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Bed. Smékal:

Z minulosti »Moravana«.

Osudy ;„Moravana““ za pětadvacet let jeho bytí jsou tak roz
manité, že v krátkém článku je možno ukázati jen na nejnápad
nější rysy.

„„Moravan““má své doby slávy a úpadku. Má léta ponenáhlého
vzrůstu až do světové války. Ta zničila téměř úplně spolkovou
činnost a po ní za poměrů podstatně změněných ;„Moravan““ se
zase povznáší z úpadku. Světová válka je tedy pro „„Moravan“
význačným mezníkem.

Založení „„Moravana““spadá do doby třídění duchů. Je zname
ním, že katolictví a t. zv. pokrok se nedají udržeti dále spolu pod
všenárodní pokličkou, když jsou k sobě v poměru ohně a vody.
A pro vzdělance bylo tu ještě silnější vyhrocení: spor vědy a víry.
Předválečná doba považovala vědu a víru za neslučitelné a věřícího
vzdělance za nemožnost. Teologie prý není věda, proto je třeba
teologickou fakultu vyloučit z university. V Praze byly vnějším
podnětem ke vzniku „České ligy akademické“ studentské de
monstrace proti volbě "Th. Dra Vřešťála rektorem university.
V Brně nebylo tak určitého podnětu z vnějška, ale ovzduší bylo
totéž a nutilo akademickou mládež jasnějších hlav postaviti se
proti proudu. Ti, kdož dovedli si otázku poměru vědy a víry
rozřešiti ve smyslu katolickém, vytvořili „„Moravan““. V Brně
byla z českých vysokých škol jediná technika a tak otázka nabývá
zvláštního zabarvení: poměr techniky a víry. Tento tón se nese
celým předválečným životem spolku od jeho založení. Na ustavující
schůzi 16. června I906 v Besedním domě se zdůrazňovalo, že
věda a víra jsou dvě sestry, které vždy vedou k Bohu. Inž. Pallat
prohlásil: „„Technikanebyla nikdy proti náboženství. Náboženství
dodává vzpruhy hmotě, abyse stala tvárnou.““ Tato slova v mno
hých obměnách se vracejí ve většině přednášek v „„Moravanu“
za doby předválečné.

„Zivot prvních 22 členů spolku mezi pokrokovými druhy nebyl
zaviděníhodný. Více než nyní platilo tehdy, že katolíci jsou v ná
rodě ostrovem vyvržených. Založiti v prostředí prosáklém libera
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Jismem a realismem akademický spolek na základě nesmlouvavě
katolickém bylo činem revolučním. Proti takovému spolku se
užívalo 1 nejnižších zbraní.

„„Moravan““ se však přece udržel a právě v posledních letech
před tím, než válka přerušila jeho rozběh, začal se zdarem usku
tečňovati mnohé ze svých plánů. Zajistil si středoškolský dorost
zakládáním prvních „„Sociál. student. sdružení“ (od konce roku
1913), zorganisoval pevně brněnské studentstvo a zvláště ujal se
práce v „„Orlu““.Bylo to za předsednictví Ing. C. Aloise Szymaly
(1914—1915). Jeho smrt (13. února 1915) a válka znamenají konec
shbné práci. CČlenstvo „„Moravana““ musilo na vojnu, Činnost
přestala.

Z předválečné doby „„Moravana““ je nápadný ještě jiný rys:
vzdělávací práce mezi lidem. Členové ;„„Moravana““přednášeli
o ruzných otázkách po moravských místech a venkovské katolické
spolky byly vybízeny, aby se přihlásily o přednášky. V pozdějších
letech je tato touha jíti mezi lid méně patrná.

Od počátku bylo také v programu „„Moravana““udržovati styky
s bratrskými národy slovanskými. Činil tak zvláště se Slovinci
a Chorvaty. Hned na ustavující schůzi pozdravil „„Moravan“
zastupce Slovinců, „„Moravan““ sc účastnil sjezdů slovanských
akademických spolků, odebíral slovinské a chorvatské časopisy
a mezi prvními jeho čestnými členy byl vůdce Slovinců Dr. Janez
Krek.

