
Zápis
o první výborové schůzi konané v klubovně v hotelu Passage dne 6.I.1948.

Přítomni  p.  Vondroušek,  p.  Baďura,  pí.  Adamcová,  sl.  Zitová,  p.  Nečas,  p.  Pávek,  p. 
Kořínek.

Pan Vondroušek podává zprávu, že programy na prvé 4 měsíce budeme musiti z největší 
části hlásiti Kulturní odbor. radě. Dále byla konána porada o sestavení literárního večírku a 
byl sestavován program.

Bylo dohodnuto rozeslati  v brzku zbylé prospektu kroměřížské výstavy na esper. 
redakce. Skončeno v 11.30.

Zapsal
Jiří Kořínek

Zápis
o  2.  výborové  schůzi  dne  16.II.1948  v  Zemanově  kavárně.  Přítomni  pí  Adamcová,  p. 
Vondroušek, Ad. Nečas, F. Sýkora, p. Pávek, p. Kořínek. Omluvila se sl. Zittová a Rud. 
Nečas. Zahájeno v 19.30 h., p. Kořínek přečetl jednatelskou zprávu pro val. hromadu. P. 
Ad. Nečas přečetl pokladní zprávu a sdělil, že by se rád vzdal pokladnictví a věnoval se 
esp.  reklamě.  P.  Pávek předal  vzorně zhotovenou členskou kartotéku.  Byla  sestavena 
kandidátní  listina  pro  val.  hromadu  a  navrženi  byli:  pí  Adamcová,  s.  F.  Baďura  (s. 
Borkovec) s. R. Nečas, s. J. Friedrich, J. Kořínek, sl. N. Zittová, p. J. Sýkora, p. Ambrož, s. 
J.  Vondroušek, s. Sedlák. Revisoři  s. Borkovec a s.  Potůček. Byl  podán návrh ustaviti 
odbory: 1) zábavní s členy: R. Nečasem, s. Sedlákem, sl. Ondráčkovou, s. Sýkorovou, 2) 
reklamní s Ad. Nečas, 3) Tiskový se členy s. Durovičem, Vyhlídkou a Kořínkem. S. Pávek 
sděluje  že chce z výboru vystoupiti  a  vypomoci  v  práci  jako prostý  člen.  Předseda s. 
Vondroušek děkuje odstupujícím samideánům Ad.  Nečasovi  a s.  Pávkovi.  Skončeno v 
21.10.

Zapsal
Jiří Kořínek

 

Zápis
o valné hromadě konané dne 17.2.1948 v zrcadlovém sále hotelu Passage. Začátek v 21 
hod.  Přítomno  39  členů.  Zahájil  proslovem,  v  němž  shrnul  práci  a  úsilí  klubu,  s. 
Vondroušek. Zprávu jednatelskou přečetl  s. Kořínek, pokladní s. Ad. Nečas. Revizor p. 
Borkovec potvrdil správnost pokladní správy. Správy jednatele i pokladníka byly schváleny. 
Rozpředla  se  pakdebata  o  minulé  i  budoucí  práci  klubu,  do  níž  zasáhli  s.  Dominík, 
Ambrož, Slavík, Friedrich, Vondroušek, Sýkora, s-anky Jelínková, Vondroušková. Jednáno 
bylo o způsobu propagandy, kde s. Friedrich zdůraznil serioznost a nevtíravost žádoucí 
propagandy. Bylo diskutováno o spolupráci s ÚRO, navrženy přednášky u Reklubu, Sport. 
klubů, turistů a.p. Byla provedena volba nového výboru. Odstoupili s-ani Ad. Nečas a s. 
Pávek. Do nového výboru byli zvoleni pí Marie Adamcová, p. Josef Vondroušek, p. Frant. 
Baďura, s. Tomáš Borkovec, p. Josef Friedrich, p. Rud. Nečas, sl. Nelly Zittová, p. Jiří 
Kořínek, náhradníci p. Jos. Ambrož, p. Frant. Sýkora, revizoři: p. Sedlák, p. Josef Potuček. 
Byl přečten pozdravný dopis čest. člena klubu prof. Th. Kiliána z Třebíče, který překvapil 
radostnou zprávou 1.000.000 č obec Sokolská podepsala deklaraci o esperantu pro UNO 
a příslib Grla za 200.000 členů podepsali rovněž petici. Potěšilo oznámení založení klubu 



v Třebíči jehož členy jsou jak prostí občané tak vynikající osobnost v Třebíči. Posléze bylo 
přečteno memorandum svazu esperantistů republiky čs. vládě.

