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IX. KURS se koná v době velmi vážné a chce celým

svým uspořádáním a průběhem ukázati věrnostkato

lického učiielstva českého, slovenského a podkarpatoruského

k víře cvrilomelodějské a k republice Československé.

Dnes, více jako kdy jindy, má učitel vynikající po

slání ve výchově silných generací národa. Učitelmusí

býti oboroudemokraciea strážcem národní i státní spobody

a nedotknutelnosti branic ve škole i mezi lidem.

Konáme kurs na pomezí státním, v kraji slavném

v historii věrností ve službě státu. Kolikráte byl Chod

povolán do zbraně, tolikráte uhájil zemi od nepřá

tel. Je to příkladem pro nás. I my stavíme se na IX.

kursu v Domažlicích cele a bez výhrady do služby
Bohua státu.

Ve 20.výročí československé samostatnosti klade
katolické učitelstvo všechny své radosti i'oběti na

oltářvlasti. IX.kurs v Domažlicích máte.symbolicky

vyzvednoutti.

Jan Kuncek,
předseda kursů.



DOMAŽLICE-MĚSTO CHODŮ,řadí se svou
historií, svým starobylým rázem, svými památkami
důstojně mezi ostatní města Ceskoslovenské repu
bliky jako nejzápadnější bašta češství naší vlasti. —
Staroslavné Domažlice jsou úplně české a mohou
se pochlubiti tím, že si svůj český ráz udržely přes
všechny pokusy o germanisaci až do dnešního dne
dík odolnosti svého lidu, dík tvrdé šíji obyvatelů
okolí —Chodů, jichž historie jest úzce spojena Sdě
jinami města.

Domažlice, ležící ve výhodné polozc geografické,
v údolí při důležité hraniční stezce, jako jiná města
byly původně trhovou osadou položenou nad ne
dostupnými močály, a byly obklopeny hradbami a
příkopy, do nichž vedly 4 brány, z nichž jediná,
zvaná Dolejší s nápisem „Domažlice, pevná vlasti
hráz, čímž jste někdy byly, budte zas!“ a znakem
města se zachovala dodnes. Ostatní 3 byly zrušeny
ve stol. XIX. Domažlice stály ve středu kraje již od
pradávna zalidněného. Zde snad sídlil kmen Doma
želici, který dal městu jméno. Kraj však nazýval se
Tuhošť. Tento název nacházíme r. 973 v listině ur
čující hranice biskupství pražského a ještě v XVI.
stol. les v okolí Domažlic nazýval se v Tuhoštěch.
V té době nebyly ještě Domažlice hradem po způ
sobu hradů doby pozdější, ale osadou hrazenoua
opevněnou, čímžlišily se od prostých vesnic.Jejich
význam spočíval v jejich poloze. Byly pomezní pev
ností, střehoucí vstup do země z Bavor. Zde drželi
stráž Chodové, které sem přivedl Břetislav,a jich
povinností bylo pouze hranice chrániti a knížete
českého za jeho cesty do Němec na hranice zemské
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doprovázeti. V době vpádu nepřátel dělali záseky,
jak se stalo r. 1040, kdy jich pomocí český kníže
zvítězil slavné nad něm. králemJindřichem u Brůdku.
Velitelem těchto stráží byl purkrabí hradu domaž
lického a tím Domažlice staly se centrem celého
kraje. Důležitost mésta jest viděti z toho, že později
zde byli půrkrabí dva. Králové čeští věnovali Do
mažlicům velkou pozornost; tak Jan Lucemburský
r. 1321 pobýval v Domažlicích a udělil městu roz
sáhlá privilegia, a jeho syn Karel IV. meškal 3kráte
v Domažlicích. Po Václavovi IV., který také město
mnohými privilegii nadal, přicházejí války husitské,
kdy město stojí věrně na straně Žižkově a r. 1431
byly svědky vítězství nad Křižákyna Baldověu Do
mažlic. Války husitské přešly a mír měl blahý vliv
na rozvoj Domažlic. Opět stojí v popředí zájmů
králů českých. Roku 1459 meškal v Domažlicích Jiří
z Poděbrad a odtud řídil boj proti jednotě panské
na Plzeňsku r. 1471.NástupceJiříkův Vladislav udělil
městu znak, ale jeho doba znamenájiž úpadek. Dě
jiny města naplněny jsou spory se sousedy —Němci.
Doba Ferdinanda I. znamená pro Domažlice ztrátu.
Za odpor proti králi museli Domažličtí zaplatiti 1000
tolarův pokuty. Spory s vrchními pány města pro
tahují se, a ani válka 30letá neučinila jim konec.
Domažličtí stáli na straně zimního krále Bedřicha a
jelikož jeho vojevůdce Claus Lienstan se o bezpeč
nost města přílišnestaral, bylo nuceno město vzdáti
se 8. X. 1620 donu Huertovi de Marradas. Toto
vzdání bylo pro Domažlice osudným. Jejich majetek
značně okleštěn a nadto Domažlice vedou spor
s Maxmiliánem Lamingerem z Albenreuthu. Teprve
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r. 1671učiněna smlouva, podle níž domažlický hrad
dostal se zpět městu, ale domažličtí svolili, že La
minger může si postaviti hrad jiný v Trhanově a smí
se psáti seděním na zámku Chodovském.Již v této
době začíná na Chodsko doléhati germanisace, které
se město i okolí skvěle ubránily. Stol. XVIII.a XIX.
znamená značný pokrok kulturnícelého města,které
zvláště od r. 1848, kdy v Domažlicích žije radikální
duch svobody, spěje rychlými kroky kupředu.
Z mužů vynikajících jest to zejména první prof.lé
kařství na pražské universitě a celá řada jiných.

