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alřáskéno svazu katolického

učitelstvačesko slovenského

V
2. —15, srpna 1024. M!



PUBLIKACE PRÁZDNINOVÝCH
KURSŮ

Vlastním nákladem:

1.Pohlednice ze zahájení I. kursu ve Frýdlantě
n. Ostr.

2. Pohlednice Čes. Krumlova od Jos. Kachlika.

3. Pohlednice Sv. Kopečka od Jos. Krajíička,

4. Pohlednice Ban. Bystrice od Jos. Kacnlika.
5.Pohlednice Náchoda od Jos. Kachlíka.

6. Nálepky ke IÍ., III., IV. a V. kursu od Josefa
Kachlíka.

7.,Památník prázdninových kursů“ za redakce

prof. dra Jana Drábka.

8. Program II., III., IV. a V. kursu.

Jinde vydáno:
Z [. kursu: Přednáška učitele Jana Kuncka „Po

řadová cvičení vojenská“ pro 1. až 8. škol. rok,

vyšla nákladem Vesmíru, Přerov, Blahoslavova 41

(2.25 Kč).

Z M. kursu: Přednáška univ. prof. dra Josefa



V.

prázdninový vzdělávací
kurs Říšského svazu
katolického učitelstva čsí.
od 2.do 15.srpna 1934 vNáchodě
pod protektorátem J. E. nejdůst. pana biskupa

dra MořicePichy a měst

ské rady města Náchoda.

Kurs schválen výnosem mi

nisterstva školství a národní

osvěty v Praze ze dne 9. červ

na 1934 číslo 66.447/34-I./1.



Dobrou cestu volilo katolické učitelstvo
čsl., přijalo-li pořádání 14denních vzdělávacích
kursů za své v roce 1929. Od Šumavy k Tatrám
nesli jsme vílězný prapor obrody výchovy v du
chu Kristově. V roce 1930 Frýdlant, pak Čes.
Krumlov, v roce 1932 Sv. Kopeček u Olomouce
a následujícího roku Ban. Bystrica. To jsou mís
ta, kde po 14 dní již na 554 učitelů a učitelek
v bratrské pospolitosti, ústy vynikajících odbor
níků přijalo pravdivou orientaci v otázkách ná
boženského, kulturního, sociálního, hospodářské
ho, veřejného a školského života.

Vedďeníkursů může býti hrdo na to, že vtisklo
kursůmvlastní tradici, nemajícvzorůna
domácí půdě, že přísně dbalo nezávislosti na té
či oné osobě neb skupině a že po letech hledání
pevně zakotvilo, neměníc dosavadní pracovní
ani ideové základny.

IV. kursem vstoupili jsme na půdu Slovenska
a zásluhou vzácného našeho přítele V: Waschka
dosáhli jsme skvělého průběhu kursu a navázali
počáteční pracovní spojení se Slováky.

Dostalo se nám přízně vynikajících osobností.
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Jsme se vědomi vážnosti slibu jim daného a ne
máme pro budoucno jiného přání, než aby uži
tek vzájemného chápání a podpory byl zárukou
nového rozmachu programu a práce na V. kursu
v Náchodě a v dalších letech.

Kursy jsou vážnou institucí kulturní, volnou
a nezávislou, chtějí býti článkem Katolické akce
na úseku školském a učitelském, Plníce ,„Apošto
lát učitele katolíka“ -volají k práci všechny dobré
vůle bez rozdílu.

JAN KUNCEK.

předseda prázdninových kursů.



NÁCHOD

Náchodsko, rodný kraj Jiráskův, se těši“kaž
dým rokem větší pozornosti, jak svědčí rostoucí
počet turistů a výprav školních a spolkových.
Láká netoliko svými památkami historickými a
uměleckými, ale hlavně půvaby horského kraje,
posvěceného nesmrtelným dilem slavného rodá
ka hronovského.

Dominujícím místem kraje je náchodský zá
mek, založený Hronem, synem Pakoslavovým,
před r. 1254, jehož středověká věž vysoko vzty
čená nad městem, byla svědkem klidných i bouř
livých dob, symbolem panské moci i zvůle nad
poddanými.

Pamatuje pověstné Koldy ze Žampachu (1437
až 1456), slavnou dobu panování Smiřických ze
Smiřic (1544—1620),vlády mocného rodu Trčků
(1623—1634)a cizího vlašského rodu Piccolomi
ni, představitele vítězné protireformace (1634až
1783), bohatého kavalíra Petra, vévody Kuron
ského a Zahaňského (1792-—1800),a jeho dcery
Kateřiny (1800—1839), „paní kněžny“ v Babičce
od Boženy Němcové. Tato občas přijížděla do
svého „milého“ Náchoda a do blízkých Ratibořic,
které proměnila v romantické letní zátiší.

Veliká stavební období zámku spadají do vlá
dy pánů Smiřických ze Smiřic, zejména Albrech
ta Václava (1593—1614),a zvláště Octavia I. Pic
colominí (1634—1656), jemuž císař Ferdinand IÍ.
daroval panství náchodské za zásluhy o pád
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Valdštejnův. První období vytvořilo ze středově
kého hradu renaissanční zámek se vzdušnými
arkádami a sgrafitovou výzdobou, ve druhém
přeměnil Octavio I. Piccolomini skvělý dar císař
ský v pevné, nádherné sídlo říšského knížete.
Bylo to dílo Vlachů, pocházejících z kruhu praž
ských umělců a z tamější, tehda kvetoucí vlašské
kolonie.

Z nevelikého podhradí vzniklo město Náchod,
kam přeložena byla i fara z původní blízké osady
Starého Města Náchoda. Hrad a řeka Metuje, je
jíž údolí odděluje výběžky Orlických hor od
Krkonoš, měly vliv na vývoj města, chráněného
zdí se dvěma branami, hlubokým příkopem a va
lem a spojeného dvěma okřídlími s hradním
opevněním. Brány byly zbořeny r. 1827 a z měst
ských hradeb zůstaly jen skrovné zbytky.