Spolková práce byla většinou rozdělena mezi odbory: literární,
tělocvičný, divadelní, pěvecký, hudební a j.

Po válce nabyl „„Moravan““ větších možností rozvoje. V Brně
byly zřízeny nové vysoké školy a tím nastala v členstvu spolku
větší pestrost.

»„Moravan““začal pracovati tam, kde přestal před válkou. Přispěl
svým podílem k zmohutnění organisace SSS a k vybudování
„Ustředí katol. studentstva čsl.“

Poválečná doba má však namnoze jiný ráz. Nejde již o otázku
poměru vědy a víry, není třeba okázalých gest a nadšených slov,
nýbrž spíše prohloubení náboženského života a vytrvalosti. Do
savadní způsob spolkaření se omrzcl.

Stopy změněných poměrů se jeví v „„Moravanu“, jak se snaží
překonati osobní malichernosti a neplodné hádky. Ani v době,
kdy spolkové zápisy jsou plny nářků na nezájem o práci a sklon
k planému mluvení, nestál však „„Moravan““tak nízko, aby byl
bezvýznamný. Ode dvou let pak jeví se ve spolku nový rozmach.
„„Moravan““přestává býti hloučkem stojícím v závětří, dobývá si
uznání i jinak smýšlejících a Činí své jméno známým na Moravě
1 v celém státě.
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Zvýšený zájem o náboženské prohloubení u každého jednot
livce se jeví v péči „„Moravana““o měsíční sv. přijímání, exercicie
a teologická publika. Řadou prvotřídních kulturních podniků
projevuje „„Moravan“ ctižádost státi se souhrnem duševní elity
akademické obce brněnské.

Proti dřívějšku stal se „„Moravan““jednotnějším tělesem, omeziv
počet odborů na nejmenší míru.

Nové poválečné politické hranice způsobily, že ztratil skoro
úplně styk s ostatními slovanskými akademickým: spolky. Ani
slovinských a chorvatských časopisů již neodebírá. Stal se spolkem,
Ipějícím jen na českém okruhu zájmů. Zeměpisnou polohou jako
spolek moravský byl povolán k tomu, aby z něho vycházely
podněty k dohodě se Slováky.

Dnes činnost „„Moravana“ zabírá všechno pole působnosti
a je jen na členstvu, aby ji dále rozvíjelo do hloubky 1 šíře.



Zpráva předsedova.

V těchto dnech jest tomu právě 25 let, co založen byl náš
akademický spolek.

Jylo to II. května 1906, kdy několik akademiků ve Svornosti
Besedního domu vyvolalo v život katolický akademický spolek
„Moravan“

25 let života spolku jest důležitým mezníkem k tomu, abychom
poukázali na jcho Činnost a jeho význam. Nechci zde líčiti vý
vojovou jcho tendenci, ježto jsem j1 objasnil na jubilejní valné
hromadě loňského roku. Nechci též oddati se pouze vzpomínkám,
které potěší, dojmou a snad 1 poučí.

Chci v tomto významném okamžiku vytyčiti význam a načrt
nouti směrnice Činnosti našeho spolku.

I když nutno podotknouti, že náš spolek nestál vždy na výši
doby, že neplnil vždy úkoly od něho právem požadované, přece
nás musí nakonec potčšiti vědomí, že dnes náš drahý akademický
spolek jest na vzestupné linit. (Ten nepatrný pramének, v roce
1906 vytrysklý, tvoří dnes mohutnou řcku. Dnešní význam, důle
Žitost a popularita našcho spolku nás pak dvojnásob zavazuje.
Zavazujc nás zvláště k tomu, abychom ze všech sil usilovali o to,
aby Moravan splml všechny naděje naší veřejnosti, jí do našeho
spolku kladenč.