Dnešní Domažlice jdou s duchem doby a starají
se všemožně o povznesení kraje jak po stránce kul
turní, tak po stránce hospodářské. Po stránce kul
turní mohou se pochlubiti moderními školami: živ
nostenskou, hájenskou a hospodářskou, moderní
čisticí stanicí, moderní nemocnicí, starobylým gym
nasiem, původně obecním, z něhož vyšlo mnoho
slavných mužů našeho národa, jako J. S. Baar a celá
řada jiných. Po stránce hospodářské mají racionelní
hospodářství lesní, které jest zdrojem bohatství
města. Okolí s krásným Cerchovem, s moderně za
řízenými lázněmi města na Babyloně, stává se stře
diskem letních hostí, kteří zde hledají klid a osvě
žení.

Toto staroslavné město vítáletošního roku ve
svých zdech prázdninový kurs Říšského svazu ka
tolického učitelstva čsl. a věří, že všichni účastníci
odnesou si z tohoto kraje i města ty nejkrásnější
vzpomínky. Budte nám všichni srdečně vítáni!

Profesor Václav Miškovský.

8



DOCENTI IX. KURSU

Dr.Jaroslav Beneš,prof. Karlovy university, Praha XII,
Slovenská 4.

Msgre dr. Josef Beran,prof. Karlovy universitý, rek
tor arcib. semináře, Praha XIX-Dejvice 676, Sa
dová 3.

Mir. J. Brym, MNO, Praha-Dejvice, Vojenský ústav
vědecký.

Dr. Alfred Fuchs, vrchní odb. rada tisk. odb. min.
pres., Praha II., Lůtzowova 5.

Dr. Metoděj Habáň, profesor, šéfredaktor Filoso
fické revuc, Olomouc, Slovenská 14.

František JHájek, profesor, Velehrad.
K. Hroch, cvičný učitel, Ceské Budějovice, státní uč.

ústav.
MUDr. V. Hubáček, šéflékař Chemy, Lutín u Olo

mouce.
Jan Jančařík, odb. učitel, Uherský Brod.
Ant. Krejčíř,okresní školní inspektor, Kyjov.
Jan Kuncek, řídící učitel, Kojetín-Popůvky.
František Wojlo,ředitel školy, redaktor Slovenského

učitele, starosta města, Nitra.
Václav Miškovský, profesor, Domažlice.
Antonín Novák, profesor, Praha II., Spálená 15.
Dr. Josef Novák, poslanec, Praha II., Spálená 15.
Msgre Karel Reban,rektor kněžského semináře, pro

fesor, Ceské Budějovice, Kněžská ulice.
Msgre Bohumil Stašek,kanovník vyšehradské kapi

tuly, poslanec, Praha-Vyšehrad.
Bedřich Smékal,profesor, Slavětín u Litovle.
Dr. A. Svobodová,spisovatelka, Uherský Brod.
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V. Šlajs, odborný učitel, Plzeň.
Mir. J. Valla, MNO, Praha-Dejvice, Dejvická 37.
Emilie Vejvodová,ředitelka měšťanské školy, Velkéov.
Dr. Karel Závadský, ředitel gymnasia, Velehrad.
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VEDOUCÍIX KURSU

Protektor příprav IX. kursu a generální ubytovatel:
profesor gymnasia P. Václav Antony, Domažlice.

Předseda a správce kursu: řídící učitel Jan Kuncek,
Kojetín-Popůvky.

Duchovní vůdce: P. Alfons Daňba CSsR, Praha III.,
192, Tunovská 27.

Za docenty: řed.gymnasia PhDr. Karel Závadský TJ,
Velehrad. .

Tajemník a referent pro exkurse: Miloš Snyrycb, ří
dící učitel, Sumvald-Tatenice, Severní Morava.

Pokladník: uč. Romuald Kudělka,Michálkovice 308
u Moravské Ostravy.

Tiskový referent: odborný učitel a redaktor Fran
tišek Hanzelka, Hodslavice. —Jan Kachlík, učitel,
Dražovice, pp. Rousínov u Brna.

Kronikář: učitel Antonín Slezáček,Nivnice.
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PROGRAM

2. srpna — úterý:

Sjíždění účastníku. Na nádraží
v Domažlicích se hlásí všichni kur
sisté ihned po příjezdu v kanceláři
kursovní, umístěné v restauraci |.
třídy. Odtud se odeberou kursisté
do svých bytů ve městě. Připrave
na jest večeře a nocleh. V případě,
že by někdo přijel před 2. srpnem,
oznam svůj příjezd dp. profesoru
V. Antonymu v Domažlicích. Po
celou dobu trvání kursu jest kan
celář IX. kursu umístěna v pokra
čovacích živnostenských školách.
Stravování veškeré v hotelu „So
kolský dům“. Bohoslužby a pobož
nosti v arciděkanském chrámu Pá
ně a kostele kláštera Augustiniánů.