Skončeno v 10.30
zapsal

Jiří Kořínek

Zápis
o 3. výborové schůzi konané 17.2.48 v zrcadlovém sále v 10.35 h po valné hromadě.

Přítomni  pí  Adancová,  p.  Vondoušek,  p.  Friedrich,  p.  Borkovec,  p.  Rud. Nečas,  p.  Jiří 
Kořínek, p. Jos. Ambrož, p. Fr. Sýkora.

Po  zahájení  p.  předsedou  Vondrouškem byly  rozděleny  jednotlivé  funkce.  S.  Kořínek 
nabídl předati jednatelství pro to, že nemá dosti času, aby funkci náležitě zastával, tak že 
většina  práce  zůstává  p.  předsedovi  Vondrouškovi.  Po  domluvě  si  s.  Kořínek  funkci 
ponechává a druhým jednatelem je zvolena pí  Marie  Adamcová.  Předsedou zvolen s. 
Vondroušek, místopředsedou s. F. Baďura, pokladníkem p. Tomáš Borkovec, knihovnicí sl. 
Nelly Zittová, bez funkcí s. Jos. Friedrich, s. Rud. Nečas, náhradníci: p. Jos. Ambrož, p. F. 
Sýkora, revizoři Stan. Sedlák, s. Jan Potůček.

Skončeno v 23,15
Zapsal

Jiří Kořínek

Zápis
o ustavující schůzi akčního výboru Klubu esperantistů v Brně, která se konala 2/3. 1948 ve 
zvláštní místnosti v hotelu Passage.
Akční výbor Klubu esperantistů v Brně se ustavil v tomto složení: Předseda: Jan Pávek (za 
KSČ), Brno, Nové Sady 9-11. Zástupce: Jos. Vondroušek (za KSČ) brno, Botanická 31, 
jednatel Jos. Friedrich (za soc. dem.), Brno, Hoblíkova 8, člen Rud. Nečas (za soc. dem.), 
Židenice, Šaldova 20, člen: Marie Ondráčková (za soc. dem.), Brno, Tábor 38. - Předseda 
J. Pávek vyzval všechny členy klubu, aby zůstali věrni zásadám prezidenta Budovatele a 
programu Gottwaldovy vlády. Jeho slova byla přijata potleskem všech přítomných členů 
Klubu.

Zapsal Josef Friedrich
Opsal: Jiří Kořínek 29.4.48



Zápis
o  4.  výborové  schůzi  konané  23.4.48  v  Zemanově  kavárně  v  21.30  h.  Přítomni:  s. 
Adamcová, s. Vondroušek, Borkovec, Friedrich, s. Pávek, Ambrož, Nečas, Kořínek. Zahájil 
p.  Vondroušek  a  zápis  z  minulé  schůze  přečetl  s.  Kořínek;  zápis  byl  schválen.  S. 
Vondroušek sděluje,  že jarní  kurs URO byl  započat s 13 účastníky,  nynější  stav je 10 
kursistů. Kurs vede s. Vondroušek. Odesláno bylo 122 dopisů, 880 tiskopisů, přijato 73 
dopisů a 17 tiskopisů. Za skříňku u fy Adamec bylo po slevě zaplaceno 40 Kč. S. Borkovec 
hlásí stav pokladny Kčs 1402.20 na vkladní knížce, 1640,- u Pošt. spořitelny, 80-hotově v 
pokladně.  S.  Friedrich dává návrh žádosti  subvenci  od Osvětové rady.  S.  Vondroušek 
hlásí, že nám zaplatilo 145 členů; Svazu jsme zaplatili za 140 členů. S. Friedrich navrhuje 
připraviti půdu pro podziní kurs, a uspořádati přednášku zahraničního esperantisty. Bylo 
usneseno převzíti Gazetara servo pro Prahu. Archiv této tiskové služby povede s. Vyskočil, 
články spolupracujících členů klubu se budou soustřeďovati u s. Kořínka a budou zasílány 
jednou za 6 týdnů do Prahy k rozšíření. Byl navržen jako další kooptovaný člen výboru 
Svazu  esp.  v  Č.S.R.  s.  Kořínek.  Pro  příští  večírek  bylo  usneseno  žádati  dobrovolné 
vstupné.  Program  na  příští  4  měsíce  má  býti  dán  příští  týden  do  tisku.  S.  Friedrich 
navrhuje u obchodníků – členů klubu umístiti štítky "Esperanto parolata". Skončeno v 23 h.