Moravan dnes má dalcko větší odpovědnost, nežli ji měl dříve.
"Toho jsme si plně vědomi. Známe svoji odpovědnost a nechceme
před nikým a ničím od této odpovědnosti utéci. Voláme k naší
veřejnosti: Suďte nás, posuzujte nás, ale co hlavní při tom, snažte
se nám porozuměti, buďte si při tom vědomi toho, že mládí nechce
klid, nechce sterilitu, nýbrž pohyb, boj, mládí chce smělé myš
lenky, které svojí silou by zaručovaly již předem úspěch.

Moravan má vc svém programu činnost náboženskou, kulturní,
sociální a společenskou. Moravan jest spolkem katolickým. Vy
chovává vc svých řadách inteligenci, která, až jedenkráte opustí
lavice vysokoškolské, bude v praktickém povolání vždy uplatňo
vati idcál křesťanský.
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Snažíme se vychovati ve svých řadách opravdové katolíky, kteří
se stanou zárukou lepší budoucnosti katolicismu v našem národě
a státě.

Naše katolicita nás dále zavazuje k tomu, abychom pracovali
v našich katolických spolcích, zvláště ve hnutí mládeže. Katolický
inteligent nesmí se vyhýbati životu spolkovému, nýbrž naopak
musí mu věnovati všechny volné chvíle. A zvláště mladá katolická
inteligence musí dáti se do služeb křesťanské myšlenky s nadšením
a svým nadšením strhovati k positivní nenáročné práci i ty ostatní.

Ve směru sociálním jest naším úkolem pečovati o své nema
jetné kolegy. Náš spolek skládá se z velké většiny nemajetných
členů, kteří jsou odkázáni na pomoc a podporu. Jim studium
umožnit, toť i náš úkol.

Akademická mládež nesmí zapomínati ani na společenskou
stránku své činnosti. I když náboženské a kulturní rozdíly nás
od mnohých oddělují, to neznamená, že bychom se jich musili
společensky straniti. Naopak. Donutiti je, aby i oni uznali, že jest
nutný vzájemný společenský styk, který by je přesvědčil o síle,
hodnotě a významu naší tvůrčí práce ve smyslu katolickém, aby
chom tak vyvolali u nich náležitý respekt.

Jdeme plni idealismu do života. Jsme mladí, otvírají se nám
horizonty života. Chceme pracovati a vzdělávati lány našimi předky
nám odevzdané. Jdeme do života s nadšením. Nebojíme se překážek,
nebojíme se nepřátel. Milujeme svoji Církev, která nám dává
tolik milosti, milujeme svůj národ, svoji vlast, na jejíž milované
hroudě jsme se zrodili a hrdě a sebevědomě hlásíme se do jednot
ného katolického tábora v naší vlasti.

Víme dobře, že spoluprací všech generací, spoluprací všech stavů
podaří se nám uskutečniti úkoly Přozřetelností nám svěřené. Kato
hcká akademická mládež hlásí se k této spolupráci, která jedině
může zaručiti slavnou budoucnost českého katolicismu.

Nemohu nakonec nevzpomenouti podpory naší veřejnosti, která
S porozuměním podporovala nás ve veškeré naší činnosti. Jí patří
naš srdečný dík. Prosíme ji, aby i nadále nás podporovala, a tak
umožnila další vzestupnou linii našeho spolku.
„ Uzavíráme prvé čtvrtstoletí našeho spolku a vstupujeme do
čtvrtstoletí nového. Nevíme, co nás v něm očekává. Jedno však
je jisté: Uchová-li si vždy Moravan nadšení, idealismus a vědomí
sounáležitosti k velikému katolickému táboru v naší vlasti, pak
nemusíme se obávat o jeho budoucnost. Pracujme dále pro roz
květ Moravana a modleme se, aby práce naše byla požehnána.

Kéž veškerá další činnost Moravana doprovázena jest paprsky
Božího požehnání.

JUDr Ant. Drobný,
předseda spolku.