Význam města určovala výhodná poloha ne
daleko zemské brány při důležité cestě, vedoucí
z Čech do Kladska a Polska.

-Proto záhy se tu usazovali také Židé, kteří poz
ději representovali významnou složku obyvatel
stva, zastoupeného drobnými řemeslníky, ob
chodníky a polními hospodáři. Ale příznivý roz
voj měsla byl ochromen na dlouhou dobu 30letou
válkou a zhoubným požárem r. 1663, největším
od r. 1441, jemuž padlo za oběť město a veliká
část Krajského předměstí.

Náchodsko bylo vždy české, ba český jazyk se
udržel i v přilehlé části sousedního Kladska, v tak
zvaném „Českém koutku“, přes všechno germa
nisační úsilí pruských úřadů a škol. Sama příroda
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bránila svými skalami a lesy pronikání německé
ho živlu, takže chudý český horal mohl všechny
své síly vynaložiti na těžký boj existenční,

Zvláště v první polovici 19. stol. nastaly v Pod
krkonoší zlé časy. Tovární výrobou látek lněných
a hlavně bavlněných, jimiž zviáště Anglie po pá
du Napoleonově počala zaplavovati evropské
trhy, byla zasazena domáckému plátenictví čes
kému těžká rána. Lacinější strojové zboží zatla
čovalo chatrné výrobky horských přadláků a
tkalců, mezí nimiž se počala šířiti nezaměstna
nost a bída, zesilovaná ještě stoupající drahotou
nejnutnějších potřeb životních.

V té době přichází do Náchoda nový děkan
Josef Regner (1845),známý „páter Havlovický“
v Jiráskově kronice „U nás“, dříve farář v Hro
nově, kterým se počíná v Náchodě nové kulturní
období. Osvíceny kněz-buditel obětavě a s obdi
vuhodnou energií usiloval o mravní a hospodář
ské povznesení českého venkova, sleduje heslo
„chléb pro chudinu a vzdělání lidu rozumné“.
Pracoval sice s nedostatečnými prostředky a ta
ké proti zlobě lidské, ale zkušený a nepoddajný
hospodář zabíral hluboko pluhem svým, aby símě
lepší budoucnosti mohlo zdárně vzklíčiti, plně se
vyvinouti a vydati hojnou žeň. Regner dožil se
mnohého zklamání, ale dílo jeho a několika přá
tel jistě nezůstalo bez vlivu na další výkyv kraje
a města, které je největším střediskem českého
severovýchodu.

Zvláště po světové válce vzrůstal Náchod ne
obyčejně. Roku 1880 měl pouze 350 domů a 3996
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obyvatelů, roku 1921 již 779 domů a 10.825 oby
vatelů, v současné době má se Starým Městem,
jež připojeno bylo k Náchodu roku 1924, přes
1400 domů a 14.265 obyvatel.

Z velikých staveb posledních let, kromě domů
obytných a obchodních, vynikají zvláště palác
Spořitelny městské, poštovní a telegrafní úřad,
umělecky hodnotná sídla Bartoňů-Dobenínů,
okresní dům, budova okresní politické správy,
Sokolovna, odborné školy živnostenské a škola
obchodní, za okresním sirotčincem při silnici
z Náchoda do Lipí monumentální Masarykovy
školy (měšťanské školy dívčí a chlapecká), Bar
toňův okresní chorobinec a Bartoňův městský
domov. Z počátku 20. století pocházejí budova
státního reálného gymnasia, Občanská záložna,
krásná renaissanční radnice s museem a archi
vem, Všeobecná živnostenská záložna a z let 1912
až 1914 hotel „Beránek“ s četnými sály a bohatě
vyzdobeným divadlem.

Náchodský průmysl, zvláště textilní, který se
po válce těšil, bohužel jen krátkou dobu, značné
konjunktuře, prožívá těžkou krisi. Z četných zá
vodů buďtež uvedeny aspoň moderně zařízená
přádelna firmy „Josef Bartoň a synové“ ve Sta
rém Městě, Mautnerovy textilní závody, Náchod
ská strojní tkalcovna, úpravna a barvírna firmy
Edvard Doctor a gumovka firmy „Josef Kudrnáč
a spol.“.

Město má kromě okresní nemocnice rozsáhlé
parní a vanové lázně v paláci Městské spořitelny
a moderně zřízené sanatorium dr. Jindřicha Strá
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níka s vodoléčbou a eleklroléčocu; v blízké Bě
lovsi jsou nově upravené lázně s uhličitou kysel
kou „Idou“.

Rozvinuté školství (mimo zmíněné školy třeba
uvésti ještě školy obecné a státní školu tkalcov
skou) a divadelnictví (Spolek divadelních ochot
níků v Náchodě, Osvěta, Lidová scéna), velmi či
lý život hudební (Zpěvácký spolek Hron, Komor
ní hudba), městská veřejná knihovna a čítárna,
v níž koná své přednášky Volná škola lidová, řa
da rozličných spolků a institucí osvětových, soci
álních a humánních činí z Náchoda kuiturní cen
trum dalekého okolí.

Prof. Bedřich Profeld.



DOCENTI KURSU

Dr. J. Angelini, prof. italské literalury na ví
deňské universitě, redaktor „Avvenire d'lta
ha, Vídeň.

Prof. dr. S. M. Braito, redaktor revue „Na hlu
binu“, Olomouc, Slovenská 14.