3.srpna —středa:

8 hodin: mše sv. v arciděkanském
chrámu Páně, celebruje nejdp.
arciděkan domažlický Msgre V.
Nový, promluva dp. Alf. Daňhy
„Otče náš!“..Papežská hymna.

10:15 hodin: ve dvoraně hotelu
„Sokolský dům“ slavnostní za
hájení IX. celostátního prázdni
nového vzdělávacího kursu Říš
ského svazu katolic. učitelstva
čsl. chorálem Svatováclavským
(hraje vojenská hudba). Uvodní
proslov předsedy Kursů řídícího
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učitele Jana Kuncka. Oficiální
projev předsedy Říšského svazu
katolického učitelstva čsl. po
slance J. Vičánka, vojenská hud
ba Jar. Labský „Ať žije naše re
publika“ sinés nár. písní, projevy
protektorů IX. kursu, čtení pí
semných pozdravů, Hold Cesko
slovenské republice, presidentovi
aarmádě. Státní hymna. Fotogra
fování. Slavn. zahájení vysílá čsl.
rozhlas od 10'15—10'50.

12:30hodin: slavnostní oběd v ho
telu „Sokolský dům“.

14 hodin: kulturně-historická pro
cházka Domažlicemi za odbor
ného vykladu profesora Václava
Miškovského.

18:30 hodin: večeře.
19:15 hodin: adorace v klášter

ním kostele u augustiniánů s pro
mluvou dp. Alf. Daňhy „Milo
vati budu Tebe, Otče, z celého
srdce“.

20 hodin: ve dvoraně hotelu „So
kolský dům“ přátelský sezna
movací večer s umělecko-hu
debním programem. Hudební
program večera řídí mistr Jin
dřich Jindřich, hudební sklada-,
tel. Zpívá pěvecký spolek „Cer
chovan“, sbormistr ředitelVáclav
Flegl. Zenský sbor řídí paní Bo
žena Hezká. Sólo zpívají pan
Vuršr baryton, pí Božena Hezka
soprán, uklavíru mistr J.Jindřich,
pí Zdenka Vuršrová a pí Lída
Martinovská.
Po programu přátelská beseda,
hraje voj. hudba.
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U
Denni pořádek přednáškových dní.

730 hodin: mše svatá s promluvou (snídaně se po
dává před i po mši svaté).

Y—12 hodin: přednášky.
12—1230 hodin: debaty.
18*hodin: oběd, odpočinek, volno, rekreace.
15'30 hodin: svačina.
16—18 hodin: pedagogický seminář.
1830 hodin: večerní adorace.
19 hodin: večeře a společnost.

Tento denní pořádek se zavazu
jí dobrovolně dodržovati všichni
kursisté bez rozdílu po celou dobu
trvání IX. kursu. Dochvilnost k po
božnostem, jídlu, přednáškám, ex
kursím a jiným částem programu
jest žádoucí, aby hladký průběh
kursu mohl býti zajištěn. Prosíme
Vás o to. Po celou dobu kursu jest
otevřena v živnostenské pokračo
vací škole výstava „Dobré knihy“,
„Lidového umění“ a exposice CPO
(civilní protiletecké ochrany) firmy
Chema z Lutína u Olomoucea
„Vojenského ústavu vědeckého.“

4.srpna —čtvrtek:

duchovní vedení dne má dp.
Norbert Štulík z řádu premon
strátů. Při mši svaté promluva
„Jenž jsi na nebesích“, večerní
adorace „Milovati budu bližní
ho svého jako sebe samého“.
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9 hodin: „Křesťanskýpojem státu,
autority, vlády“ — dr. Alfred
Fuchs.

10 hodin: „Ideové a mravné pod
mienky spravodlivej demokra
cie“ — ředitel Frant. Mojto, st.

11 hodin: „Výchova k státnosti“
— dr. Alfred Fuchs.

12—12'30 hodin: debata k před
neseným referátům. Debatu řídí
pp. dr. A. Fuchs a řeď. František
Nlojto.

14 hodin: otevření výstavy „Dobré
knihy“, „Lidového umění“ a fy
Chema.

Pedagogický semindř. T.část.

16—16:30 hodin: „Nové směry ve
vyučování dějepisu. Zlínský po
kus.“ Insp. A. Krejčíř. Debata.

17.—17"30hodin: „Návrh učebni
ce dějepisu (pro měšť. školy)“.
insp. Krejčíř. Debata.

5. srpna —pátek:

duchovní vedenídne dp. A. Daň
ha. Při mši sv. promluva „Chléb
náš vezdejší dej nám dnes“, při
večerniadoraci vpřírodě „Jájsem

astýř dobrý“.
9 hodin: „Demokracie v zrcadle

dějin“ —prof. Antonín Novák.
10. hodin: Národohospodářství

CSR. Sociální zásady katolíků
čsl.“ poslanec dr. Josef Novák.