Zpráva místopředsedy.

w.
Nejduležitějšími prvkv ve spolku jsou: počet členstva a majetek

spolku. Chceme-li nvní v uzávěrce dvacátého pátého roku trvání
spolku uvésti jeho vývoj v posledním desetiletí, musíme v prvé
žadě uvésti jeho hodnotící prvky.

www .

Dovoluji si uvésti diagram stavu členstva a majetku za posled
ních deset let.

Jako každý spolek, tak 1 Moravan musel těžce propracovávati
-© ze začátku, kdy bylo málo členu, kteří by prací spolek při
vedli k rozkvětu, a málo majetku, který by umožnil větší podniky.
Přes to podařilo se Moravanu dostoupiti velmi dobrého místa
existenčního, neboť dnes jak v počtu členů, tak i majetkově stojí
Moravan mezi spolky vynikajícími. Proto celková bilance je velice
dobrá. Výbory v letech minulých přivedly spolek k rozkvětu,
proto ať je též snahou příštího výboru v tomto pokračovati.

Vzrust členstva v roce 1929-30 o I74", dával novému výboru
mnoho novcho členstva a tudíž 1 obavu, zda se podaří tento stav
1 v příštím roku dodržeti. Dnes můžeme říci, Že se nám práce
v tomto ohledu dařila velice dobře, neboť z 222 členů, kteří byli
přijati z minulého roku, zůstalo ve spolku 193, k tomu přibylo
nových 68 členů a Io čekatelů, čímž dostupujeme čísla dnešního,

čekateli 272 členů. Jeví se tedy proti roku minulému vzrůst
© dalších 22"

Je tedy bilance k dnešnímu dni:

členu 238 členek 24
čekatelu 8 čekatelky 2
celkem 246 celkem 26

V druhém roce spolupráce akademiček v našich řadách vzrostl
jejich počet o 10, což jest dobrým znamením, že 1 tam jeví se
zájem o naše snahy.
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Přehled členstva dle fakult:

na zač. roku: na konci roku:

právnická fakulta 5I 72
filosofická fakulta 48 63
lékařská fakulta 52 60
technika 35 39
přírodovědecká 28 26
zvěrolékařská 5 6
zemědělská a lesní 3 4
theologická — 2

222 272

Akademických hodností tohoto roku dosáhli: JUDr Br. Friedl,
JUDr Jaroš, JUDr Kittrich, Ing Ochrana a Ing Vávra, PhDr
Kelner, Ing Bayer.

Další vzrůst členstva po náhlém vzestupu v roce minulém jest
zajisté znamením, že kolegyně i kolegové jeví o spolek čilý zájem,
což bylo ostatně pozorovatelné i v účasti na spolkovém životě a
V podnicích jeho a dává příštímu výboru jistotu, že spolek půjde
dál k většímu rozmachu za spolupráce všeho členstva.

Za rozvoj spolku v tomto roce patří dík všem kolegyním a
kolegům, kteří pro zdar spolku pracovali a zároveň prosím tyto,
aby 1 nadále se práce zúčastňovali.

Zdař Bůh!

IngC František Hradil,
t. č. místopředseda.
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Zpráva jednatelská.

Dva momenty byly vodítkem letošního správního výboru: aby
křivka, znamenající výšvih a rozmach života našeho spolku, měla
stále stoupající tendenci a ne-li, aspoň ji udržeti na stejné výši;
druhý moment, ve všem našem snažení jít víc a víc do hloubky,
k opravdovosti. Vtomto směru byl letošní rok zkouškou, zda tempo
a úsilí nasazené loňským výborem Moravan vydrží. Zpráva tato
má býti jen nastíněním toho, pokud se nám to podařilo, nebo
pokud jsme zůstali těmto předsevzetím dlužníky.