Univ. prof. dr. Fr. Činek, Olomouc, Salesianum.
Jan Čep, spisovatel, Praha XVI., Husova 20.
P. Alfons Daňha, CSsR, Praha III.-192, Tunov

ská 27.
Fr. Ducháč, řídicí učitel, Vysoká Srbská, A.Joe
Em. Frynta, spisovatel, Slapy u Prahy.
MUDr. VÍ. Honl, odborný lékař, majitel lázní Bě

loves u Náchoda.
Fr. Hanzelka, odborný učitel, redaktor „Věstní

ku katol. učitelstva čsl.“, Hodslavice.
Dr. Met. Habáň, prof., redaktor „Filosofické re

vue, Olomouc, Slovenská 14.
Rudolf Hlava, učitel, Kbely u Prahy.
Prof. J. Honzl, odborný učitel na pokusné škole

II. stupně (Komenium) v Humpolci.
Dr. Jan Hertl, spisovatel, redaktor „Literárních

novin“, Vokovice u Prahy.
Jan Jančařík, odborný učitel, Uherský Brod.
K.H/ Ježek, ředitel státní české pomocné školy

v Opavě. ",
Dr. Zdeněk*Kalista, docent Karlovy university,

Praha. 0,
Plk. Karel Kudr, Praha-Nusle, Pod vilami 669.
Ant. Krejčíř, odborný učitel, Slavkov u Brna.
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Jan Kuncek, správce školy, Popůvkyu Kojetína.
Msgre Fr. Messik-Vajda, generální vikář, hlavní

insp. círk. škol., Banska Bystrica.
Anežka Marešová, odborná učitelka na reformní

škole II. stupně (Komenium) v Humpolci.
Prof. J. Nesládek, předseda KČsT v Náchodě.
Univ. prof. dr. Aug. Neumann, Olomouc, Sar

kandrinum.
Jan Peisker, inspektor, Náchod.
Josef Papica, generální taj. MCM., Olomouc,

Wilsonovo nám. 16.
Prof. Karel Reban, spirituál kněžského seminá

ře, Čes. Budějovice, Kněžská ulice.
Ant. Slezáček, cvič. učitel, Sv. Jan pod skalouu Berouna, Čechy.
Miloš Šnyrych, říd.učitel, Šumvald, p. Tatenice,

sev. Morava.
Prof. dr. Štěpán Trochta, Fryšták u Holešova.
Václav Waschko, generální taj. Obchodní komo

ry v Ban. Bystrici.
Em. Vejvodová, odborná učitelka, Počátky.
Albert Vyskočil, spisovatel, Praha-Břevnov 405.
Proř. dr. Karel Závadský, Praha-Bubeneč, arcib.

gymnasium.
Kr. Zouřalá, učitelka ženských ručních prací a

domácí nauky.
s

Kazatelé na kursu:

Prof. dr. Silv. Braito;
univ. prof. dr. Fr. Činek;
P. Alfons Daňha;

3
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proř. dr. Metoděj Habáň;
proř. dr. Štěpán Trochta;
prof. dr. Karel Závadský.
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VEDOUCÍ V. KURSU

Protektor příprav V. kursu v Náchodu: vldp, dě
kan Ladislav Dragoun z Náchoda.

Předseda a správce: Jan Kuncek.
Duchovní vůdce: P. Alfons Daňha ČSSR.
Ošetřující lékař: MUDr. Jan Schmídt, okr. lé

kař v Náchodě, v zastoupení MUDra Juliána
Kuncka.

Pokladník: Romuald Kudělka, uč., Michálkovice
čís. 308 u Mor. Ostravy.

Tajemník: Ant. Slezáček.
Tiskový referent: Frant. Hanzelka,
Referent pro exkurse: Miloš Šnyrych.
Důvěrník a ubytovatel: dp. Karel Tomíček, kap

lan v Náchodě.
Za kursisty: Rudolf Hlava.

13



PROGRAM

2. srpna — čtvrtek:
Sjiždění účastníků kursu. Na

nádraží v Náchodě hlásí se vši
chni účastníci ihned po příjez
du v kanceláři kursovní, umís
těné v čekárně II, třídy. Odtud
odeberou se kursisté do svých
ubikací.

Pro přihlášené jest připrave
na večeře v Lidovém domě a
nocleh.

3. srpna —pátek:
8 hod.: Mše sv. v děkanském

chrámu Páně se vzýváním Du
cha svatého. Celebrant J. E.
nejdůstojnější pan biskup krá
lovéhradeckýdr. MořicPí
cha. Promluva P. Daňhy,du
chovního vůdce kursu, na té
ma „Víra —síla inteligence“.
— Papežská hymna,

9.30 hod.: Ve velké dvoraně
Městského divadla slavnostní
zahájení V. prázdninového
kursu chorálem svatováclav
ským. Úvodní proslov před
sedy kursů Jana Kuncka,
projev protektora V. kursu
J. E. dra Mořice Píchy, ofi
ciální projev předsedy Říš
ského svazu katol. učitelstva
čsl. poslance Jos. Vičánka,
projev zástupce městské rady
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města Náchoda, jako prolek
tora V. kursu. Pozdravy hos
tů. Čtení pozdravných přípisu.
Hold československé republi
ce a státní hymny. — Foto
grafování. Informace. Lékař
ská prohlídka MUDrem Ja
nem Schmidtem.

12.30 hod.: Společný oběd v
Městském holelu Beránek.

14. hod.: | Kulturně-historická
procházka Náchodem za od
borného výkladu pp. prof. J.
Nesládka a insp. Jana Peiske
ra.

16 hod.: Svačina v Lidovém do
mě. Po svačině pokračování
v prohlídce Náchoda.

18.30 hod.: Adorace v děkan
ském chrámu Páně „Eucha
ristie — záliší života“, (P. A.
Daňha.)

19 hod.: Večeře v Lidovém do
mě.

20 hod.: Ve velké dvoraně
Městského divadla na oslavu
narozenin mistra dra J. B.
Foerstra koncert solisty Ná
rodního divadla v Praze Zdeň
ka Otavy a režiséra opery Ná
rodního divadla v Praze Ing.
Ferdinanda Pujmana. Kursis
té vstup volný. Po koncertě
seznamovací večer.

k

Při kurse bude otevřena zá
sluhou kol. Šnejdara a laskavos
tí p. B. Chrastiny, knihkupce v
Náchodě, „Výstava dobré kni
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hy“. Správa kursu doporučuje
hojnou návštěvu a koupi knih.

4. srpna — sobota:
7.15 hod.: Ranní rozcvičení (ve

dou Kuncek-Šnyrych).
7.30 hod.: Snídaně v Lidovém

domě.
8 hod.: Mše sv. s promluvou dp.

dra S. Braito na téma „Kris
tus a náš život“.