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis
o II. schůzi akčního výboru Klubu esperantistů v Brně, konané 16. III. 1948 ve zvláštní 
místnosti hotelu Passage.

Přítomni: s. Pávek, Vondroušek, Friedrich a Nečas.
1) Kulturnímu odd. ÚRO v Brně bude zasláno oznámení o utváření našeho akčního 

výboru.
2) Všichni členové spolku budou uvědoměni o utváření akčního výboru v časopise 

Esperantista.
3) Poněvadž u dosavadních členů výboru není polit. závad, pověřuje se dosavadní 

výbor dalším vedením Klubu
4) Pan Vondroušek je pověřen, aby oznámil (podle výzvy v novinách) generálnímu 

sekretariátu Ústř. akčního výboru Nár. Fronty, že náš klub míní dále pokračovat ve své 
činnosti.
Podepsán: Jan Pávek v.r.

Zapsal Jos. Friedrich v.r.
Opsal Jiří Kořínek 29.4.48.



Zápis
o 5. výborové schůzi konané 22.6.1948 v kavárně hotelu Passage, zač. 19.45. 
Přítomni: s. Vondroušek, Pávek, Borkovec, Nečas, Ambrož, Kořínek.
S. Pávek se dotazuje na žádost o veř. subvenci. Záležitost přebírá s. Ambrož, který žádost 
sestaví  a  podá.  S.  Kořínek  referuje  o  tiskové  službě  a  sděluje  že  asi  10% článečků 
předaných místním 6 deníkům bylo uveřejněno. Tiskovou službu pro Svaz povedeme ve 
spolupráci s Esp. Klubem v Hradci Králové po vzájemné dohodě. S. Borkovec podává 
zprávu pokladní: obrat činil as 50.000 Kčs. příjem 26.711.20 vydání 23.785.30 a  zůstatek je 
2925.80. Na vklad. knížce 1202.20 u poštov. spořitelny 1229, hotově 495,-; závazky: směnka 
v Cyr. Metod. záložně 1600,- za odznaky dluhujeme svazu 540,-. Dále dluhujeme za 1000 
dopisních papírů, tudíž jmění fin. se v přítomné době rovná 0. S. Vondroušek hlásí, že 
dosud dluhuje 20 členů. 149 členů platilo, za 150 čl. jsme poukázali svazu. Obdrželi jsme 
19 dopisů, odeslali  43 dop.,  tiskop. obdrželi  jsme 10, odeslali  9. Referuje s.  Ambrož o 
propagační  brožuře.  Doporučuje  vydati  u  "Humanity"  stolní  kalendáře  s  esp.  propag. 
textem. Firma předpokládá obrat 2,000.000,-. Připadlo by klubu 15% z docíl. obratu neb 
50% z čist. zisku. Návrh s. Ambrože je s nadšením všemi hlasy přijat. Ve stylisaci dopisu 
jak jej s. Ambrož připravil je podmínka, že klub nebude na event. finanč, neúspěch nijak 
participovati  a  nebude  nikterak  zatížen.  Dopis  byl  schválen  a  podepsán  předsedou  a 
jednatelem. Kopii přebírá s. Vondroušek. S. Pávek navrhuje kolekt. vstup do svazu přátel 
SSSR a ustavení brigády. Bylo odloženo na pozdější dobu. U Esp. schůzce v Kroměříži 
nebylo docíleno dohody. Skončeno ve 20.45.

Zapsal Jiří Kořínek

Zápis 
ze 7. výborové schůze konané dne 29.12.1948 v Kavárně Slávii v 17.30 hod. Přítomni: s. 
Vondroušek, s. Pávek, s. Friedrich, s. Adamcová, s. Zitová, s. Borkovec, s. Kořínek. 

