
Zápis
o 1. schůzi brněnských esperantistů konané

dne 12. června 1945 o 19.30 v klubovně hotelu Passage

Dle prezenční knihy přitomno 21 samideánů.

Schůzi zahájil p. Vondroušek uvítáním všech přítomných a proslovení.

To, v co jsme nikdy nepřestali věřit a na co jsme v uplynulých šesti letech tak často mysleli, 
stalo se nádhernou skutečností. Dočkali jsme se toho nesmírného štěstí, dožili jsme se 
valnou většinou přes všechny hrůzy těch strašných let doby nejkrásnější a nejslavnější: 
doby  míru  a  naší  samostatností.  Jsme  svobodni,  máme  opět  svou  Československou 
republiku. Slavili jsme dni o jakých vypravuje generace generaci. Prožili jsme události tak 
veliké, že si ji ještě nedovedeme změřit v celém rozsahu.

S nesmírnou vděčností vzpomínáme na muže nejmilovanějšího a nejuctívanějšího, 
na  pana  presidenta  Dr.  Edvarda  Beneše,  který  svou  prozíravou,  charakterní,  jasnou, 
klidnou a věcnou přímostí  hájil  naši  věc,  předvídat  potíže  a nabádal  nás,  abychom si 
podrželi rovnou páteř a pevnou vůli i jako jednotlivci i jako národ, a který po celou dobu byl 
a zůstal představitelem našeho odporu a symbolem našeho vítězství. 

Nikdy nezapomeneme a nikdy nebudeme moci býti dosti vděčni velikému našemu 
slovanskému spojenci,  Sovětskému  svazu  a  jeho  slavné  Rudé  armádě  za  pomoc  při 
osvobozování naší vlasti.

A nikdy nezapomeneme naší  slavné československé armády,  která  bojovala  po 
boku  Rudé  armády  a  západních  spojenců  a  s  nimi  dobývali  rozhodných  úspěchů  a 
vítězství.

Nikdy nezapomeneme těžkých obětí těch, kteří pracovali, trpěli a umírali na největší 
a nejtěžší frontě našeho boje – na frontě domácí.

Vláda věcí našich vrátila se opět do našich rukou. Čekají nás velké starosti, mnoho 
práce a budování, ale již dnes se vše stále zlepšuje a pomalu se budou ztrácet nesnáze a 
trampoty. Jdeme do krásného života a budoucnosti.

I  v  tomto  svém  štěstí  vítám  Vás  a  zdravíme  Vás,  jménem obnoveného  Klubu 
esperantistů v Brně, co nejpřátelštěji.

Prosím,  abyste  povstáním  uctili  památku  nezapomenutelného  ředitele 
Radiojournalu p. Antonína Slavíka, popraveného v Berlíně r. 1942 a zemřelých samideánů 
Rudolfa Fridricha, Jindřicha Horáka, Vojtěcha Hradila, Hermíny Kyslinkové, Jana Šembery 
(2 minuty ticha) – Děkuji.

Přemýšleli jsme o nových podmínkách, přezkoušeli vyhlídky a naději esperanta a 
rozhodli jsme se obnoviti svou činnost. Budeme moci přispěti svou prací naší republice, 
získávali  jí  nové  přátele  a  pracovali  pro  světový  mír  a  pro  usnadnění  a  prohloubení 
mezinárodních styků. Svoje rozhodnutí oznámili jsme Nár. výboru v Brně, který vzal naši 
obnovu na vědomí a ústy prof. Dr. J. Krohy vyzval nás k zahájení činnosti.

Následovala  zpráva  o  zásazích  gestapa,  o  likvidaci  vynucené  hrozbami  nejtěžších 
následků.  Velmi  litujeme  zabavení  korespondence  za  r.  1937  a  1938,  velmi  cenné  a 
bohaté vystupňovanou činností Klubu v oněch letech, jakož i knihy protokolů.

Po přestávce následuje volba výboru. Zvoleni byli následující pp. a dámy: J. Vondroušek, 
J. Geryk, pí Adamcová, K. Drdla, Ad. Nečas, Rud. Nečas, sl. Zitová, T. Kilian.
P.  Geryk  navrhuje,  aby  byl  předsedou  Klubu  ihned  zvolen  p.  Vondroušek.  Přijato 
jednomyslně.

Rozdány přihlášky,  všichni  účastníci  schůze přihlásili  se  do  Klubu a  na  příspěvcích  a 



darech vybráno K 3000,-.
Vysledky oznámil a všem poděkoval p. Vondroušek. Schůze byly stanoveny do restaurace 
"Polenka", Česká ul.

Konec o 21. hod.

Zapsal Jos. Vondroušek

Zápis 
o 1. výborové schůzi Klubu esperantistů v Brně

konané dne 19. června 1945 v restauraci "U Polenků", o 20.30

Přítomní: pí Adamcová, pp. Geryk, R. Nečas, Vondroušek

Přikročeno k rozdělení funkcí:

Předseda: Jos. Vondroušek
místopředs.: Karel Drdla
1. jednatel: Jan Geryk
2. jednatel: Rud. Nečas
pokladník: Adolf Nečas
knihovník: N. Zitová
členové výb.: pí Adamcová, T. Kilian

Stanoven do klubu na K 50,- ročně. Předs. děkuje p. Gerykovi za obrazy (p. prez. Dr. 
Beneše, p. prez. Masaryka a gen. Stalina) darované Klubu.

