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POD PROTEKTORÁTEM
J. E. nejdůst. pana biskupa Ale
xandra Stojky, apoštolského

administrátora dra Svobody,
guvernéra země Podkarpato
ruské p. KonstantinaHrabara,
presidenta země Podkarpato
ruské p. Antonína Rozsypala,
přednosty Referátu minister
stva škol. a nár. osv.v Užhorodě
p. odborového rady V. Klímy.
Kurs schválen výnosem ministerstva školství a národní osvěty
v Praze ze dne 17. července 1935 číslo 73.706/35-I./1.

Vjednotě jest sila! A toutojednotou
vůle jest
proniknut program VI. kursu v Užhorodě.

Jednota v duchu sbratřuje! A upřímné
bratrství neseme si všichni v srdci k bratřím na Pod
karpatskou Rus. Kursem v Užhorodě vstupůjeme na
nejvýchodnější část půdy našeho státu. Velikoumyš
lenkou státní jednoty neseny byly všechny dosavadní
kursy a kurs VÍ.,právě pro vážnost situace meziná
rodni, klade na ni zvláštní důraz.
Demokralické zřízení našeho státu dává nejlepší
záruku volnému zápolení ducha každého státního
občana a katolíci čsl. maji příležitost k rozmachu.
Jako vychovatelé nových generaci národa chceme
navazovati na krásnou tradici našich předchůdců,
kteříprací pro Boha a vlast připravili nám svobodu.
Náboženství musí ve výchově dojiti té váhy, jaká
jemu patři.
Osobní čistota ducha i těla jest hlavním ideálem
charakteru osobnosti vychovatele. Katolický učitel
nutně potřebujepřímého kontaktu s novodobýmprou
dem v pedagogice. Proto soustavná organisace práce
na tomto poli zůstává úkolem, dosud nesplněným.
Jsou-li zde podmínky, jest hříšnou netečnost.
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Vnitřnístruktura organisace kursů jest upevněna
dostředivými silami. Ke spolupráci voláme všechny,
kteří jdou s Bohem.

VBohu jestsila a spása!
JAN KUNCEK, «
předseda prázdninových kursů.

K PRÁZDNINOVÉMU KURSU
V UŽHORODĚ
Užhorod není arci Podkarpatská Rus. Toto bý
valé okresní město, z něhož československá civilní
správa učinila s nemalými obětmi jakž takž snesi
telné administrativní středisko země má spíše ráz
maďarsko-židovsko-český a rusínský živel se v něm
jakoby ztrácí. Co Užhorodu dodává jistého histo
rického významu pro místní národní tradici, je to
okolnost, že od dob Marie Terezie, která darovala
diecési zrušený klášter jesuitský 1s kostelem, sídlí
v něra řecko-katolický biskup, kdysi jediný pro
celou rozsálilou oblast Rusínů v Uhrách, ač jinak
dosud podežet svůj původní titul biskupa mukačev
ského. Ocitáme se tu rázem v jiném prostředí cír
kevním, Římští katolíci jsou v menšině, panuje tu
obřad byzantsko-slovanský s prastarým jazykem,
zděděným po sv. Cyrilu a Metoději, s juliánským
kalendářem, který je o třináct dní pozadu za naším,
s kněžstvem většinou ženatým, s přísnějšími posty
a s jinými lidovými zvyky a slavnostmi. Po válce
prudké odpadové hnutí směrem k pravoslaví z ne
klidnilo hladinu církevního života a přinutilo klerus
uniatský, aby se chápal modernějších prostředků
pastorace. Otázka sjednocení církví, smírného vy
řešení staletých rozporů mezi Východem a Zápa
dem, může zde být studována u samých pramenů.
O trhových dnech zapestří se ulice užhorodské
okolními venkovany, kteří sem přicházejí zpeněžit
své plodiny a výrobky. Nebo sem spěchají jednot
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livě se svými starostmi k úřadům. Chceme-li však
poznati vlastní Podkarpatsko s jeho složitou pro
blematikou náboženskou, národnostní, jazykovou,
hospodářskou a politickou, třeba do hor, do chudých
vesniček, rozlezlých daleko po stráních, s dřevě
nými chatami, bez komínů, s kupou dětí u každé,
s malebným kostelíkem pod košatými stromya s ži
dovskou krčmou. Je tu mnoho bídy, ale také mnoho
krásy. Jen třeba mít pro vše otevřené oči a srdce,
z něhož je vyhoštěna jakákoli myšlenka na vlastní
kulturní povýšenectví. Cetnýmivyjížďkami do okolí
bude se možno seznámit i s touto nejzajímavější
složkou rusínského kraje, která často uniká málo
pozorným návštěvníkům. Užhorod sám je «lastně
jediné město, kde možno kurs s tolika účastníky
pořádat. Poloha u řeky a dostatek ubikací zaručuje
příjemný pobyt v parných dnech letních. Zároveň
je tu středisko státních i církevních škoi a všech
kulturních podniků, takže nebude nouze o příleži
tost k poučení. Neposledním úkolem kursu bude
přispět k očistě českého jména, na němž posud lpí
příhana bezbožectví vinou chyb, které se staly v po
převratových letech, zde stejně jako na Slovensku.
Dnes již Češi v Užhorodě i jinde opět se vracejí
v hojném počtu k své otecké víře. Pro ně jistě ne
zůstane bez užitku příkladobětavosti a nadšení pro
víru, jaký jim poskytnou kursisté, přinášející jim
zároveň pozdrav z rodného kraje.
Dr. Josef Vašica, univ. profesor.