Program náboženský, nejdůležitější to Moravana, plnili jsme
důsledně. Měsíční společné svaté přijímání se u členstva vžívá a
stává se již samozřejmostí. Rovněž loni zavedená theologická
publika na právnické fakultě MU, která mají býti prohloubením
v náboženském vzdělání akademiků, bývala poměrně četně na
vštěvována. V zimním semestru přednášel prof. Dr Petrželka,
v letním prof. Dr Večeřa.— Více než 50 členům umožnil Moravan
účastnění se v červenci akademických exercicií na Velehradě
tím, že jim hradil úplně nebo částečně cestovné.

I na pout katolického studentstva do Říma, která se konala
v rámci oslav 2sletého trvání ČLA a Moravana, měl spolek zá
sluhu, že mohlo o několik kolegů víc jeti na tuto nákladnou cestu.
Májová pout na Vranov stává se již tradiční; za účasti 200 stu
dentů byla pěknou náboženskou manifestací mladých duší. Pro
mluvy na každonedělních akademických bohoslužbách v kostele
u sv. Michala míval opět pan Dr Heger. Část členstva je také
v akademické Mariánské družině. Při této příležitosti děkujem
všem, kteří pomáhali realisovat naše náboženské snahy a byli
nám vůdci tohoto duchovního programu. Především J. E. pan
biskup Dr Josef Kupka, J. M. pan opat a prelát Fr. S. Bařina, prof.
Dr Petrželka, prof. Dr Večeřa, prof. J. Martínek, členové du
chovní rady: prof. Dr Heger, prof. Dr Skoupý, prof. Dr Švá
beník, dp. P. Kopal.

Ve vlastní spolkové práci byli jsme vedeni osvědčenými zása
dami a zkušenostmi minulých roků, k čemuž pomáhala zvláště ta
okolnost, že část letošního výboru byli členové loňského.
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Výbor se sešel ke 12 výborovým schuzím. Členských bylo 6.
Agenda dopisní zapisována do společné cxhibitní knihy. Obnáší
na 700 jednacích čísel, v Čemž není zahrnuta pošta pokladní a
společenského odboru. "Tedy korespondence ne zrovna malá.
Dusledná reorganisace byla provedena v knihách pokladních a
účetních. — Fakt, že Moravan přestal být již spolkem, stísněným
jen ve zdech kolejních, nýbrž že přes polovinu členstva je mimo
kolej, ba 1 mimo Brno, nutilo nás toto členstvo o činnosti a spol
kových podnicích nějakým způsobem informovati. To bylo úkolem
agitačního a duvěrnického odboru, jehož starostí také bylo domáhat
se zastoupení ve fakultních spolcích, hájit tam naše posice, zís
kávat členstvo a pod. Děkujeme redakci „„Dne““, která laskavě
umožnila vycházení týdně Studenské hlídky, jež byla jistě důle
žitým informačním prostředkem pro členstvo. V redakci této rub
riky vystřídali se kolegové: Lapeš, Nejedlý a Uher. Stoupající
počet členek nás přiměl založit zvláštní dívčí sekci, jejíž předsed
kvní zvolena kol. PhC H. Dobová. — Spolupráce a styky s ostat
ními studentskými, fakultními 1nestudentskými organisacemi byly
velmi živé. Samotná skutečnost, že Moravan měl své členy ve
výborech všech fakultních spolků, mluví velmi výmluvně. Svými
delegáty obeslal Moravan četné veřejné schůze, projevy a podniky.
Uvádím jen říšskou konferenci katol. studentstva v Budějovicích,
valnou hromadu ČLA, pracovní konferenci v Kroměříži a Sjezd
slovenského katol. studentstva a inteligence v Ružomberku. Velmi
srdečný poměr byl se slovenským spolkem katol. akademiků
„„Moysesem““.Snaha Moravana sblížit slovenské Ustredie snaším
UKSČs (Ústředí) se však stále pro neporozumění našeho Ustředí
tříštila. Na Eucharistickém kongresu v Zagrebě, kterému byl před
seda spolku přítomen, navázány styky s rusínskými a chorvat
skými akademiky. Snahy tyto nemají sice dosud jasného a přes
ného obrysu, mohou však v budoucnosti přinésti velmi zdárné
ovoce pro celé katolické studentstvo vůbec. Mladý zahraniční odbor
pěkně se uvedl v život, vyslav Dra Friedla, Dra Levíčka a MUC
Wernera na Pax Romanu do Mnichova. Moravan je členem
Masarykova Osvětového Domu a obeslal také jeho valnou hromadu.
Že svým významem Moravan zaujímá dnes důležité místo ve ve
řejném kulturním a společenském životě brněnském, vyplývá již
z účasti četných representantů úřadů civilních 1 vojenských na
našich podnicích; je spolkem, kterého veřejnost si již všímá, se
zterým musí dnes počítat a také počítá.

