kluboj, sekcioj 
de  R.O.H.,  ekz.  en  Gottwaldovy závody,  Ŝparkasoj  k.s.  Se ekzistus  tri-kvar  tiaj  uzinaj 
kluboj,  ili  kunvenadas  ĉiu  dum unu  mardo  aŭ alia  tago  en  la  monato,  tamen  oni  sin 
reciproke vizitadus,  tiel  ke  do  ne  displitiĝus tute  nia  anaro.  Ni  invitis  s.  Sícha por  nia 
venonta  marda kunveno kaj  plutraktos  kun li,  tamen ni  volas  ĝisatendi  decidojn  de  la 
asocio en Prago. S. Adamcová konigas, ke la uzina klubo de Gottw. závody ree invitis nian 
klubon por sabata vespero al komuna kunesto en la kelklubejo en "Muzeo". S. Vondroušek 
donas scion pri tio ke s. Hoffner proksiman mardon denove ne povos okazigi sian poezian 
vesperon kaj devas ĝin prokrasti kaj same li sciigas, ke la estro de l' Popola Akademio s. 
Polanka ne volas pagi la rekompencon al  la lerneja pedelo (kiu ricevas por unu kursa 
vespero Kčs 37:), tamen li fine cedis kaj interkonsento pagis ĝin. S. Borkovec anoncas la 



kasan staton: Kongresaj enspezoj estis 250.000 proksimume; elspezoj 232.000, restas ĉ. 
18.000 de purenspezo, el  tio estas en poŝtŝparkaso 7.964.80 konstanta mono 10.307, 
sume 18.271 neta profito. Kluba kaso enspezoj ĉ. 81.000,-, elspezoj ĉ. 70.000,- la stato de 
la klubo montras staton de Kčs 9.222.40. Oni proponas mendi esper. librojn kaj vortarojn. 
S. Kořínek proponas ke por iu nia sabata vespero, ĉu kluba, ĉu komuna kun uzin-klubo de 
Gottwal.  závody,  en  decembro  aŭ januaro  oni  invitu  la  bonegan  aktorinon  kaj 
deklamantinon s. Eva Suchardová el Týniště n/Orl. Estas aprobite inviti  ŝin por tia okazo 
vojaĝon al ŝi pagus la kluno aŭ uzin-klubo de Gottw. záv. gastigon donus ge-sroj Kořínek.

Finita je la 23.10 horo.

Zapsal Jiří Kořínek