DOCENTI VL KURSU
Štěpán Csehily, odb. uč. přidělený Referátu Mšano
v Užhorodě.
P. Alfons Daňha, CSsR, Praha III.192,Tunovská 27.
Václav Drahný, zemědělský rada u zemědělského
referátu v Užhorodě.
Frant. Ducháč, řídícíučitel, Vysoká Srbská, p. Hro
nov n. Met.
Prof. dr. Frant. Gabriel, Užhorod.
Fr. Hanzelka, odborný učitel a redaktor „Věstníku
katolického učitelstva čsl.“, Hodslavice.
Prof. dr. MetodějHabáň, redaktor „Filosofické re
vue"“, Olomouc, Slovenská 14.
Rudolf Flava, učitel na pokusné škole, Suchdol
u Prahy.
Antonin Krejčíř,okres. škol. insp. Kyjov na Moravě.
Jan Kachlik, učitel, Dražovice u Vyškova.
Jan Kuncek, správce školy, Popůvky-Kojetín.
J. Masopust, profesor učitelského ústavu, Chrudim.
Dr. Řehoř Medvedski, místoředitel východosloven
ského musea, Košice.
Josef Papica, generál. tajemník M. C. M., Olomouc,
Wilsonovo nám. 16.
Dr. Ivan Pankievič, profesor gymnasia, Užhorod.
Poslanec Frant. Světlik,kanovník, Olomouc, Wur
mova 11.
Dr. Frant. Suchomel, profesor, Obořiště v Čechách.
J. Šedivec, odborný učitel, Užhorod.
MUDr. K. Šimanovský, lékař divise čs. Červeného
kříže v Užhorodě.

Josef Trochta, profesor, přidělený Referátu Mšano,
Užhorod.
Dr. Štěpán Trochta, profesor, Moravská Ostrava,
Ustav Salesiánů.
Dr. Bedřich Vašek, universitní profesor, Olomouc,
Sarkandrinum.
Dr. Josef Vašica, universitní profesor, Olomouc,
Sarkandrinum.
Josef Vičánek,odborný učitel a poslanec, Uherské
Hradiště.
Msgr. Aug. Vološin, ředitel mužského učitelského
ústavu, Užhorod.
Ing. Frant. Wiesner, vrchní techn. rada, Užhorod.
Em. Vejvodová, ředitelka měšťanské školy, Velké
Dr. Karel Závadský, profesor, Praha- Bubeneč, arci
biskupské gymnasium.

VEDOUCÍ VL KURSU
Protektor příprav VI. kursu v Užhorodě: kons. rada
mjr. duch. služby Antonín Koutný v Užhorodě.
Předseda a správce: Jan Kuncek.
Duchovní vůdce: P. Alfons Daňha CSSsR.
Ošetřující lékař: kpt. MUDr. Klán, divisní nemoc
nice 12 v Užhorodě.
Pokladník: Romuald Kudělka, učitel, Michálko
vice 308 u Moravské Ostravy.
Referent pro exkurse a tajemník: Miloš Šnyrych,
řídící učitel, Šumvald p. Tatenice, Sev. Morava.
Tiskovýre'erent: Frant. Hanzelka.
Ubytovatel a technickýporadce: odborný učitel Ja
rolím Scháffer, Užhorod, Drukesova 2.
Za kursisty: Marie Skuhrovcová, učitelka, Plzeň,
Bolevecká. Rudolf Hlava.