Než ani kulturně-literární program spolku nebyl opomíjen.
Tak hned na počátku roku utvořený odbor, jehož vedením po
věřen kol. Uher, vzal si za úkol k 2sletému jubileu trvání Mora
vana vydati almanach, soubor to článků beletristických, vědeckých
a vzpomínkových, význačných katolických moravských osob
ností. Škoda, že z technických jen důvodu bylo nutno tuto publi
kaci, kterou se Moravan bude jistě čestně representovati nejširší
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veřejnosti, odložiti až na podzim. Dále vypsal soutěž na životopis
a kritické zhodnocení díla Msgra Dra J. Sedláka. Aktuálního vý
znamu měl veřejný projev s přednáškou Dra Krlína na téma: Proč
jsem neodpadl. Veřejnosti dán jasný dokument vzestupu katoli
cismu. K uctění památky zemřelého prof. Mas. u. Dra V. Hoppe
pořádal Moravan v aule MU přednášku Dra Habáně OD, která
se těšila zvláště pozornosti u akademické mládeže a profesorského
sboru filosofické fakulty. — Na naléhavou žádost členstva vy
psána soutěž na nový spolkový odznak. — V rámci oslav jubilea
byl také v březnu koncert v Besedním domě s hodnotným umě
leckým programem. Účinkoval rovněž vlastní pěvecký sbor Mo
ravana. — V dubnu uspořádána exkurse do nové brněnské tep
lárny. — Několik podniků je ještě odstupujícím výborem při
chystáno, jako na př. Českorumunskývečer s přednáškou generál.
konsula rumunského Stacy a účastí J. E. vyslance rumunského
Emandiho a J. M. opata Dra Zavorala, jichž realisace připadá
však již k úkolům příštího výboru.

Každoročně vycházející kalendář vyšel tentokráte poprvé ve
zvětšeném nákladu 3000 svazků a úplně byl rozebrán, což svědčí
nejen o jeho oblibě, nýbrž i jeho úrovni, rovnající se již ostat
ním studentským kalendářům. Kalendářový odbor s kolegou
Dvořákem může býti spokojen.

Péče byla také věnována spolkové čítárně. Byla opět rozšířena.
Věnováno na ni 1800 Kč. Z deníků docházely: České slovo, Den,
La Croix, Lidové listy, Lid, Lidové noviny, Ludová politika,
Národní listy, Nár. osvobození, Nár. politika, Našinec, Prager
Tagblatt, Právo lidu, Slovák, Svoboda a Venkov. Zastoupeny tý
deníky všech krajů.

Dále tyto revue: Akord, Archa, Dorost, Elán, Filosofická revue,
Hlídka, Hudba a škola, Hvězda, Index, Jitro, Letec, Literární
rozhledy, Lumír, Museum, Na hlubinu, Náš domov, Naše Omla
dina, Praktický lékař, Přehled, Přítomnost, Rozpravy Aventina,
Schónere Zukunft, Studentský časopis, Světozor, Tempo, 3. ge
nerace, Vlast, Věstník katol. učit., Život. (Deníky přibyly 2, revue 3.)