Knihy, které má p. Borkovec v komisi, rozprodáváme.
Přečten dop. p. J. Hoffnera.

Konec o 21. hod.

Zapsal: Jos. Vondroušek

Zápis
o 2. výborové schůzi Klubu esperantistů v Brně, konan dne 10. září 1945 v kavárně 

"Praha" o 20.15 hod.
Přítomní: pp Geryk, R. Nečas, Vondroušek, Sýkora, Zeman, sl. Zitová.



Přečten zápis 1. výb. schůze a schválen
Provedeny doplňovací volby a sice:
náhradníci: p. J. Zeman

p. F. Sýkora
revizoři: p. T. Borkovec

p. Ferd. Kachlík

Rozhodnuto oznámiti klubovní schůzky v novinách. Inserce musí býti placeny, zatím stačí 
oznámení jen dvakrát.

Získávání členů. Každý má své známé, někteří mají styky s býv. členy, nechť se snaží 
znovu  je  získati.  Objednáno  50  kusů  Ĉeĥa  literaturo.  Obstará  p.  Geryk.  Jednáno  o 
programu schůzek. Je potřebné, aby se každý snažil, každý přispěl ke zlepšení. Každý 
něco ví, umí, něco pěkného četl, něčeho si všiml. Nenapadat, když nejste spokojeni, ale 
sám zasáhnout. Je zapotřebí jednat s rozhlasem a poohlédnout se po místnosti pro kurs. 
Zatím školy skoro nejsou a nic neztratíme, počkáme-li ještě měsíc. Zařízen tisk legitimací.

P.  Nečas  navrhuje  tisk  dopisních  papírů  s  esp.  záhlavím,  tisk  kalendářů  esp.  aj.  do 
rozprodeje. Jakmile bude kvalitnější papír zařídí se.
P. Geryk podává zprávu o p. řed. Pokorném, výborném esperantistovi, vězněném 3 roky v 
Dachau. Vyjedná s ním přednášku pro Klub.

Schůze pro celý srpen opět v Passagi. "U Polenků" nám měnili dny schůzek.

Schůze skončena o 21. hod.

Zapsal: Jos. Vondroušek

Zápis
o 3. výborové schůzi Klubu esperantistů v Brně,

konané dne 22. listopadu 1945 o 21 hod v kavárně "Slavia"

Přítomní: pí Adamcová, p. Geryk, Ad. Nečas, Rud. Nečas, Sýkora, Vondroušek, sl. Zitová.

Přečten zápis 2. výb. schůze a schválen.
Podána  zpráva  o  kursu.  Počet  účastníků  v  kursu,  který  vede.  Škola  práce  ÚRO,  30. 
Zahájení dne 8. list. prostorách p. taj: Školy práce Ulricha, p. předs. Vondroušek, který 
kurs vede. Kurs byl hojně publikován v novinách.

Svazu poukázáno K 1000 na příspěvcích a darců.
Večírek dne 15. prosince. A taj: Geryk je pověřen sestavením programu, tiskem pozvánek. 
Večírek má býti reprezentační.
Účastníci Svět. sjezdu studentstva v Praze zavítají  do Brna. Získali  jsme informace ze 
Svazu, esp. nebylo užito, přesto jmenujeme zástupcempro sjezd p. Geryka.
Zařídíme reklamu na Passagi.
P. Nečas slibuje opatření vlajky čs. a esp. do klubovny.

Konec o 22 hod.
Zapsal: Vondroušek

 



Zápis 
o 4. výborové schůzi Klubu esperantistů v Brně
konané dnes 6. března 1946 v kavárně Slávia

Přítomní: pp Borkovec, Ad. Nečas, Geryk, pí Adamcová, 
sl. Zitová, Vondroušek

Zahájení o 20.30 hod.
Přečten zápis 3. výb. schůze a schválen.
Nový kurs esp. zahájen ÚRO dne 17. ledna. Vede p. R. Nečas.
Podána zpráva o večírku. Byl krásný, vysoká úroveň, umělecké brilantní výkony houslisty 
p. Geryka i spoluúčinkujícími.
Den  valné  hromady  se  stanoví  na  26./3.  úterý.  Rozprava  o  fin.  situaci.  Není  co  na 
rozprodej, co dříve tvořilo valnou část příjmu klubu: knihy v komisi (býval veliký obrat a 
zisk), učebnice, tužky ap. I kursy byly zdrojem velkých příjmů. Tentokrát kurs nemáme ve 
vlastní režii. Není na čem vydělávat, když nejsou ani učebnice a slovníky, které by se jistě 
rozprodaly.
Reklama na Passagi zřízena.
Pí. Adamcová dá svou výkladní skříň, po opravě, k disp. pro esp. věci.
Dáme natisknout 1000 esp. kor. lístků.
P. Jelínka jsme již vícekrát požádali o navrácení knihovny. Dosud nepůjčujeme knihy. 
Hlavní  naší  činností  musí  býti  získávání  členů.  Chceme  jich  míti  200.  Kdo  jich  získá 
nejvíce,  bude odměněn esp.  knihou.  Získá-li  každý z  nás jednoho,  bude téměř  počtu 
dosaženo. To je hlavní místní úkol Klubu.
Schůze skončena o 21.30 hod.

Zapsal: Vondroušek