PROGRAM
3. srpna —sobota:
Sjiždění účastníků. Na nádraží
v Užhorodě se hlásí všichni účast
níci ihned po příjezdu v kanceláří
kursovní, umístěné v čekárně na
nádraží. Odtud se odeberou kursis
té do svých ubikací. Připraven
oběd, svačina, večeře a nocleh.

4.srpna
—
neděle:

8 hodin mše svatá ve farním koste
le se vzýváním Ducha sv. Cele
brant vldp. dr. Frant. Svoboda,
apoštol. administrator. Promlu
va dp. Alf. Daňhy. Papež. hymna,
9-30hod.: Vměstském divadle slav
nostní zahájení VÍ. prázdninové
ho kursu Říšského svazu katol.
učitelstva čsl.chorálem svatovác
lavským. Uvodní proslov předse
dy kursů Jana Kuncka, oficiální
projev předsedy Říšského svazu
katolického učitelstva čsl. prof.
Ant. Nováka, projevy protektorů
VI. kursu. Pozdravy. Hold Čsl.
republice a státní hymny. Foto
grafování. Informace. Lékařská
prohlídka panem kpt. MUDrem
Klánem.
12:30 hodin: oběd v Plzeňském
domě.
14 hod.: kulturně-historická pro
cházka Užhorodem za odborné
ho výkladu p. prof. Trochty.
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16 hod.: Svačina a pokračování
v prohlídce Užhorodu.
18:30hod.: adorace ve farním kos
tele (P. Alf. Daňha).
19hod.: večeře v Plzeňském domě.
20 hod.: Seznamovací večer v Zu
panátním domě. Učinkuje vojen
ská hudba.

Denní pořádek.
7 hodin ranní rozovičení (muží
zvlášť, vede M. Šnyrych a Jan
Kuncek; ženy zvlášť, vede Em.
Všetečková). Před a po mši sv.
snídané.
T45 hod.: mše svatá s promluvou.
9—12:30 hod.: přednášky a semi
náře.
12:30 hod.: oběd. Po obědě odpo
činek, vclao,
16 hod.: svačina.
16:30—18:30 hod.: přednášky a
Semináře.
19 hod.: adorace.
19:30 hod.: večeře a společnost.

5.srpna— pondělí:
9—10 hodin: univ. profesor dr.
Bedřich Vašek přednáší na téma
Papežské encykliky a sociální
řád, část I. Život rodinný.
10—12hod.: poslanec a kanovník
František Světlík: Situační a
orientačníreferát vnitropolitický
- a zahraniční.
15—16hod.: univ. prof. dr. Bedřich
Vašek část II. Základy křesťan
ské státovědy.
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Po večeři podá referent pro ex
kurse M. Šnyrych pokyny pro ex
kurse.

6.a7.srpna-— úterý a středa:
SkupinaA: Dvoudenníexkurse
na Poloninu Runu (1.482m).

Z Perečína autobusem do Tuřích
Remet, pak 17km pěšky do Lumšur
(lázně) a odtud na Poloninu Runu.
Nocleh. Druhého dne zpět údolím
Vojvodiny a Šipotu (reservace) do
Poroškova, pak autobusem do Už
horodu.

Skupina B:
V úterý 6. srpna na Vihorlatské
Mořské oko— sninský Kámen. Na

zpáteční cestě zastávka v lázních
Sobrancích. Nocleh v Užhorodě.
Ve středu 7. srpna do Perečína—
Skála (rozhled) — Pol. Pliška—
Nevické Podhradí. V Perečině pro
blídka velkých chemických závo
dů. Nocleh v Užhorodě.

8.srpna —čtvrtek:
9—10 hod.: prof. dr. Fr. Suchomel:
Působení katolické Čírkve na
lidské individuum.
10—11hod.: okresní školní inspek
tor Antonín Krejčíř: Situační
orientační referát z pedagogiky.
11—12 hod.: odborný učitel, po
slanec Josef Vičánek: Aktuality
školské a učitelské.

12

20 hod.: Vzpomínkový večer na
Fr. Sušila a Pavla Křížkovského.
Programovou část vede učitel Jan
Kachlík, technickou část vede
odborný učitel Jarolím Scháffer.

