
Zápis
o 2. výborové schůzi, konané dne 14.I.1947 v 21. hod. v kavárně Slávii.

Přítomni: Pí Adamcová, sl. Zitová, p. Vondroušek, p. Geryk, p. Sýkora

Příští  výborová schůze byla stanovena na 28. II.  47 v klubovně hotelu Passage. 
Protokol z předešlé schůze nemohl býti přečten, jelikož p. Veselý nepřišel.

Novými členy výboru navrženi: pí Vondroušková, p. Kořínek. Výbor vzal na vědomí 
natisknutí  10.000 propagačních  letáků o esp.,  které  budou přiloženy do denního tisku 
(Čin).

U Komůrky se bude vyjednávat výstava esp. knih.
Schváleno natištění transparentů na okna pouličních drah.
J. Geryk doporučoval, aby pokud možno všichni dělali zkoušky z esperanta.
Výbor  se  postavil  za  myšlenku  propagovat  všemi  prostředky  E,  potřebuje  však 

nutně finanční podpory.
Schůze skončena ve 23. hod.
Za  nepřítomného  zapisovatele  p.  Veselého  průběh  schůze  zaznamenal  p. 

Vondroušek.
Zapsal Jiří Kořínek



Zápis 
o 1. výborové schůzi konané dnes 26.2.47 v kavárně "Opera" o 21. hodině.

Přítomni: pí Adamcová, sl. Zitová, p. Vondroušek, p. Geryk, p. Sýkora, p. Kořínek, p. 
Ambrož (7 členů), p. Zd. Nečas omluven

Po zahájení bylo přistupeno k rozdělení funkcí jak následuje: 
Jos. Vondroušek, předseda, Fr. Baďura, místopředseda, Jan Geryk I. jednatel, Jiří 

Kořínek II. jednatel, p. Zd. Nečas, pokladník, sl. Nelly Zitová, knihovnice, p. Tom. Borkovec 
a Alois Potůček, revizoři,  pí Marie Adamcová, p. Fr. Sýkora, p. Rus. Nečas a p. Josef 
Ambrož přísedí.

Bylo jednáno o kursech pro pokročilé a přijat návrh p. Geryka konati kurs v klubovně 1 
hod. před zahájením schůzí t.j.  v  19h. Na návrh p. Kořínka z val.  hromady jednáno o 
získávacím  dopise  pro  "Přátele  esperanta".  Vypracováním  návrhu  ev.  dle  předaného 
materiálu pověřen p. Kořínek a vyzvání i další členové by předložili do soutěže své návrhy 
získ. dopisu.

Bylo určeno objednati esp. tiskoviny (dopis. papíry).
Pí Adamcová pověřena obstaráním štítu pro hot. Passage a na Nádraží. P. Kořínek 

podal zprávu o tiskové službě.
Schůze zakončena as ve 23 hod.

Zapsal Jiří Kořínek



Zápis
o 2 výborové schůzi konané dne 20. března ve 20.30 h v kavárně Slavii.

Přítomni: p. Vondroušek, sl.  Zitová, pí.  Adamcová, p.  Geryk, p. Ambrož, p. Kořínek, p. 
Sýkora.

Zahájil p. předseda. Zprávu o poslední výborové schůzi podal p. Kořínek. P. Geryk podal 
zprávu o slavnosti zakončení kurzu esperanta v URO a o kursu pro pokročilé. Pokladní 
zpráva odpadla pro nepřítomnost p. Nečase. Dle informace p. Vondrouška stav pokladny 
se již lepší a kritický stav je překonán. Sl- Zitová informuje o přítomném stavu knihovny. 
Konstatuje se, že p. Jelínek, který má knihovnu, je mimo Brno. P. Kořínek stručně referuje 
o  tiskové  službě.  P.  Kořínek  předložil  návrhy  náborových  dopisů  pro  získávání  přátel 
esperanta. Návrh. č. 1, který se nejlépe zamlouvá, převzal p. Ambrož k ev. menší úpravě. 
Rozhodnuto založiti účet u pošt. spořitelny, obstarání převzal p. Sýkora. Bylo rozhodnuto 
uveřejniti  inseráty  ve  3  dennících.  Jednáno  o  programu k  1.  aprílu.  Vyskytl  se  návrh 
připraviti překlad textů z lehčí zábavné hudby operetní resp. i taneční pro podobné večírky 
taneční a veselé. Byl projednán návrh p. Kořínka nahráti moderně esp. hymnu na gram. 
desku  za  účasti  vynikajícího  pevěc.  tělesa  na  př.  P.S.M.U,  návrh  doporučen  pro  val. 
hromad v Praze. Informovati se u P.S.M.U. zavázal se p. Geryk. Tisk. klub. dopis. papíru 
odložen na později. Jednáno o zhotovení tabule na nádraží.