11—11'30 debata k předneseným
referátům. Debatu řídíprof. Ant.
Novák a dr. Jos. Novák.
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Branný den.

Ve 12 hodin společný odchod
do neznámého terénu k 24 hodi
novému pobytu pod sirým nebem.
Program bude obsahovati poplach,
polní stravování Cobéd,večeře, sní
dané,oběd),základy ubytovánípod
širým nebempro případ evakuace,
protiplynova ochrana) zaplynění,
zamlžení, bojové prostředky letec
tva, ochrana individualnía kolektiv
ní, detekce, asanace terénu, masko
vání, výcvik smaskou, prvnípomoc,
poplach během pochodu, rozmís
tění táborové hlásné služby,pátrači
zjistili zamořené místo, studny atd.
atd. Každý účastník vezme s sebou
svoji masku sníž bude cvičiti vpros
toru zamořeném plynem. Plynové
cvičení a CPOřídí a demonstrují
odborníci fy Chema-Lutín u Olomouce.Lékařské| partie| vede
MUDr. V.Hubáček. Stavěnístanu,
pořádek v noci, vztyčení státní
vlajky, ©signalisování, táborový
oheň. „ŠPO.“ (Školní protiletecká
ochrana). „Mravní hledisko ve vý
chově mládeže k brannosti.“ Oba
referáty přednese mjr. J. Brym.Celý

rogram bude řízen podle situačni
ho plánu, který bude znám pouze
vedoucím branného dne. Odborně
vojenskou část řídídůstojníci MNO
mjr. Valla a mjr. Brym. —Nocování
venku pod stany dobrovolné, mož
no nocovati v ubikacích v Domaž
licích.
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6G.srpna —sobota:

duchovní vedení dne prof. Václav
Antony.
Při polní mši sv. promluva „Od
pusť nám naše viny“. Večerní a
dorace „Kolikráte mám odpustiti
bratru svému“

Dopoledne pokračování v progra
mu předešlého dne. Návrat do
Domažlic ve 14'30 hodin.

Pedagogický seminář, II. část.

16-—16'30 hodin: „Literatura pro
mládež“, odb. učitel V. Slajs. Do
bata.

16'40—17'10hod.: „Literatura pro
mládež —vhodný výběr“",Václav
Slajs, odb. učitel. Debata.

Syllabus k oběma referátům:
Trochuhistorie —přítomnost —jak
se dívá na dětskou literaturu t. zv.
oficiální kritika —jak se má dívati
na literaturu dět. uvědomělý kato
lík —a katolický učitel zvlášť —škol
ní knihovny pod kritickým hledis
kem katol. učitele —jak opatřo
vatia propagovati vhodnou dětskou
literaturu a jak vyhledávati a pod

porovati dobré spisovatele pro mláež.

17'20—17"40hod.: „Ukázky z pro
jektované učebnice dějepisu“ Dr.
A. Svobodová.
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Z.srpna— neděle:

„Den Baarův a Hruškův“. Du
chovní vedení dne msgre. Karel Re
ban. Přimši sv. promluva „Buďvůle
Tvá“, večerní adorace „Příklad dal
jsem vám, buďte spravedliví“. Bě
hem dne přednášky: „Chodsko a
jeho kulturní pracovníci. Baar a
Hruška“. Skupina A i B. Odjezd
vlakem do Trhanova, mše sv. —
návštěva hrobu Hruškova —odtud
ke hrobu Baarovu —prohlídka kos
tela a musea —Baarův pomník na
Výhledech —oběd v místní chatě
— návrat do Klenčí — prohlídka
místní keramiky —vlakem do Do
mažlic.

8.srpna— pondělí:

duchovní vedení dne msgre K. Re
ban. Při mši sv. promluva „Jako
v nebi tak i na zemi“, večerní
adorace „Co prospěje člověku,
kdyby získal celý svět“.

9 hodin: „Problém poznání“, pro
fesor Karlovy university dr. Jaro
slav Beneš

10 hodin: „Československá škola
a jak ji pojímají katolíci“ —prof.
msgre K. Reban.

11 hodin: „Jaké hodnoty podává
škole filosofie křesťanská“ —pro
fesor Karlovy university dr. Ja
roslav Beneš.

12—12'30 hodin: debata k dopo
ledním referátům. Debatu řídí
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univ. prolesor Dr. Jaroslav Beneš
a prof. msgre K. Reban.

Poobědě podá vedoucí exkurstpo
kvny pro dvoudenní exkursi.

Pedajogický seminář. III. část.

16—16:30hodin:, Německé a fran
couzské učebnice dějepisu“ —
odb. uč. Jan Jančařík. Debata.

17—17'30 hodin: „Branná výcho
va a dějepis“ — řídící uč. Jan
Kuncck. Debata.

9.—10.srpna —úterý, středa.

Exkurse.

1. den: skupina A. Vlakem na Spi
čák (nejvyšší šumavská železnič
ní stanice, středisko zimních
sportů), Černé jezero, půvabné
Šumavské jezero s typickou „Je
zerní stěnou“ v pozadí — oběd
— Ostrý — přes Nýrsko do Do
mažlic — nocleh.