9.srpna— pátek:
9—10hod.: prof. dr. Fr. Suchomel:
Působeníkatolické církve na spo
lečnost.
11—12'30 hod.: Uvčědomělýučitel

katolík:
I. gener. taiemník Josef Papica

„Encykl. c výchově a učitel",
II. učitel Rudolf iilava „Sebe
výchova učiiele",
NI. správce školy Jan Kuncek
„Učitel-katotík v akci“,
IV. debata.

10.srpna —sobota:

Skupina
A:
Vlakem na Užok. Stravování
v novém hotelu, pak přes Opolo
nek 20 km do Vološanky a odtud
zpět do Užhorodu.

Skupina B:
Vlakem na Užok. Stravování
v novém hotelu. Přes vesnici Užok
8 km do Vološanky a zpět vlakem
do Užhorodu.
Během exkurse přednáška prof.
dr. Štěpána Trochty proobě skupi
ny: „Význam křesťanské lásky ve
výchově“.
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1l.srpna— neděle:
DEN UNIE.
8 hod.: Celebruje mši sv. v biskup
ském kostele J. E. biskup Ale
xander Stojka.
9:30hod.: J. E. nejdůst. biskup Alex.
Stojka zahájí přednášku o Unii.
10:30—11'30 hod.: Univ. prof. dr.
Jos. Vašica : Náboženské dějiny
Podkarpatské Rusi.
11:30—12:30 hod.: Univ. prof. dr.
Jos. Vašica: Východní liturgie
řeckoslovanská.
Po obědě návštěva Nevického Pod
hradí (zřícenina hradu, koupání,
rekreace). Přednáška red. odbor.
učitele Frant. Hanzelky: Otázky
dneška. Po návratu do Užhorodu
večerní adorace. Ve 20 hod. večer
podkarpat. písně. Zpívá pěvecké
sdružení z Mukačeva.

12.srpna —pondělí:
Pout na Černeckou Horu
u Mukačeva.

Zájezd autobusem do Mukačeva,
prohlídka města. Na Černecké Ho
ře přednáška P. Alf. Daňhy: Řád
s Bohem. Po přednášce debata. Na
zpáteční cestě prohlídka vinic a
sklepů v Seredném.

13.srpna— úterý:
9—10 hod.: Referát z pedagogic
kého semináře pro všechny.
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14.srpna —středa:
9—12 hod.: Prof. J. Masopust před
náší o zpěvu na národní škole.
Osnova: Upadek nynějšího zpě
vu. Tvoření tónu.
n, jazyk,
tvrdé patro, bránice při zpěvu.
Spodní dech. Uplný postup vy
učování zpěvu od 1.do 8. postup.
ročníku. Jak cvičiti hlasově lido
vé písně a dětské sbory. Hymna.
14—16hod.: pokračování přednáš
ky prof. Masopusta. Po svačině
příležitost ke svaté zpovědi.
19 hodin: Večerní adorace ke sv.
Václavovi a sv. Janu Boskovi.
19*45 hod.: Večeře.

15.srpna —čtvrtek:
Ráno před mší sv. příležitost ke
sv. zpovědi.
8 hod.: Mše sv. s proslovem P. Alí.
Daňhy. Celebruje vdp. mjr duch.
služby Ant. Koutný z Užhorodu.
Te Deum Společné sv. přijímání.
9:30 hod.: Snídaně.
10hod.: Oficiální zakončení VÍ.kur
su proslovem předsedy kursu J.
Kunckem. Projev za státní jed
notu Čechů, Slováků a Podkar
patských Rusínů.
12:30 hod.: Společný oběd.
17 hod.: Přátelská beseda kursistů
v sále mužského učitel. ústavu.
Vzájemná výměna názorů a zá
žitků o VI. kurse, kritické zhod
nocení absolvov. kursu. Vytčení

úkolupro příštírok. Vstup pou

zezapsanýmkursistům..
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19 hod.: Společná večeře a poní
přátelský večer na rozloučenou.
Po programu volná zábava. Hosté
vítáni.

16.srpna —pátek:
Rozjíždění účastníků. Připrave
na ještě snídaně.

Přednášky a cvíčení v semináří
pro poznání Podkarp. Rusi.