9—10 hod.: „Cesta Stojanova“,
díl L., přednáší univ. prof. dr.
František Cinek.

10—11 hod.: „Český barok, je
ho časové vymezení“, před
náší docent Karlovy univer
sity dr. Zd. Kalista.

11—12 hod.: „Psychologie vy
chovatele“, přednáší prof. dr.
M. Habáň.

12-——12.30hod.: Zahájení semi
nářů výkladem vedoucích 6e
minářů: Psychologicko-peda
gogický — Antonín Krejčíř;
literárně-historický — Alb.
Vyskočil; historický — dr.
Aug. Neumann; přírodovědec
ký — prof. dr. K. Závadský.
Každý seminář pracuje ve
svých místnostech po celou
dobu kursu jemu přidělených.

12.30 hod.: Oběd v Lidovém do
mě a odpočinek, Lékařská
prohlídka.

16 hod.: Svačina v Lidovém do
mě.

16.30 hod.: „Cesta Stojanova“,
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díl II., přednáší univ, prof. dr.
Frant. Cinek.

17.30—18.30 hod.: „Psychologie
dítěte"“, přednáší prof. dr. A.
Habáň.

19 hod.: Adorace „Pane, ke ko
mu půjdeme, Ty máš slova ži
vota věčného“. (Dr, Fr. Cinek.)

19.30 hod.: Večeře a společnost.

5. srpna — neděle:
8 hod.: Ranní rozcvičení (vedou

Kuncek-Šnyrych).
9 hod.: Mše sv. s promluvou dr.

K. Závadského „Je askese
dnes moderní?“.

10.30—11.30 hod.: „Školské po
měry na Slovensku“, předná
ší msáre Fr. Messik Vajda z
Ban. Bystrice.

11.30—12.30 hod.: „„Vzájemnost
Slováků a Čechů“, přednáší
Václav Waschko z Ban. Bys
trice.

12.30 hod.: Oběd a odpočinek.
14 hod.: Vycházka do lázní Bě

loves, kde majitel lázní pan
MUDr. Vladimír Honl promlu
ví na téma „Význam lázeň
ského léčení"“, — Odpočinek,

prohlídka lázní, koupání. Mil.nyrych podá pokyny pro ex
kursi do Orlických hor.

19.30 hod.: Adorace „Eucharis
tický Kristus — lékař duší“
(dp. dr. Met. Habáň).

20 hod.: Večeře.
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6.,7.a8.srpna—pondělí,
úterý, středa — exkur
se ve dvou skupinách

do Orlických hor:

Skupina A (dobří chodci —
denně 20 až 25 km pěšky).

6. srpna — pondělí:
V 5 hod. odjezd autobusem

přes Dobrošov, Českou Čermnou
za vesničku Borovou. Odtud
pěšky přes ves Dlouhá na „Ji
ráskovu horskou stezku“, vedle
Bartloňova srubu do Olešnice.
Před Olešnicí, těsně vedle sil
nice jsou státní hranice s hra
ničními kameny. Domy na pra
vém břehu Olešenky patří již do
pruské obce Tasova, V Olešnici
je česká menšina s čes. státní
školou, od kostela pěkná vy
hlídka do Kladska, Z Olešnice
pokračujeme vzhůru lesem na
Vrchmezí (1083 m — pruská roz
hledna a chata). Odtud po hře
benu Orlických hor na Masary
kovu chatu na Šerlichu, Cesta
vede po státní hranici a má ně
kolik vyhlídkových bodů. Se
stoupíme k Šerlišským Mlýnům
(pěkné letovisko v klínu hor) a
do Polomu, kde bude oběd, od
počinek a přednáška prof. dra
M. Habáně „Psychologie života
a práce". Volno a nocleh.
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7. srpna — úterý:
Po mši sv. v Sedloňově od

chod v 6.30 hod. na chatu „Pa
noráma“. Po krátkém oddzchu
kolem Prázovy chaty přes obce
Rovné a Dobré na Skalku, zná
mou z Jiráskova „Temna“, dále
do Opočna. Za Skalkou vede
cesta kolem rybníka Broumaru
s hnízdištém četných racků a
zajímavou květenou. V Opočně
krásný zámek Colloreda-Mans
felda se sbírkami zbraní, pří
rodnin, loveckých trofejí z A
meriky a Afriky, obrazů a před
mětů národopisných. Po pro
hlídce odjezd vlakem do Ná
choda.

8. srpna —středa:
Odjezd v 6.30hod. autobusem

do rodiště Jiráskova, Hronova,
který zde čerpal látku ke kni
hám „U nás“, „Z mých pamětí“
a „Skaláci“. Domy, v nichž psal,
jsou všady přístupny. Po pro
hlídce odjezd do Police nad Me
tují (zastávka) a dále do Adr
špachu k prohlídce skalního
města. Odpoledne prohlídka te
plického skalního města, odjezd
na Ostaš (vyhlídka a skalní
bludiště). Zde sraz se skupinou
B a přednáška Jos. Papici na
téma „Dobrá cesta“. Odjezd do
Náchoda. Se skupinou A jede dp.
A. Daňha a prof. dr. K. Závad
ský, vůdce M. Šnyrych.
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Skupina B
(denně 15 km chůze).

6. srpna — pondělí:
Totéž jako skupina A dne 8.

srpna. Hronov-——Policen. Met.—
Adršpach—Teplice—Náchod.
7. srpna — úterý:

Totéž jako skupina A dne 6.
srpna s návratem na noc do Ná
choda. Dlouhá—Olešnice —Vrch
mezí—Masarykova | chata—Po
lom—Náchod.

8. srpna — středa:
Odjezd vlakem do Police n.

Met. Po prohlídce města krás
nou a romantickou Kovářovou
roklí na vrchol Broumovských
stěn, na Hvězdu, se starou pěk
nou kaplí P. Marie Sněžné. Od
tud na Ostaš, kde bude sraz se
skupinou A. Vlakem návrat do
Náchoda.