Skupina B. Vlakem na Spičák se
skupinou A. — Černé jezero —
oběd — Čertovo jezero — ná
vrat do Spičáku a odjezd vla
kem do Domažlic.

2. den: skupina A. Vlakem do
Kdyně — svatá Anna (nádherný
výhled na Všerubský průsmyk)
— oběd — Brůdek (kostelík sv.
Václava na paměť vítězství nad
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Němci r. 1040) — Všeruby —
Maxov — Prenet — Ceská Ku
bice — vlakem do Domažlic.

Skupina B. Totéž jako skupina A.
jen opačným směrem. Oběd
v chatě u sv. Anny.

1l.srpna —čtvrtek.

Duchovní vedení dne dr. K. Zá
vadský. Při mši svaté promluva
vldp. msgre B. Staška „Přijď krá
lovství Tvé“, při večerní adoraci
„Sešli, Bože, Ducha svého a ob
novíš tvářnost jeho“.

9 hodin: „Náboženství v demo
kracii a jak ji chápou katolíci“
prof. msgre Karel Reban.

10 hodin: „Demokracie v politice“
msgre Boh. Stašek, poslanec NS.

11 hodin: „Rodina v demokracii.
Pojetí katolíků“ — prof. Karlovy
univ. msgre Jos. Beran.

12—12'30 hodin: Debata k před
neseným referátům, kterou řídí
pp. přednášející.

Pedagogický seminář. IV. část.

16—16'30 hodin: „Význam děje
pisu pro mravní výchovu podle
světových kongresů mravní vý
chovy“ — ředitelka Em. Vejvo
dová. Debata.

16:45—17'10 hodin: „Vyučování
dějepisu na měšťanské škole Plán
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nové učebnice“. — prof. Bedřich
Smékal. Debata.

1720—17'30 hodin: „Dosavadní
učebnice dějepisu po stránce me
todické.“ — K. Hroch. Debata.

12.srpna, pátek.

Exkurse.

Duchovní vedení dne Dr. Karel Zá
vadský.

Skupina A. Vlakem do České Ku
bice — po Hanově stezce na Cer
chov — oběd — po Vrbatově
stezce do Babylonu — koupání
— večeře — návrat vlakem do
Domažlic.

Skupina B. Vlakem do Klatov—
prohlídka města — oběd — Svi
hov (zbytky vodního hradu ze
13. století) — Chudenice — dě
jiště Šmilovského „Za ranních
červánků“ — Poleň (prohlídka
kostela Všech Svatých) — Lou
čím (rodiště i hrob básníka R.
Mayera) — cesta z Klatov do
do Loučími se koná, bude-li
možno autobusem. — Návrat
vlakem do Domažlic.

Večer ve 20 hod. promítání
filmu „Nemocnice v protiply
novém krytu“.—„Zamořeno ype
ritem“a „Asanace“. Filmsepro
mítá pro místní CPO a zájemce
za dobrovolný příspěvek, který
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bude věnován na obranu státu.
Filmy jsou od Cheiny z Lutina
u Olomouce.

13.srpna — sobota.

Duchovní vedení dne dr. Metoděj
Habáň. Přimšisv.promluva „Imy
odpouštějme našim vinníkům“,
večerní adorace „Simone, milu
ješ-li mne?“

9 hodin: „O psychoanalyse“, pro
fesor Karlovy univ. dr. Jaroslav
Beneš.

10 hodin: „Bůh — duše — tělo“ře
ditel dr. Karel Závadský.

11 hodin: „Mravnost“ profesor dr.
Metoděj Habáň.

12—12'30 hodin: Debata k před
nesenýmreferátům. Debatuřídí
pp. přednášející.

16 hodin: „Hmota“ profesor Frant.
Hájek.

17 hodin: „Pravda-dobro-krásno“
profesor dr. Metoděj Habáň.

14.srpna— neděle:

Pouť u sv. Pavřince.

Celý den jest věnován poznání
Chodska. V blízkém kostele sv.
Vavřince se koná chodská pouť,
k nížsemy připojímevlastnípout
ní pobožností. Duchovní vedení
dne má dp. P. Alf. Daňha. Pro
mluva při mši sv. „Ale zbav nás
od zlého“, večerní modlitba. Při
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ležitost k sv. zpovědi. Během dne
budou předneseny referáty „Dě
jiny Chodůa Chodska“ —„Chod
ský národopis, kroj, píseň,"zvyky,chodská rodina“

15.srpna-—pondělí:

8 hodin: mše sv. v arciděkanském
kostele s promluvou P. Alf. Daň
hy „Příjmi, Pane, mou vůli“. Mši
sv. celebruje prof. Václav Antony.
Společné sv. přijímání, snidaně.