Funkci čítárníka zastávali během roku kol.: Mores, Svěrák,
Sedláček, Valenta, Maštalíř.

V závěru své zprávy je mi milou povinností poděkovati všem
našim vzacným příznivcům, kteří jakýmkoliv způsobem, ať mo
rálním nebo hmotným, projevili ochotu práci a snahy naše pod
pořiti a tím dokumentovati své sympatie Moravanu.

Budiž zachována i příštím rokům!

JUC Theodor Macháček,
jednatel.
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Zpráva pokladní.

Jčet rozvážný konečný k 14./V. 1931.
Aktiva Passiva

-Kč oh Kč h|Účetpokladny29020|| Účetzákladní3254994
Post. spoř. 2105 O5

CA1Z. Kn. pokl.. 14271 92

CMZ. spol. odb. I1588 6M

CMZ. soc. odboru 2069 16

CMZ. Sušila 1200 —

Axcie Fisk. spol.
hd. 500 —

pujček členu 525 —

32549. 94 32549 94

Účet ztráty a zisku.
Ma dáti Dal

Kč oh Kč ohnaúčet 169.—|| vúčetčlenů| —
spol. agendy 2412 IO spol. odboru (16146 91
kultur. podniku 3094 70 |

a knihovny 78 O5 |

kalendáře 2118 IO

odboru 1587 84zakladní7298| I2
16857. 16 16857 91

JUC Alois Sochor,

JUDr Bruno Friedl.
reVISOr.

pokladník.
InzC František Fomis,

TCVISOT.



Knihovní zpráva.

Knihovna „„Moravana““byla letos oddělena od knihovny Suši
lovy koleje. Výbor se rozhodl zakupovati beletrii domácí 1 cizo
jazyčnou.

Dnešní stav knihovny je 712 sv. (loni 642 sv.). Přibylo 70 sv

Z toho připadá na histori 252 SV.,
vědy přírodní a technické 138 sv.,
jazykovědu a beletru IS8 SV.,
náboženství a filosofii 66 SV.,
vědu právní 46 sv.,vědulékařskouSSV

Celkem 712 SV.

Do knihovny přicházejí některé časopisy z čítárny.

Josef Tichý, knihovník.

Archiv.

Počet svazků různých spolkových dokumentů vzrostl letos
o 5 čísel, takže v archivu je celkem 63 čísel. Dále přibylo 5 štočků
(celkem tedy 21) a 2 kalendáře kat. studentstva r. 1929/30 a
1930, 31.

I letos jako jiná léta byly vystřihovány, pokud to ovšem bylo
možno, z novin: Dne, Našince, Lid. Listů, Lidu a Lid. Novin
důležité články, týkající se brněnského kat. studentstva.

Rovněž bylo pokračováno v zápiscích do knihy událostí. Bude
to jednou důležitý pramen pro objektivní zhodnocení práce
Moravana.

Poznalo-li se kdy, jak velkou cenu má archiv vzorně chrono
logicky a věcně uspořádaný, pak to bylo letos. Bude třeba, aby
příští archivář (mně to nebylo pro nemoc možno) znovu veškeren
materiál uspořádal, roztřídil a nepotřebné věci vyřadil. Je to
potřebné pro budoucnost. Přeji mu mnoho zdaru.

Leopold Vrla, archivář.
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Zpráva Sociálního odboru.

Činnost S. o. záleží v osobním informování kolegů o všech
otázkách studentských a v přímém podporování nemajetných
kolegu.

Na počátku školního roku byla po kolejní schůzi informační
přednáška o studiu na všech vysokých školách v Brně.

S. o. provedl v Brně sbírku ve prospěch Mikulášského daru
studentstva. Sebraný obnos odeslán Ustředí do Prahy.

33 nemajetných členu spolku bylo poděleno spolkovými sti
pendu v částce 2750 Kč.

Předseda S. o. a kol. PhC Beneš byli delegáty v podpůrném
spolku „„Sušil““,který po MŠANO přinesl největší obnos na pod
poru nemajetných kolegu, jejichž jménem srdečně děkujeme.