Se skupinou B jde A. Slezá
ček, dp. dr. S. Braito, vůdce určí
KČsT. v Náchodě.
9. srpna — čtvrtek:
7.15 hod.: Ranní rozcvičení (ve

dou Šnyrych—Kuncek).
7.30 hod.: Snídaně.
8 hod.: Mše sv. s promluvou dra

S. Braita na téma „Skrze Je
žíše Krista“.

9-——10hod.: „Vnitřní a vnější po
larisace v Církvi“, přednáší
prof. dr. Silv. Braito,
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10—12.30 hod.: Semináře.
12.30 hod.: Oběd a odpočinek.
14 hod.: Odchod na Dobrošov,

vyhlídka a přednášky v semi
nářích.

19 hod.: Adorace „Zde jsme vši
chni dětmi — zůstaňme jimi“
(P. AI. Daňha).

19.30hod.: Večeře a poní před
náška profesora italské lite
ratury na vídeňské universitě
dra J. Angeliní, redaklora
„Avvenire d'Italia“, na téma
„Účast katolíků italských na
současné kultuře, hospodář
ské obnově, v současné lilera
tuře“. Do češtiny | přeloží
přednášku prof. dr. Silv. Brai
to.

10.srpna — pátek:
7.15 hod. Ranní rozovičení (ve

dou Šnyrych—Kuncek),
7.30 hod.: Snídaně.
8 hod.: Mše sv. s promluvou dp.

dra K. Závadského „Kult ma
riánský“.

9—10 hod.: „Zladění společen
ství a společnosti v Církvi“,
přednáší prof. dr. S. Braito.

10—12.30 hod.: Semináře.
12.30 hod. Oběd a odpočinek.

Dobrovolná účast na před
nášce plukovníka K. Kudra,
část I. „Válka v roce 1866 v
Čechách, průběh a srovnání
tehdejšího způsobu boje s mo
derním“.

16 hod.: Svačina.
16.30—18.30 hod.: Semináře.
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19 hod.: Adorace „Eucharistie
— centrem naší práce“ (dp.
A. Daňha).

19.30 hod.: Večeře a společnost.
11.srpra — sobota:
7.15 hod.: Ranní rozcvičení (ve

dou Kuncek—Šnyrych).
7.30 hod.: Snídaně.
8 hod.: Mše sv. s promluvou dp.

AIf. Daňhy na téma „Autori
ta Církve“.

9—10 hod.: „Církevní organ's
mus a organisace“, přednáší
prof. dr. S. Braito.

10—12.30 hod.: Semináře.
12.30 hod. Oběd a odpočinek.

Dobrovolná účast na před
nášce plukovníka K. Kudra,
část II. „Bitka u Náchoda 27.
června 1866“.

16 hod.: Svačina.
16.30—18.30 hod.: Semináře.
19 hod.: Adorace „Život bez

láskv — ráz naší doby“ (dp.
dr. K. Závadský).

19.30 hod.: Večeře a společnost.
12.srpna — neděle:

Pout do Malých Svatoňovic.
Mši sv. v M. Svatoňovicích ce
lebruje a kázání na téma „Pod
ochranu Tvou se utíkáme“ má
dp. A. Daňha. Odpoledne před
náška prof. dra S. Braita na té
ma „Křesťanství o ženě“ s de
batou. Před odchodem ze Sva
toňovic „Odpros před Ukřižo
vaným' (dp. A. Daňha).

Návrat do Náchoda a večeře,
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13.srpna — pondělí:
Všichni odjezd do Skalice,

mše sv. s promluvou dra S'lv.
Braita na téma „Kristovo dilo“,

Pokračování cesty do Rati
bořic, prohlídka zámku, Babič
činým údolím ke Starému Bě
lidlu, k Viklorčině splavu, pro
cházka na Rýzmburk, odtud do
Žernova a odjezd neb pěšky do
Náchoda.

Během dne přednáška odb.
učitele Fr. Hanzelky „Otázky
dneška“ s debatou. „Tělesná vý
chova se zřetelem k brannosti“,
přednáší říd. uč. M. Šnyrych.
14.srpna — úterý:
7.15 hod. Ranní rozcvičení (ve

dou Šnyrych—Kuncek),
7.30 hod.: Snídaně,
8 hod.: Mše sv. s promluvou

prof. dra Št. Trochly „Svatý
don Bosco, patron vychovate
lů a mládeže“.

9—11 hod.: „Don Bosco v zrca
dle vychovatele"“", přednáší
prof. dr. Štěpán Trochta.

11—1230 hod.: Semináře — zá
včr.

12.30 hod.: Oběd a odpočinek.
Dobrovolná účast na před
nášce plukovníka K. Kudra,
čast III. „Srážka u Trutnova
27. a 28. června 1866"“.

16 hod.: Svačina.
16.30 hod.: „Temno podle his

torie“, přednáší univ. prof. dr.
Aug. Neumann.
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17.45—18.30 hod.: Svatá zpo
věď.

19 hod.: Večerní rozjímání po
dle vzoru sv. dona Bosca (ve
de prof. dr. Št. Trochta).

19.30 hod.: Večeře.

15.srpna — středa:
Ráno přede mší sv. od 6. hod.

svatá zpověď.
8 hod.: Mše svalá s promluvou

dp. A. Daňhy na téma „Víra,
svrchovaná radost | života“.
Te Deum! Společné svaté při
jímání.

9.30 hod.: Snídaně.
10 hod.: Oficiální zakončení V.

kursu v Lidovém domě.
12.30 hod.: Slavnostní oběd v

Lidovém domě.
17 hod.: Přátelská beseda v Li

dovém domě. Vzájemná vý
měna názorů a zážitků o V.
kursu a kritické zhodnocení
absolvovaného kursu. Vytče
ní úkolu pro eříští rok.Vstup pouze zapsa
ným kursistům.

19 hod.: Společná večeře v
městském hotelu Beránek.