10 hodin: oficiální zakončení IX.
celostátního kursu v Domažlicích
ve dvoraně „Sokol. domu“. Pro
slov předsedy kursů Jana Kunc
ka, zprávy tajemníka Mil. Šnyry
cha, duchovního vůdce P. Alf.
Daňhy, tiskového referenta Frant.
Hanzelky, kronikáře Ant. Slezáč
ka,projev protektora přípravných
prací prof. Václava Antonyho,
projevy kursistů, přítomných hos
tů.
Projev za státní jednotu Čechů,

Slováků a Podkarpatských Rusínů
— státní hymna.
12 30 hodin: společný oběd.
17 hodin: přátelská beseda kursis

tů v přednáškovém sále živno
stenských škol. Vzájemná výmě
na zážitků a názorů na IX. kurs,
kritické zhodnocení absolvova
ného kursu. Vytčení úkolu pro
příštíjubilejní X.kurs. Vstup pou
ze zapsaným kursistům.

19 hodin: společná večeře a po ní
přátelská beseda kursistů. Pro
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gram večera (kolečko, přástky
chodské, obžinky) předvedeorel
stvo západní části III. okrsku.
Hraje chodská „Muzika“ M. Ko
nopa z Nlrákova

16.a 17. srpna:

společný zájezd do Plzně, Prahy a
Staré Boleslavi.

16.srpna:

odjezd z Domažlic v 6'29 hod., Pl
zeň 7:42 hod. Zastávka v Plzni.
Prohlídka Skodových závodů,
kostelů, radnice, pivovaru, oběd.
Odjezd ve 12'23 hod., příjezd
Praha-Smíchov 1409 hod. Od
jezd na Malou stranu-Hradčany,
modlitba u sv. Jiří, sv. Ludmily,
sv. Prokopa Prohlídka Valdštýn
ského sálu, Španělského sálu.
Návštěva kostela sv. Víta, pro
hlídka kostela, pobožnost v kapli
Svatováclavské, u hrobu sv.Jana
Nepomuckého, sv.Vojtěcha.Náv
štěva hrobů arcib. Kordače, bis
kupa Podlahy, klenotnice, Dali
borka. Přijetína Staromětské rad
nici. Večeře v Charitě. Volno.

17.srpna:
ráno odjezd zvláštními vozy do

Staré Boleslavi. Ve St. Bolesla
vi v kostele P. Marie mše sv., sv.
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přijímání —kázání. Snídané. Po
božnost u sv. Václava, Te Deum
a uctění Paladia staroboleslav
ského v kostele P. Marie. Odjezd
do Prahy. Prohlídka Prahy. Po
drobný program zájezdu do Pra
hy bude oznámen v Domažlicích.
Veškeré informace u vedoucího
exkursí Vlil. Snyrycha v Domaž
licích v kursovní kanceláři.

Pro účastníky kursu.

Ihned po příjezdu do Domažlic
se všichni hlásí v kanceláři kursu,
umístěné dne 2. srpna po celý den
v nádražní restauraci II.třídy. Před
neste ihned svá eventuální přání
(ubytování a pod.) Zařidte si svůj
příjezd tak, abyste byli v Domažli
cích do půlnoci dne 2. srpna (po
slední vlak 0'52 hod.) Doporučuje
me dodržeti tento jizdní řád:

Příjezd do Prahy zařidte si tak,
abyste mohli použíti z Prahy do
Domažlic přímého spojení spěšným
vlakem(zařídíme zvláštní vůz pro
kursisty) v 15'38 hod. — v Plzni
v 17.29 hod. — z Plzně 1739 hod.
—v Domažlicích v 18:39 hod. Jen
ve vyjímečných případech použijte
vlaků pozdějších. Učastníkům ze
Slovenska a Podkarpatské Rusi do
poručujeme, aby jeli společně. Na
vagonech z Užhorodu, Brna, Brati
slavy označte v oknech nápisy »|X.
kurs katolického učitelstva v Do
mažlicích«. Nezapomeňte na tolOzdobte okna dekoraci
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ve státních barvách. Do
mluvte se na to navzájem.

Všem přihlášeným byly rozeslá
ny „Dotazníky pro poukázku na
509/9slevu jízdného“. Tento dotaz
ník měl každý vyplnit a vrátit na
adresu Jan Kuncek, Náchod, Ce
chova 356. Na základě tohoto do
tazníku vystavilo ředitelství CSD
v Plzni „Poukázky“ pro 509/9slevu
jízdného. Tyto „Poukázky“ byly
všem poslány. Než si koupíte lís
tek, musí býti každá „Poukázka“
opatřena kolkem 50 hal. a sepisnou
známkou CSD za 4 Kč, kterou si
koupíte u nádražní pokladny pře
dem. Každý musí míti nějaký prů
kaz totožnosti ssebou (legitimace)
fotografie ověřená správou školy,
obecním úřadem na zadní straně.

Důležité!

Volné fotografování letos není
dovoleno. Fotografování bude říze
nosprávou kursu.

Zádáme, aby každý vzal ssebou
průkazku na zlevněnou jízdu 339/;
(pokud ji má), legitimaci Klubu čsl.
Turistů, legitimaci Léč. fondui blok
IH.Adresa účastníků IX. kursu jest
„IX. učitelský kurs v Domažlicích“.

Na šťastnou shledanou
vDomažlicích dne 2.srpna
ve zdravía při dobré náladě!

Správa kursu si vybražuje jakékoliv
změny v programu tomlo.
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SEZNAM
přiblášených do kursu do 18. července 1938.