5. srpna —pondělí:
16:30hod.: Prof. dr. Frant. Gabriel
z Užhorodu: Dějiny Podk. Rusi.
17:30 hod.: Prof. dr. Ivan Pankie
víč: Písemnictví na Podk. Rusi,

8.srpna —čtvrtek:
16-30 hod.: Ředitel učitel. ústavu
msgre Augustin Vološin z Užho
rodu: Školské poměry na Podk.
Rusi.
17'30 hod.: odb. učitel J. Šedina
z Užhorodu: České školství na
Podk, Rusi.

9.srpna— pátek:
10 hod.: MUDr.K, Šimanovský, lé
kař, přidělený divisi čsl. Červe
ného kříže z Užhorodu: Sociální
a zdravotní akce na Podk. Rusi.
16:30 hod.: Václav Drahný, země
dělský rada u zeměděl. referátu
v Užhorodě: Zemědělské pomě
ry na Podk. Rusi.
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17-30 hod.: Dr. Řehoř Medvedski,
místořed. východoslovenského
musea v Košicích: O současných
výtvarnících na Podkarp. Rusi.

13.srpna —úterý:
10 hod.: Odb. uč, Stěpán Csehily,
přidělený refer. Mšano v Užho
rodě: Psychotechnické zkoušky
a volba povolání na Podk. Rusi.
11 hod.:Ing. Václav Wiesner, vrch.

tech. rada v Užhorodě: Přírodní
bohatství Podkarp. Rusi.

Přednášky a cvičení v semináři
psychologicko - pedagogickém.
Vedoucí semináře pí ředitelka
Em. Vejvodová.

5.srpna —pondělí:
16:30--17'15 hod. Říd. uč. Fr. Du

cháč
:Výchova
asugesce.
Debata.

17-30—18'15 hod.: Říd. učitel Fr.
Ducháč: Nervosní dítě ve škole.
Debata.

8.srpna-—
čtvrtek:
16:30—17 hod.: Řed. měšť. školy

Vejvodová: Metody mravní vý
chovy (podle světových pedago
gických kongresů a podle kato
lického světov. názoru). Debata.
17:10—17:50 hod.: Prof. dr. Karel
Závadský: Duševní zdraví (refe
rát o čsl. společnosti pro péči
o duševní zdraví). Debata.
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9.srpna— pátek:
10—10'45 hod.: Okres. škol. insp.
Antonín Krejčíř:: Zdidaktiky no
vé školy. Debata.
16:30 —17 15 hod.: Učitel na pokus

né škole,Rud. Hlava: Individuál

nfa sociál.sklony dítěte. Debata.
1730—18:15 hod.:: Učitel na pokus
né škole, Rud. Hlava: Z praxe
pokusné školy. Debata.

13.srpna— úterý:
9—9-45 hod.: Prof. dr. Met. Habáň:
Neklid ducha u dospívající mlá

deže. Debata.

10—10:30 hod.: Prof. dr. Štěpán

Trochta: Psychologický zřetel
při školní kázni. Debata.

10':40—11'25 hod.: Prof. dr. Meto

děj Habáň: Předčasný úkaz se
xuálního života mládeže. Debata.
11-40—12-20hod.: Prof. dr. Štěpán

Trochta: Psychologie dětské lži:

16:30—17:15 hod.: Prof. dr. Meto
děj Habáň: Poměr vyučujícího
k dětskému snění. Debata.
17-30—18 hod.: Prof. dr. Štěpán
Trochta:
Psychologie poslušnosti
dítěte. Debata.

Výstavy na VL kurse.
Výstava fotografií z celé Podk.
Rusi. Výstavu obrazů akad. malíře
Bokšaje, Erdelyho a jiných pořádá
Klub výtvarných umělců v Užho
rodě. Výstavka podkarpatoruské
ho umění lidového.
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PRO ÚČASTNÍKY KURSU
Jest třeba zachovatí určitý pořádek v příjezdu
účastníků VÍ.kursu do Užhorodu, aby mohlí všíchní
hned po příjezdu do Užhorodu v době co nejkratší
si vyříditi vše potřebné v kursovní kanceláří na
nádraží v Užhorodě. Ihned po příjezdu do Užhorodu
se hlaste v kursovní kanceláři na nádraží a před
neste eventuální svá přání (ohledně ubytování i j.).
Z Prahy do Užhorodu bude vypraven 1 vagon nor
málního rychlíku vyhražen jen proúčastníky VL.kur
su. Tento vvřledejte, hlaste se u průvodčího vlaku
a pojedete pohodlně. Nedoporučujeme jízdu do
Užhorodu ořerušovati. Cestu přerušte až pří jízdě
z Užhorodu. Z Prahy, Brna, Košic možno použítí do
Užhoroču výpPradněletecké dopravy. Jedna cesta
stojí 175 Kč. Kdo by měl zájem, přihlaste se u od
borné učitelky Lidmily Kudrové, Praha-Nusle, Pod
vilamí 23.
Průkazky na 509/, slevu budou všem včas za
slány.
Poznámka: Kursisté mohou na průkazku pro 509/9slevu
jízdného přerušiti jízdu jednou na cestě do Užhorodu a jednou
na cestě z Užhorodu. Přerušení jízdy nechejte si potvrditi na
stanici, kde jízdu přerušíte.