20 hod.: Přátelský večer na roz
loučenou ve velké dvoraně
Městského divadla. Program
vyplní koncertní pěvec a so
lista Pěveckého sdružení mo
ravských učitelů p. Stanislav
Tauber, Filharmonie z Nácho
da a Lidová scéna z Náchoda,
Režii večera má dp. Karel
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Tomíček. Zařízení stolové. Po
programu volná zábava, Hos
té jsou vítáni,

Přednášky a cvičení
přírodovědeckého semináře,

Seminář vede a přednáší prof.
dr. Karel Závadský z Prahy.

1. Úvod do mikroskopování
a) zaučování, b) samoslatně.

2. Tvůrčí síla tvarová ústro
jenců jednobuněčných a) řas,
b) prvků (s ukázkami živých je
dinců).

3. Dělba práce u mnohobu
něčných ústrojenců (svazky cév
ní u rostlin).

4. Praklická cvičení při určo
vání květin okolí Náchoda.

Přednášky a cvičení
semináře literárně-historického,

Seminář vede spis. Albert
Vyskočil z Prahy. Přednášejí:
spis. Jan Čep, spis. a redaktor
dr. Jan Hertl, spis. Em. Frynta
a spis. Albert Vyskočil.

1. „Barokní doba. Jirásek a
autoři, kteří se pokusili o umě
lecké zpracování 17. a 18. sto
leti“, přednáší dr. Jan Hertl.

2. „Božena Němcová“, před
náší Jan Čep.

3. „Léta 1830", přednáší Alb.
Vyskočil.

4. „Náchod do Staré Říše“,
přednáší Em. Fryntla.

Syllabus:I. Encyklopedisté—
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Evropa za francouzské revolu
ce — Napoleon — Svatá alian
ce — Metternich — Rusko —
Anglie — Tajné společnost —
Červencová revoluce — I ské
povstání — čas za živa pohřbe
ných.

M.Barokní řád — Osvícení—
Rouseau a Voltaire — Mladý
Goethe — Romant. filosofie a
poesie v Německu — Chatteau
briand — Proklamace nové po
esie — Wordsworth a Colevidge
— Byron a Slované — Renais
sance středověku — Ohlasy ba
roka — T. zv. lidovápoesie —
Romantická falsa — Počátky
nové české literatury — Osví
cenci — Dvě generace roman
tiků — stav spisovné češtiny a
básnického umění před: zjevem
Máchovým.

*

Literatura:
J. Šusta: Dějiny Evropy v

letech 1812—1870.
Fr. Chudoba: Words

worth, pokus o třídění 1910.
Literatura česká XIX. století

sv. L—IIL
J. Strakoš: Počátkyob

rozeneckého historismu a M.A.
Voigt.
„Frank Wollmann: Slo

vesnost Slovanů 1928,
Pipin-Spasovic: Ději

ny slovanských literatur.
Mádral: Dějiny slov. lite

ratur.
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Szijkowski: Polskévli
vy na českou poesii.

Ostatní literatura bude udána
až při seminárním cvičení,

Přednášky a cvíčení
v semínáří historickém,

Seminář vede a přednáší uni
versitní prof. dr. Aug. Neumann,

I. Zásluhy katolické Církve o
země české:

1.Církev a charita.
2. Církev a hospodářství.
3. Rytířské řády.
4. Žena v českých dějinách.
II. Nejrůznější pomluvy o ka

tolictví v zemích českých:
1.Stav kněžstva v době před

husitské a husilské,
2. Vybrané otázky o Husovi.
3.Pronásledování katolíků za

Frydrycha Falckého a potrestá
ní vůdců českého povstání,

III. Pobělohorská emigrace se
zřetelem k valdštýnskému jubi
leu.

IV. Lipany.

Přednášky a cvíčení v semínáří
psychologicko-pedagogickém.

Seminář vede odb. učit. Ant.
Krejčíř ze Slavkova.

4. srpna:
12—12.30 hod.: Ant, Krejčíř:

„Celkový stav dnešní pedago
giky.' Debata 9, srpna.
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9. srpna:
10—10.30 hod.: A. Marešová:

„Reformní škola 2. slupně
(Komenium) v Humpolci.“ 20
minut debata.

10.50—11.10hod.: A. Marešová:
„Zeměpis v duchu nových
osnov (pracovní metody).“ 20
minut debata.

11.30—12.10hod.: A. Marešová:
„Pracovní metody ve vyučo
vání češtině.“ 20 minut deba
ta — koreferát.

16—17 hod.: P. Karel Reban:
„Mravní cíle výchovy muž
ské a ženské osobnostli.“

17—17.30 hod.: Prof. J. Honzl:
„Pracovní metody v přírodo
pise."“ 30 minut debata.

10.srpna:
10—11 hod.: K. H. Ježek: „Pe

dopathologie se zřetelem k
vyučování dělí úchylných na
obecné škole.“

11—12 hod.: Frant. Ducháč:
„Užití duchovních sil ve vý
chově.“ (1. Co jsou duchovní
síly, 2. učitel a duchovní síly
— jak jich nabýti, 3. co je
podlamuje, 4. užití jich ve vý
chově dítěte, 5. dědičnost.)

12—12.30 hod.: Debala k refe
rátům.

16.30—16.50 hod.: Em. Vejvo
dová: „Náboženský život na
šich dětí školních.' Debata.

17—17.20 hod.: A. Slezáček:
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„Občanská nauka a výchova
v duchu nových osnov.“ De
bata,

17.30—17.50 hod.: A. Slezáček:
„Psaní v duchu nových osnov.“
Debata.

18—18.20 hod.: A. Slezáček:
„Zpěv v duchu nových osnov“
Debala.

11.srpna:
10—10.30 hod.: Ant. Slezáček:

„Globální metoda." Debata.
11—11.30 hod.: R. Hlava: „Indi

vidualismus ve výchově.“ De
bata.

11.50—12.10 hod.: R. Hlava:
„Vlastivěda v duchu nových
osnov." Debata.

16.30—17 hod.: Ant. Krejčíř:
„Dějepis v duchu nových o
snov, pracovní metody."“ Ko
referát. Debata.