„ Václav Antony, prof., C.
„ J. Burian, uč., Ms.
„ J. Burianová, abit., Ms.
„ P. Inocenc Bátrla, farář, Ms.

Julie Blažková, uč., C.
. Věra Blížkovská, stud., Ms.
. Marie Babíková, uč. dom. n., Ms.
. Jar. Bartoš, obch. z., Č.
. Dr. Jar. Beneš, univ. prof., C .

10. Dr. Msgre. Jos. Beran, univ.,orof, C.
11. Marie Brychtová, uč., Ms. ©
12. Anna Cerná, odbornáuč., C.
13. Marie Cejková, uč., C.
14. Anna Cejková, uč., C.
15. Václ. Cejka, stud., C.
16. Bedřich Cigánek, uč., Ms.

17. Marie Cigánková, uč., Ms.
18. Jan Děcký, odb. ué., Ms.
19. P. Alfons "Daňha CSSsR.,Č.
20. Marie Dejdarová, uč.,
21. Alžběta Dědičová, C.
22. Cecilie Dostálová, uč., Ms. ©
23. Aloisie Elišáková, odb. uč., C.
24. Antonie Elišáková, uč., C.
25. M. Fluxová, uč., Mš.
26. Lud. Fojtíková, uč., Ms.
27. Marie Fedorková, st. uč., P. R.
28. Jos. Fišerová, uč. dom. n., C.
29. M. Fridrichová, uč., Ms.

KOOONOVRBWWWD-=—
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61

„ Dr. Alfred Fuchs, vrch. odb.r., Č.
„ M. Fleknová, uč., C.
„ Oldřich Graubner, obch., Ms.
. Božena Graubnerová, uč., Ms.
. Anička Graubnerová, stud., Ms.
. Jan Graubner, stud., Ms.
„ M. Holubová, uč., Ms.
„ M. Hlásková. uč., C.
. Božena Hošková, uč., dom. n., Ms.
. Božena Habrdová, uč. dom. n., Ms.
„ Pavla Hrabalová, uč., C.
. Jiřina Hrubá, uč., C.
„ Milada Hubová, uč., Ms.
. Květa Hlavová, uč. dom. n., C.
. P. Josef Hudeček, farář, Ms. .
„ Marie Hronková, vdova po vrch.fin. r., C.
. Frant. Hronek, abit., C.
. Božena Hálová, uč., Ms.
. Kateřina Hálová, soukr., Ms.
„ K. Hroch, cvič. uč., C.
„ MUDr. V. Hubáček, šéflékař, Ms.
„ Dr. Met. Habáň OP., prof., Ms.
. Prant. Hájek, prof., Ms.

František Hanzelka, odb. uč., Ms.
„ Libuše Hanulová, uč., S.
. Lída Hrochová, uč., Ms.
„JUC. Tomáš Hanzl, C.
„ Františka Chroboková, uč., Ms.
. Marie Chytilová, uč., P. R.
„ Anna Chybíková, uč., Ms.
„ Jozef Janek, spr. uč., S.
„ P. Aug. Jurák, katech., Ms.
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Jan Jančařík, odb. uč., Ms.
M. Jančaříková, choť odb. uč., Ms.

„ Michal Jalůvka, odb. uč., Ms.
„ M. Jalůvková, choť odb. uč., Ms.
„ Vlasta Jerhotová, stud., C.
. Růž. Jiříkovská, uč., C..
„ Anna Jarolímová, uč., C.
. Růžena Jochmanová, Ms.
„ Lud. Kuncková, uč., Ms.
„ Boh. Kutňák, uč., Ms.
. Božena Kotrčová, choť vrch. r. pol. spr., Ms.
. Líba Konečná, uč., Ms.
„ Lidm. Komínová, uč., Ms.
„ Vlasta Konečná, uč., Ms.
„ Ludm. Krejčířová, abit., Ms.
„ R. Kubová, uč., C.
. Jan Kuncek, řídící uč., Ms.
„ Olga Kuncková, choť říd. uč., Ms.
„ Ant. Krejčíř, okres. škol. insp., Ms.
„ Rom. Kudělka, uč., Ms.
. Jan Kachlík, uč., Ms.
. Frant. Kachlíková, choť uč., Ms.
. Růž. Knězová, uč. mat. šk., C.
„ Marie Kákošová, uč., S.
. Dr. Miron Kalynec, basilián, P. R.
„ J. Krejčová, uč., C.
. Jul. Kučerová, uč., Ms.
„ Emilie Kučerová, soukr., Ms.
„ Marie Kodlová, uč.,C.
„ Anna Lízrová, uč., C.
„ Amalija Ljavinec, uč., P. R.
„ Anežka Lišková, uč., C.
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94.
„ V. Luksová, uč., C.

96.
97.

„98
99

Lud. Lišková, uč.,C.

Frant. Mojto, řed., starosta, S.
Anička Mojtová, uč., S.
Alois Major, uč., C.
Jindř. Morávková, uč., C.