Skončeno v 23,15 h.
Zapsal

Jiří Kořínek
 



Zápis 
o 3. výborové schůzi konané dne 16. dubna 1947 ve 21.45 v kavárně Slávii.

Přítomni:  pí  Adamcová,  sl.  Zitová,  p.  Vondroušek,  p.  Geryk,  p.  Ambrož,  p.  Nečas,  p. 
Kořínek

P.  Vondroušek  zahájil  schůzi  a  p.  Kořínek  přečetl  zápis  o  minulé  výb.  schůzi.  P. 
Vondroušek refereuje o umístění tabule na nádraží a o otevření účtu u Pošt. Spořit., který 
dík p. Sýkorovi byl rychle zřízen. Návrh na nahrání gram. desky s esperantskou hymnou 
bude sledován dále. P. Geryk sděluje, že se informoval u P.S.M.U., že by se stavěli k věci 
pozitivně, že však by se muselo jednati s ústředím v M. Ostravě a že by trvalo asi hodně 
dlouho než. P.S.M,U bude v Praze něco nahrávati. Snad by mohl Čsl. pěv. sbor v Praze 
věc převzíti.  Návrh podal  p.  Kořínek i  v Praze na val.  hromadě. P.  Ambrož referuje o 
dopisech k získávání podpisů pro O.S.N. prostřednictvím URG (KOR). Posice naše přes 
odpor occidentalistů u URO je uhájena a dobrá. P. Geryk referuje o sestavení programu 
schůzek Klubu na příští 4 měsíce. p. Vondroušek děkuje p. Gerykovi za vynaložené úsilí 
se  sestavením  programů.  Sl.  Zitová  podává  zprávu  o  knihovně.  Bude  se  energicky 
požadovat zpět skříň Klubu od p. Jelínka. Od p. Geryka byl dovezennávrh na náborový 
dopis  pro  Přátele  esperanta  stylizovaný  p.  Ambrožem,  který  je  shledán  nejlépe 
vyhovujícím a a přijat k rozmnožení cyklostylem. Důležité dopisy budou psány zvlášť – p. 
Vondroušek varuje před přílišným optimismem ohledně finančního efektu této akce, bude 
zde však určitě efekt propagační. P. Vondroušek děkuje jménem Klubu pí Adamcové, která 
přinesla sběrnou listinu se získaným obnosem Kčs 1300,- Po skončení schůze donesla i pí 
Vondroušková sběr. listinu s 1000 Kčs. Stanoveno datum pro regiona kunveno na 7. a 8. 
VI. P. Vondroušek doporučuje vydati diplom pro jmenované čestné členy.
Skončeno v 22.45 h.

Zapsal Jiří Kořínek



Zápis 
o 4.  výborové schůzi  konané dne 2.9.1947 v zrcadl.  sále hotelu Passage po klubovní 
schůzi.

Přítomni: pí Adamcová, sl. Zitová, p. Vondroušek, p. Sýkora, p. Kořínek, p. Pávek

Začátek ve 22 hod. Pan Vondroušek zahájil schůzi, p. Kořínek přečetl zprávu z min. výbor. 
schůze.  Pan  Sýkora  referuje  o  neúspěchu  intervence  o  slevení  dávky  z  letáčků.  P. 
Vondroušek podává místo chybějící jednatelské zprávy stručný přehled činnosti klubu za 
poslední měsíce. Zpráva vyšla z části  a výdaje i v Esperantistovi, p. Vondroušek rovněž 
informuje za nepřítomného p. Nečase o stavu pokladny.  Žádá se energicky navrácení 
knihovny od p. Jelínka. Sl. Zitová slíbila zajíti k p. Jelínkovi a záležitost zařídit. Na návrh p. 
Vondrouška byl p. Kořínek zvolen po p. Gerykovi, který odešel do Prahy, 1. jednatelem a 
pan Jan Pávek, druhým jednatelem. Dále byl projednán nový program klubových schůzí 
na příští 4 měsíce do konce roku, který přípravně sestavil p. Vondroušek. Bylo jednáno o 
návěštních tabulích na nádraží; u Ligy proti tuberkulose zavázal se informovati p. Pávek.