Styky s „Charitou““ byly stejné jako loni. Lépe se vyvíjel styk
s vysokoškolskými soc. institucemi.

Finanční stav S. 0. zůstal nezměněn. Děkujeme všem, kdo nám
přispěli, ať radou Či pomocí, a prosíme o další přízeň.

Kolegy prosíme o větší zájem a spolupráci, vlastně ve prospěch
jich samých.

Prosíme také veřejnost, aby se na nás obracela s kondicemi
nebo s jakoukoliv pomocí, které je nám velmi třeba.

Do nového roku mnoho zdaru!

IngC Hubert Urban, předseda S. o.
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Zpráva předsedy společenského odboru.

Zdařilé společenské podniky Moravana získaly našemu akade
mickému spolku známost u nejširší brněnské veřejnosti a staly
se tím důležitým propagačním prostředkem dobrého jména spolku
a zabezpečují mu i pro budoucnost řadu příznivců.

Pro spolek samotný je společenský odbor vedle svého významu
propagačního nanejvýš důležitý také tím, že umožňuje dík finanční
prosperitě společenských podniků realisovati kulturní a sociální
program spolku.

Hned koncem října zahájil Moravan společenskou sezonu po
řádáním tradičních tanečních hodin za vedení mistra Vorlíčka.
Tancční večírky byly nejprve v malém sále Besedního domu,
později, pončvadž tento návštěvě nedostačoval, pořádány ve velké
dvoraně. Děkujeme všem milostivým paním, které s nevšední
laskavostí a ochotou převzaly protektorát těchto večírků a tím
již předem zaručily jejich společenský úspěch a úroveň.

Vyvrcholením činnosti odboru byl III. representační ples, který
— ač teprve třetí — řadí se směle mezi největší společenské
události brněnské plesové sezony. Účast všech předních zástupců
úřadu, veřejných spolků a korporací jsou jasným dokumentem
vysoké úrovně našeho plesu. Je nám milou povinností poděkovati
za vzácnou osobní účast protektoru plesu panu ministru Msgru
Dru Janu Šrámkovi a všem milostivým paním a váženým pánům
čestného patronátu plesového. Také finančně se ples vydařil.
Pokladně odevzdáno přes 16.000 Kč.

Za 10, že náš ples se tak skvěle vydařil, jsme zavázáni sterými
díky panu řediteli Jaroslavu Veselému, bez jehož vzácné pomoci
a osvědčených rad bychom si těžko mohli představiti úspěch to
hoto velkorysého podniku. Je naším nejvroucnějším přáním, aby
nám pan ředitel zachoval svou vzácnou přízeň i pro léta budoucí.

Koncem dubna pořádán taneční večírek na ukončení letošní spo
lečenské sezony, který rovněž uspokojil.

Nemohu opomenouti, abych nepoděkoval všem kolegům, kteří
vypomáhali v technickém vedení odboru, zvláště pak děkuji kol.
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Dru Friedlovi, který za mě nepřítomnosti mé zastupoval, kol. prof.
Kubíčkovi, který mi byl nápomocen svými bohatými zkušenostmi
a kol. JUC Macháčkovi, jemuž vděčíme za vkusnou úpravu po
zvánek a prvotřídní dekoraci plesu.

Svou stránkou propagační a representační je společenský odbor
jakýmsi doplňkem a protějškem kulturního poslání spolku a myslím,
že v této věci odbor svou funkci 1 letos splnil.

A nakonec přeji svému nástupci, aby práce jeho byla požehna
nější než moje a aby byla provázena větším porozuměním mezi
studujícími kolegy.

Bog živi!

MUC $osef Koutný,
předseda společenského odboru.



Přistupujteza členy MORAVANAI!

Činnost ;

kulturní:

přednášky

exkurse

debatní večírky

společenská:

taneční večírky

vycházky

ples

sociální:

kondice

stipendia