17.30—17.50 hod.: J. Jančařík:
„Počty a měřictví v duchu
nových osnov, pracovní me
tody.' Debala.

18—18.20 hod.: J. Jančařík:
„Přírodopis a přírodozpyt v
duchu nových osnov, pracov
ní metody." Debala,

14,srpna:
1—12 hod.: Prof. dr. Štěpán
Trochta: „Preventivní pro
středky výchovy podle dona
Bosca." Debata. Závěrečné

==slovo odb. uč. Ant. Krejčíře.
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„VÝSTAVA DOBRÉ KNIHY“
PŘI V. KURSU V NÁCHODĚ

Přispěním několika kolegů jest uspořádána při
kurse výstava dobré knihy. Pan B. Chrastina,
knihkupec v Náchodě, ochotně převzal režii a
podle daného mu seznamu knihy opatřil. Proto
doporučujeme kursistům, aby se s objednávkou
knih obrátili na něj. Knihy jsou rozděleny při
bližně podle oborů: 1. Filosofie; 2. pedagogika,
školní příručky; 3. náboženství; 4. sociologie, po
litika a národní hospodářství; 5. historie; 6. ces
topisy; 7. hygiena a eugenika; 8. různé, a nakonec
přidán Chesterton a některé naše časopisy. Přes
ný seznam-katalog je tištěný a každý si jej může
opatřiti (důležitý pro pozdější dobu, neboť snad
no zapomínáme). Vystavené knihy jsou většinou
napsány se stanoviska katolického. Některé
ovšem ne úplně. Mají však v sobě hodně dobré
ho, proto byly zařazeny. Zde spoléháme na do
statečnou kritiku a dostatečné vzdělání čtenářů.
Přáním pořadatelů, kterým uspořádání výstavy
dalo hodně práce, pak je, aby pp. kolegové a ko
legyně jí věnovali alespoň několik hodin svou po
zornost. Jistě tam najdou hodně věcí, jichž potře
bují. Kéž přinese hodně užitku k větší ctí a slávě
Boží!
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PRO ÚČASTNÍKY KURSU

Je třeba zachovati určilý pořádek v příjezdu
účastníků kursu, aby všichni mohli v době co nej
kratší ihned po příjezdu do Náchoda vyříditi si
potřebné v kursovní kanceláři a odejíti do ubi
kací. Přání a dotazy stran ubytování předneste
hned po příjezdu v kursovní kanceláři hlavnímu
ubytovateli dp. K. Tomíčkovi. Není možno klid
ně vyhověti všem, kdyby přijeli všichni najednou.
Pro směry od Prahy, od Bohumína budou v rych
lících reservována místa pro kursisty, hlaste se
o ně u průvodčího vlaku.

Žádáme všechny účastníky V. kursu, aby svůj
příjezd do Náchoda zařídili tak, aby nejpozději
do 24. hodiny dne 2. srpna všichni byli již na
místě.

Poznámka: Kursisté mohou na průkazku pro 50proc.
jízdného přerušiti jízdu jednou na cestě do Náchoda a
jednou na ceslé z Náchoda.

Důležité.

Žádáme, aby všichni kursisté vzali s sebou, po
kud mají průkazku na zlevněnou jízdu 33proc.,
legitimaci Klubu čsl. turistů a legitimaci Léčeb
ného fondu.

Na šťastnou shledanou ve zdraví a při dobré
náladě v Náchodě!

Správa kursu si vyhrazuje jakékoliv eventuelní
změny v programu V. kursu.
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SEZNAM
všech přihlášených do V. kursu v Náchodě.

1.Altmanová Julie, uč. m. šk., Č.
2.Andrýsek Viktor, katecheta, Ms.
3. Andrýsková Marie, uč., Ms.
4. Andrýsková A,, abit. hosp. šk., Ms.
5. Bajer Čeněk, odb. uč., Ms.
6. Baťková Marie, uč., Č.
7. Bartošová Helena, uč., Ms.
8. Bartušková Božena, uč., Č.
9, Boumová R., uč. Č.