Důležité.

Žádáme, aby všichni kursisté vzali s sebou, pokud
mají, průkazku na zlevněnou jízdu 339/;, legitimaci
Klubu čsl. turistů a legitimaci Léčebného fondu.
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Adresa účastníků VÍ.kursu jest VI.učitelskýkurs

v Užhorodě.

Na šťastnou shledanou ve zdraví a při dobré ná
ladě 3. srpna v Užhorodě!
Správa kursů si vyhražuje jakékoliv eventuální
změny v programu VÍ. kursu.
Jizdní řád.

Zvláštní rychlíkovývůz, vyhražený pro účastníky
VÍ. kursu vyjede dne 2. srpna v noci s normálním
rychlíkem z Prahy, Wilsonovo n. 2104, z Par
dubic 2231, z Čes. Třebové 23'31, z Olomouce 040,
z Přerova 1'04, z MoravskéOstravy- Přívozu 2'18,
z Bohumína 2-39, z Čes. Těšína 3:09, z Žiliny 419,
ze Štrby 6'32, z Košic 9, z Čopu 10:45, příjezd do
Užhorodu 1123 dne 3. srpna. Podle tohoto jízd
ního řádu zařiďte svůj příjezd do kterékoliv ná
stupní rychlíkové stanice. Průkazky pro 509/; slevu
budou všem včas zaslány.
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SEZNAM

NIO
O0
NO
AB
UUNU-r
O

ejková Marie, uč.,
ejková Anna, uč., S.
Čáslavská Milada, uč., S.
Čermáková Gusta, odb. uč., Ms.
ejchan Josef, profesor,

Čermáková Marie, odb.uč, Ms.
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slovenského musea, S
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92. Reichová Jiřina, uč., Č.
93. Radkovcová Božena, uč., Ms.
94. Strnadová Elvíra, uč., Ms.
95.-Skuhrovcová M., uč.,
969 Skuhrovcová Bož., uč.,

97. Rřítežská Marie, uč., Ms.
98. Staňková Marie, abit., Ms,
99, Sopková Anežka, uč., Č.
100. Scháffer Jarolím, odb. uč., P. R.
101. Světlík Frant., kanovník a poslanec, Ms.
102. Prof. Dr. Suchomel Frant., Č.
103. Šnyrych Miloslav, spr. šk., Ms.
104. Šmídková Marie, uč., Ms.
105. Šedivec J., odb. uč., P. R.
106. MUDr. Šimanovský K,, P. R.
107. Tomala Alois, stud., Ms.
108. Dr. Trochta Štěpán, prof., Ms.
109. Trochta J., profesor, P. R.
110. Ustupská Lida, uč., Ms.
111. Všetečková Em., odb. uč., Ms.
112. Wagnerová Anna, uč., Č.
113. Vařeka Oldřich, odb. uč., Ms.
114. Večeřová Frant. odb. uč., Ms.
115. Vejvodová Em. řed. měšť. šk., Ms.
116. Dr. Vašek Bedř., univ. prof., Ms.
117. Dr. Vašica Josef, univ. prof., Ms.

118. Vičánek Josef, poslanec, Ms.
119. Msgre Vološín Aug., řed. učit. úst., P. R.
120. Ing. Viesner Václav, vrch. techn. rada, P. R.
121. Zabloudil Jan, uč., Ms.
122. Dr. Závadský Karel, prof., Č.
123. Hlavová Květa,
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Augustin Maláska, M.
Frant. Švestková, M.
Anast. Skokanová, Č.
Marie Smrčková,
Lidmila Pánková, Č.
P. Němec Ig., katech., Ms.
Gročenská Jiřina, uč., C.
Koutná Herma, uč., Ms.
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