Po zahájení předsedou přečetl s. Kořínek zprávu z minulé v.schůze. S. Borkovec 
podává  pokladní  zprávu:  Obrat  do  dneška  činí  45.837.20 vydání  41.624-;  hotovost  je 
4213.20 (na vklad. knížce 111.20;   u pošt. spoř. 2326.80,  hotově 17755.20).  Staré vázané 
měny máme as 8.600-. Končíme letos tedy s fin. majetkem 4213.20. Hlavní příjem byl z 
kursů (hrubý příjem as 8000- výdaje as 4000-).  Odměna za kurs s. Vondrouškovi a s. 
Kořínkovi  po  Kčs  1000,-  je  všemi  schválena.  Koncert  M.  Sautrenil  vynesl  as  Kč  80-; 
Střádanka t  půl roku as 1000,-, Mikulášský večírek 981,-, kap. kalendáře se prodaly s 
výdělkem 3-4 Kčs na kuse. Zaplatilo příspěvek na 1949 již 52 členů, z toho přes 20 novým 
členů  klubu.  K  sestavě  programu  na  příští  čtvrtletí  navrhuje  s.  Pávek  vyčkati  s  val. 
hromadou, až dojdou nové instrukce od Svazu. S. Vondroušek navrhuje obětovati více na 
reklamu, např. na diapozitivy v kinech. S. Friedrich doporučuje reklamu hlavně před kursy. 
S. Vondroušek refereuje o kursech a sestavení nového programu schůzek. S. Vondroušek 
sděluje, že je zde návrh s. Scheibera a s. Borské uspořádati koncert ve velkém sále hot. 
Passage  za  spoluúčinkování  koncert.mistra  LiboraHlaváčka,  asi  zač.  března,  návrh  je 
přijat. Jedná se o tanečním večírku na masopust. úterý, s. Kořínek navrhuje event. na ten 
den ukončiti schůzi v 21 hod a reservovati si stoly v tam. kavárně Passage. Definitivně 
nedohodnuto.  S.  Kořínek  referuje  o  návštěvě  u  Ústavu  moderních  řečí,  který  je  po 
rozmluvě s ředitelem ochoten bezplatně vzíti naše kursy pod jakýsi patronát a svoluje, aby 
na  plakátech bylo  uvedeno:  s  "Ústavem moder.  řečí".  S.  Vondroušek hlásí  odeslanou 
korespondenci  67  dopisů,  123  tiskop.  přijato:  45  dopisů,  24  tiskopisů.  S.  Vondroušek 
referuje, že se ztratily obě nové náv. tabule klubu z nádraží a s. Friedrich žádá spis., v 
němž nám bylo  vyvěšení  povoleno, aby mohl  u želez.  úřadů reklamovati:  S. Friedrich 
podává obšírný referát o Svazové schůzi v Praze dne 14.12.48. Hlavní body: s. Hromada 
podává každé 1. pondělí v měsíci zprávy pro kluby v 22.50 h. Svaz má dnes již 3020 



členů. Vydávání časopisu a slovníku naráží na obtíž. Sbírejte starý papír: Slovníček č-e 
vyjde nejdříve knižně. Na správní práce Svazu p. Balda 4 hod. honorovanou prací nestačí, 
je třeba placeného úředníka, proto se navrhuje příspěvek svazu zvýšiti ze 70 na 100 Kčs. 
S. Kamarýt: názory na obsah svaz. orgánu. Vhodno rozšířiti jazykový koutek. Počet básní 
bude snížen. Stylisujte stručně a pečlivě místní zprávy. Rubriku korespondentů. 60 návrhů. 
V r. 1949 8 stránkový časopis. s  Šolc navrhuje placenéhoúředníka krýti získáním přátel 
Esperanta.  Valeš: zvýšiti příspěvek. S.  Kilian je proti zvýšení, finančnírok nechť skončí v 
září.  Vítek:  Přednášeči  hlaste  se!  Kluby  potřebují  peníze,  subvence.  Slanina:  zvýšit 
příspěvek, též E-přátele, subvenci pro kluby. Pište rozhlasu! S.  Pelcman je proti zvýšení 
příspěvků a žádá zkoušky po kursech. S. Ginz že je velmi potřebné zahraniční E-literatura, 
brzo  se  dozvíme,  dostaneme-li  povolení.  Zatím  není  možno,  ani  časopisy.  Dluhujeme 
několik 10.000 jen Heroldu. Belgických franků. S.  Hromada hlásí, že ani příspěvky UEA 
nelze uhradit. Zadáno u Orbisu. S. Kavan navrhuje: Vyproste si v zahraničí předplatné! S. 
Pytloun: schází nová literatura, Esperantista nechť je jen v esperantu. Hromada: do 10.I. 
musíme znáti počet předplatitelů a jejich jména.  Jeřábek: brzo informovati kluby.  Hama 
navrhuje:  místo  dlouhých básní  články o  socialismu a  novém životě  v  naší  republice. 
Satek: místní zprávy jsou důležité, taktéž české články. Sbírejte papír ve školách. Jokl: 
ˇuvodníky česky i esperantsky, ostatní osah jen v esperantu. Blažek: Tisková služba nechť 
opět funguje. Skončeno v 19.40 h.

Zapsal Jiří Kořínek