„ M. Matějková, uč., C.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Václav Miškovský, prof.,Č.
Cecilie Mejsnarová, uč., C.
Aug. Maláska, uč., Ms.
Anna Malásková, uč., Ms.
Anděla Muchová, uč., Ms.
Karel Nosek, odb. uč., Ms.
Frant. Nevrlá, uč., Ms,
Lulie Nýdrlová, uč., €.
M. Navrátilová, uč., C.
Ant. Novák, prof., C. .
Dr. Jos. Novák, poslanec, C.
A. Němcová, uč., Ms.
Anna Prachařová, uč., Ms.
Věra Procházková, uč., C.
Milada Pálková, uč., S.
Lad. Pospíšil, abit., Ms.
Ant. Prokšová, uč., C.
M. Pokorná, uč., C. ,
Marie Popprová, uč. mat. šk., C.
Vilém Paroubek, řídící uč., C.
Jan Paroubek, stud., C.
Věnc. Pivoňková, odb. uč., C.
Václ. Pácha, stud., C. .
Ludmila Pretschnerová, uč., C.
Bož. Partlová, odb. uč.,
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126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Marie Partlová, odb. uč., C.
P. Jos. Rod, katech., C.
Arn. Rumler, odb. uč., Ms. ©
Msgre Karel Reban, prof., C.
Stanislav Rohovský, řídící uč., Ms.
A. Rychlá, uč., C.
Václav Řetický, stud., Ms.
Josef Řezníček, šefredaktor Našince, Ms.
Jos. Strnadová, odb. uč.,Č.
Bož. Skuhrovcová, uč.,Č.
M. Skuhrovcová, uč., C.
Anna Svobodová, uč., C.
Miroslav Sobotka, uč, Ms.
V. Sommerová, uč.,
P. Em. Spisar, prof., Ms.
Msgre Boh. Stašek, kanovník a poslanec,Č.
Dr. A. Svobodová, spis., Ms.
Ant. Slezáček, uč., Ms.
M. Studenovská, uč., C.
A. Sopková, uč., C.
Bedřich Smékal, prof. Ms.
K. Soukup, odb. uč., C.
L. Střechová, uč., Ms.
Boh. Švejdar, uč., Č.
Jiřina Slechtová, odb. uč., Č.
Frant. Šmíd, odb. uč., Č.
Ant. Šmídová, odb. uč., Ms.
Marie Šmídková, uč., Ms.
AnnaŠtefanová, uč.,Č.
Lud. Štěpánková, uč., Ms.
D. Šubrtová, stud., Č.
P. Norb. Štulík, premonstrát, Č.
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158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

V. Šlajs, odb. uč., C.
Miloš Šnyrych,řídící uč., Ms.
Jana Šebestlová, uč., C.
Pavla Štveráková, uč., C.
G.Švachová,uč.,Ms.
Marie Ticháčková, uč., C. |,
Marie Tesárková, odb. uč., C.
M. Trnková, odb. uč., C. |,
M. Talavašková, odb. uč., Č.
Jos. Tichý, uč., Ms.
Dr. J. Urban, C.
Marie Velhortická, uč., C.
Lud. Volková,uč., Ms.
Anna Wagnerová, uč., C.
M. Vaculová, odb. uč., Ms.
Anna Vránová, uč., C.
A. Vochocová, uč., C.
Em. Vejvodová, ředitelka měštť.školy, Ms.
L. Vedralová, uč., C.
Dr. Karel Závadský, ředitel gymnasia, Ms.
F. Nemáš, bohosl., Ms.
Anna Mottlová, uč., Ms.
G. Slaníčková, uč., Ms.
A. Richterová, uč.,

Do 22. července se přihlásilo 26 účastníků, celk:
přihlášeno 207 účastníků.
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SETE v.

i atoličtí učitelé
pojišťujte se výhradně u naší

Nárocní pojišťovny
akc. spol.

Centrální ředitelství:

Praha II., Spálená ulice č. 15n.
Ředitelství pro zemi Moravskoslezskou:
Brno, Kobližná ulice číslo 1.
Ústredná kancelária pre Slovensko
a Podkarpatskú Rus:

Bratislava, Kolárova ulice č. 1.

Ustav je založen předními katolickými pra
covníkya jimi dále spravován. Provozuje
veškeré druhy pojištění proti škodám a na
život za výhodných podmínek. e Před zadá
ním pojištěnísi vyžádejte ve vlastním zájmu
u Národní pojišťovny informace a rozpočty.

SVŮJ K SVÉMU!



Raiffeisenova
záložna,
z. spol. sruč. neobm.

v Mor. Ostravě
přijímá vklady od členů i nečlenů
na spořitelní knížky a běžné účty
a svým neobmezenýmručením po
skytuje nejlepší záruku vkladate
lim. © Svým členům poskytuje
rychlý a laciný úvěr. Úřední míst
nosti nacházejí se nyní v Přívozské
ulici č. 10 v Mor. Ostravě (vedle
Katol. domu). « Úřední hodiny
v úterý a ve čtvrtek od 17. do 19.
hod. a v sobotu od 15. do 17. hod.

Telef. 23.01



Vydáno nákladem „Prázdninových kursů katolického učitel
stva českoslov.“ za redakce Jana Kuncka, v červenci 1938.
Tiskly Lidové závody tiskařské a nakladatelské v Olomouci.