10.Bourová Ot., uč., Č.
11.Dr. Braito Silvestr, prof., Ms.
12.Budělovská Růžena, odb. uč., Č.
13.Dr. Cinek Fr., prof., Ms.
14.Císařová Terezie, uč., Č.
15.Čámská Růžena, uč., Č.
16.Čapský Ludvík, uč., Č.
17.Čejková Marie, uč., Č.
18.Čep Jan, spis., Č.
19.Daňha Alfons, CSSR,., č.
20.Dragoun Ladislav, děkan, Č.
21. Ducháč Frant., říd. uč., Č.
22.Elišáková Aloisie, odb. uč., Č.
23.Elišáková Antonie, uč., Č.
24.Elišáková Emilie, uč., Č
25. Frynta Emil, uč. a spis., Č.
26.Fučíková Vlasta, uč., Č.
27. Grótzová Hildegarda, uč.. Č.
28. Gult Oldřich, uč., Č.
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29. Dr. Habáň M., prof., Ms.
30. Habrdová Božena, uč., Ms.
31. Hanzelka Frant., odb. uč. a red., Ms.
32. Havelková Milada, uč., Č.
33. Hejzlarová Ludmila, uč. náb., Č.
34. Hendrychová Anna, uc. náv., C.
35. Dr. Hertl Jan, spis., Č.
36. Hladíková Marie, uč., Č
37. Hlásková Marie, uč., Č
38, Filava Rudolf, uč., Č.
39. Hlavová Květa, uč., Č.
40. MUDr. Honl J., odb. lékař, Č.
41. Honzl J., prof., Č.
42. Horáková Božena, uč., Č.
43. Hrabalová Pavla, uč., Ms.
44. Hronek Frant., stud., Č.
45. Hronková Marie, choť fin. rady, Č.
46. Hubová Milada, uč., Ms.
47. Hutová Marie, uč., S.
48. Huvar Josef, uč., Ms.
49. Chráska A., prof., Č.
50. Chrásková M., choť prof., Č.
51. Chroboková Frant., uč., Ms.
52. Jančařík Jan, odb. uč., Ms.
53. Janiterová Alžběta, uč., S.
54. Ježek K. H., řed., Ms.
55, Jiříková Růžena, uč., Č.
56. Jochová Vlasta, uč., Č.
57. Jurák Augustin, katecheta, Ms.
58. Kalač Josef, odb. uč., Č.
59, Kalíková Frant., uč., Ms.
60. Dr. Kalista Zd., docent Karlovy univ., Č.
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61. Kebysová Elena, spr. šk., S.
62. Klementová Ludmila, uč., Ms.
63. Kočvarová Gabriela., uč., Ms.
64. Kodítková Anna, odb. uč., Č.
65. Kodlová Marie, uč., Č.
66. Kohoutková Marie., uč., Č.
67. Kostelecká Ant., uč., Č.
68. Kotyková Jindra, uč., Ms.
69. Koutná Anna, uč., Ms.
70. Krejčí Anna, uč., Ms.
71. Krejčíř Ant., odb. uč., Ms.
72. Krylová Marie, uč., Ms.
73. Křivánková R., odb. uč., Č.
74. Kudělka Rom., odb., uč., Ms.
75. Kudr Karel, plk. v. v., Č.
76. Kudr Karel, bohoslovec, Č.
77. Kudrová Ludmila., odb. uč., Č.
78. Kuncek Jan, spr. šk., Ms.
79. Kuncková Ludmila, uč., Ms.
80. Kuncová Anna, odb. uč., Č.
81. Lišková Ludmila, uč., Č.
82. Louženská Anna, uč., Č.
83. Lukešová Božena, uč., Č.
84. Maláska Augustin, říd. uč., Ms.
85. Malásková Anna, uč., Ms.
86. Machková Alberta, uč., Ms.
87. Marešová Anežka, odb. uč., Č.
88. Matějková M,, uč., Č.
89. Mědílek Ant., kaplan, Č.
90. Menclová Ludmila, odb. uč., Č.
91. Menšíková Zdenka, uč., Ms.
92. Msgr. Messik-Vajda Fr., gen. vikář., S.

34



Strnad František P., red., Ms.
Strnadová Elvíra, uč., Ms.
Šabata Jakub, spr. šk., Ms.
Šebestík Jar., uč., Ms.
Šebestíková Zdenka, choť uč., Ms.
Šebestlová Jana, stud. uč. úst., Č.
Šebestlová Marie, uč., S.
Šichová Františka, uč., Ms.
Šlechtová Jiř., uč., Č.
Šnyrych Miroslav, spr. šk., Ms.
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125. Špačková Ter., uč., Ms.
126. Špolcová Bož., uč., Ms.
127.Števček Martin, bohoslovec, S.
128.Švejdarová Marie, uč., Č.
129.Tomíček Karel, kaplan, Č.
130.Dr. Trochta Štěpán, prof., Ms.
131.Večeřová Františka, uč., Č.
132. Vejvodová Emilie, odb. uč., Ms.
133.Veselý Josef, uč., Č.
134.Vilímková Anna, uč., Č.
135.Vrbík Stanislav., řed. kůru, Ms.
136. M. S. Vrbová, odb. uč., Č.
137.Všetečková Emilie, odb. uč., Ms.
138.Vyskočil Albert, spis., Č.
139.Waschko Václav, gen. taj. obch. komory, 8.
140.Wimmrová Anna, st., Č.
141.Dr. Závadský Karel, prof., Č.
142.Zikmundová Zdenka, uč., Č.
143. Zoutalá Kristina, uč., Ms.
144. Ustupská Lydie, uč., Ms.
145. Opočenský Karel, uč., Č.
146. Latiok Leo, IngC., Ms.
147. Hanušová Marie, odb. uč., Č.
148.Matějovská Marie, uč., Č.
149. Handrychová Marie, uč., Ms.
150. Čermáková Gusta, uč., Ms.
151. Kubečková Blažena, uč., Č.
152. Fluxová Emilie, uč., Ms.
153.Blažková Julie, uč., Č.
154.Burdych Josef, spr. šk., Č.
155. Šmídková Marie, uč., Ms.
156. Chybíková A., uč., Ms
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157. Štipáková Žofie, uč., Ms,
158. Cachová Jana, uč., Č.
159. Lisnerová Blažena, uč., Č.
160. Křikavová Božena, odb. uč., Č
161. Křikavová Růžena, řed., Č
162. Opočenská Jiřina, uč., Č.



POZNÁMKY A ZÁZNAMY



Vydáno nákladem „Prázdninových kursů katolického uči
telstva čsl.' za redakce Jana Kuncka, v červenci 1934.
Tiskly Lidové závody liskařské a nakladatelské v Olomouci



Vašici o P. Bridelovi a barokní poesii, byla otiště

na v Akordu, roč. IV. (Nákladem Lad. Kuncíře,

Praha E., Voršilská ulice.) Přednáška prof. dra

I4et. Habáně .„Problém sexuality“ vydána v edici

Vesmír, Přerov, Blahoslavova 41 (2.25 Kč).

Z II. kursu; Přednáška prof. dra Jana Strakoše

„IKorektury českých dějin literárních“, byla uve

řejněna v Ahoráu. roč. V. Přednášky univ, prof.

dra Jana Heičla „O bíisnictví biblickém“, cvič.

učitele Ant. Siezáčka „Ideál učitele vychovatele“,

zemského archiváře dra Leopolda Peřicha „Úmění

a výchova“, prof. dra Štěp. Trochty „Blahoslavený

don Bosco, typ křesťanského vychovatele“, byly

otištěny v I. ročníku sborníku „Otázky dneška“,
Přerov, Blahoslavova 41.

Ze IV. kursu: „Dobrá cesla“, výbor z přednášek

IV. kursu, vyšla za redakce Frant. Hanzelky v edi

ci Krystal, Olomouc, Slovenská 13 (cena 9.50 Kč).

Všechny tyto publikace možno objednati buď

přímo u nakladatele neb u J. Kuncka, Olomouc,
Wurmova 11.