Schůze skončena v 23.40 h.
Zapsal

Jiří Kořínek



Zápis
o  páté  výborové  schůzi  14.X.1947  v  klubovně  hotelu  Passage,  po  klubovní  schůzi. 
Přítomni p. Vondroušek, sl. Zitová, p. Pávek, p. Ambrož, p. Nečas, p. Sýkora, p. Kořínek. 
Zahájil v 22.25 p. Vondroušek. P. Vondroušek navrhuje rozesílání pojítek nejlépe na školy, 
resp. i  na policii.  Následuje debata o rozesílání pojítek a bylo  dohodnuto rozesílati  na 
školy, fakulty a pod. Rozesílání převzal p. Ambrož. Návrh p. Vondrouška získati pro veřej. 
čítárny esp. noviny. P. Ambrož se pokusí získati Heroldo de E. a Esperantistu pro čítárny. 
P.  Vondroušek  se  zmiňuje  nebylo-li  by  záhodno  žádati  subvenci.  Rozhodnuto  napsati 
každý samostatně dopis, z kterých bude nejvhodnější vybrán a zaslán na příslušné místo. 
Pan  Nečas  je  ochoten  zajíti  k  fě  Božánek  ohledně  knihovny.  P.  Pávek  referuje  o 
návěstních tabulích na nádraží: na 4. nástupišti malá tab. na 1. nástupišti je velká tab. 100 
x 70 cm. Dále 1 tabule malá je u pí Novákové Nové Sady, jedna u p. Emila Wagnera, 
holiče, Kšírová 99 a 1 tab. je u p. Nečase. P. Pávkovi byl vyjádřen dík za připevnění tabulí 
na peronech. Diskutováno o tabuli v informační kanceláři na nádraží. P. Pávek hlásí za 
tento měsíc přístup 1 člena, jímž je p. Pavlíček, studující. P. Pávek navrhuje doplnit člen. 
kartotéku daty osob. údajů a opraviti nové adresy resp. přejmenování ulic. P. Vondroušek 
oznamuje, že klub se stal členem Sdružení pro Spojené národy odb. Brno, dále podává 
zprávu o kursu Esp. a sděluje, že se přihlásilo 27 kursistů ve škole Práce URO.

Skončeno v 23.50 h.

Zapsal
Jiří Kořínek



Zápis
o výborové schůzi konané dne 11.XI. po pravidelné klubové schůzi.

Zahájeno  ve  22.  hod.  Přítomni  pí  Adamcová,  sl.  Zitová,  p.  Vondroušek,  p.  Pávek,  p. 
Nečas,  p.  Ambrož,  p.  Kořínek.  P.  Ambrož  referuje  o  esp.  časopisech  ve  veřejných 
čítárnách a zjišťuje, že cizojazyčné časopisy v městské čítárně nejsou. Tím tato věc padá. 
P. Vondroušek čte zprávu Vysoké školy sociální  o příznivém stanovisku k Esperantu a 
pozvání k uspořádání přednášky. P. Vondroušek navrhuje sprostředkovati přednášku p. Dr. 
Pytlíka  na  Vysoké  škole  sociální.  Návrh  p.  Vondrouška,  aby  byly  pevně  stanoveny 
výborové schůze vždy 1 úterý v měsíci, p. Vondroušek též navrhuje osvěžení a spetření 
schůzek společen. hrami, proti čemuž má námitky p. Pávek. Stanovisko klubu k vydávání 
slovníků sděliti ústředí v Praze. Žádáme o vydání slovníků obsáhlého a navrhuje se sděliti 
ústředí v Praze, aby se žádala podpora státní (veřejná) na vydání slovníku. P. Vondroušek 
navrhuje, aby na Soc. demokrat. sjezdu byli prostřednictvím Soc. dem. samideánů přizvati 
i tlumočníci pro časopis Esperanto. Sl. Zitová navrhuje, aby se hlásily adresy tlumočníků v 
soc. dem. sekretariátě (tel. 18930). p. Kořínek převzal informovati se na sekretariátě Soc. 
dem. Přihláška k Sdružení pro spojené národy byla zatím na návrh p. Ambrože odložena, 
ježto roční příspěvek je Kčs 1000-, které zatím nemáme. P. Vondroušek navrhuje zhotoviti 
es.  razítka dle  předloženého vzoru.  Odloženo do příští  schůze.  Projednán též   odkaz 
zesnulého s-ana Stayera, který klubu zanechal domek v Německu (Tährig. stur.). Věc se 
jeví velmi ilusorní a p. Ambrož převzal příslušné dopisy k informaci. Žádost pí Strejčkové 
tlumočená pí Jelínkovou bude projednána až po dojítí přihlášky pí Strejčkové, uzná-li pí 
Strejčková tuto z vlastní iniciativy podati. Aby ji klub znal nemá důvodů. P. Kořínek předává 
návrh  dopisu  Ústřednímu  národ.  výboru  s  žádostí  o  subvenci,  jak  bylo  na  předchozí 
výborové  schůzi  ujednáno.  Stilisace  dopisu  shledána  dobrá  a  předání  na  příslušných 
místech převzal p. Vondroušek.
(Knihovna byla dnes v klubovně postavena).

Skončeno v 23.05 hod.

Zapsal
Jiří Kořínek


