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Přílohy 

1. Seznam profesí sestavený dle výročních zpráv Československé obce v Bělehradě 

2. Seznamy firem, společností a institucí sestavený taktéž dle výročních zpráv 

3. Přihláška k pobytu Oskara Jarolímka (IAB-UGB-Kartoteka graђana prijavljenih u 

Beogradu 1924–1944) 

4. Mapa Bělehradu s rozmístěním členů Čsl. obce 

5. Budova Československého domu a školy v Bělehradě 

6. Výbor a čestní členové Československé obce 

7. Dlouholetá předsedkyně sdružení žen Matylda Husníková 

8. Ukázka inzerce z výročních zpráv Československé obce 

9. Ukázka seznamu členů Československé obce 
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1. Seznam profesí 

Advokát 

agent 

akademický sochař 

adjunkt (pomocník) 

aranžér 

architekt  

archivář 

betonář 

čalouník 

dílovedoucí 

diplomovaný právník 

disponent firmy 

domovník  

dozorkyně  

drogista  

elektrotechnik 

fagotista  

farmaceutka 

hodinář 

hostinský 

hoteliér  

hudebník 

inspektor firmy/úřadu 

instalatér 

inženýr 

kameník 

kandidát profesury 

kapelník 

kavárník 

keramik 

kočárník 

krejčí 

lékárník 

lékař 

lektor  

likvidátor v bance 

majitel firmy 

malíř pokojů 

malíř skla 

mistr bednářský  

mistr kožešnický 

mistr krejčovský 

mistr lakýrnický 

mistr pletařský 

mistr truhlářský 

mistr zámečnický 

montér 

nájemce hotelu 

nakladatel 

obchodní cestující 

obchodní zástupce 

obchodník 

obuvník 

parketář 

plukovník  

podnikatel 

podstarší pivovaru 

pokladník 

pokojská  

právník  

profesor 

prokurista firmy 

průmyslník 

přádelní mistr 

publicista 

redaktor  

restauratér  

rytec 

ředitel firmy 

řezník 

sekretář  

skladník 

sklepmistr pivovaru 

sládek  

slévač  

sochař 

soukromník 

soustružník kovů 

spilečný pivovaru 

správce firmy 

stavbyvedoucí 

stavitel 

stolař 

strojní zámečník 

strojník 

strojvůdce 

štukatér 

tajemník  

tesařský mistr 

tkalcovský mistr 

tovární mistr 

továrník 

účetní firmy 

učitel  

umělecký zámečník 

úpravčí mistr 

úředník firmy 

uzenář 

vedoucí firmy 

vrátný 

výpravčí  

vyslanec  

zahradník 

zámečnický mistr 

zaměstnanec vyslanectví 

zástupce firmy 

zednický polír 

zinkograf 

zřízenec firmy 

zubní lékař 

zvěrolékař 
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2. Seznamy firem, společností a institucí (u podtržených firem není známá specializace) 

Adria – továrna bonbónů 

Akciová společnost pro dovoz a vývoz 

Architekt – stavební firma 

Bankovní a obchodní akciová společnost 

Beogradska fabrika mašina – Bělehradská 

továrna na stroje 

Beogradska textilna industrija – Bělehradský 

textilní průmysl 

Bioskop Balkan 

Bogdanović i Ko. 

Bohemia – dopravní společnost 

Caiszl & Maiszl – průmyslová firma  

Cukrovar Crvenka 

Cukrovar Čukarica (Bělehrad) 

Cukrovar Ćuprija 

Č. T. K. – Československá tisková kancelář 

Čechoslávie 

Československá dunajská paroplavba – 

dopravní a přepravní společnost  

Českomoravská Kolben-Daněk – strojírenský 

průmysl. 

Československá zbrojovka (Zbrojovka a. s.) 

– zbrojní průmysl 

D. R. P. SHS 

Državna muzička akademija – Státní hudební 

akademie 

Državne železnice – státní dráhy  

EKONOM 

Farmer 

Ferrum d. d. – průmysl  

Goliath (Goliát) – strojní průmysl  

Hotel Bajloni 

Hotel Ekcelsior 

Hotel Hajduk 

Hotel Srpski Kralj 

Ignjat Fleš i Ko. (Ignat Flesche) 

Ivan F. Schwarz 

Izis (Isis) – prodej drogistického zboží 

Izvozna banka 

Jasenica 

Jihoslovanská banka (Jugobanka) 

Jugoasbest 

Jugoslovenksi Siemens A. D. – 

Jihoslovanský Siemens, elektrotechnický 

průmysl. 

Jugoslovensko bankarsko društvo 

K. Panić 

Keramika – keramická továrna 

Kosmaj – speditérská firma, přeprava zásilek 

Kosta Ilić i sinovi – textilní průmysl 

Kotva (Anker) - pojišťovna 

Lokomašin – strojírenský průmysl 

Maričić i Janković 

Mat. Blecha – stavební firma 

Mautner 

Milan Ječmenica – textilní průmysl 

Moravia – továrna na pletené výrobky 

Muzička škola Stanković – hudební škola  

Pivara Bajloni (Pivovar Bajlony) 

Pivovar Weifert 

Poldiny hutě – ocelová výroba  

Portrait - fotoateliér 

Pražská úvěrní banka (Pragobanka, 

Anglobanka) 

Privilegovaná agrární banka  

Prometna Agencija – společnost zabývající 

se všestranným obchodem 

Prvo dunavsko parobrodsko društvo – První 

dunajská paroplavební společnost 

Putnik – cestovní kancelář 

Radioorchestr Akademije Nauka – 

Rádioorchestr Akademie věd 

Schenker & spol. 

Singer 

Slavija – pojišťovna  

Srpska zadružna banka – Srbská družstevní 

b. 

Staklo – sklářský průmysl  

Šancer (Schanzer)  

Škodovy závody – Jugoškoda, strojírenský 

průmysl 

Šplíchal a Jarolímek – průmyslníci  

Štofara i platnara Vlade Ilića – textilní 

průmysl 

Tanović i Obradović 

Telegrafija . výroba telefonů a telegrafů  

Tri šešira – restaurace  

Triglav – slovinská pojišťovna  

Universal Film Comp.- filmový průmysl 

Vančagović i drug – Vančagović a společník 

Zemaljska Kreditna Banka – Zemská 

úvěrová banka  

IV. muška gimnazija – IV. mužské 

gymnázium 

 



11 
 

3. Přihláška k pobytu Oskara Jarolímka 
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4. Mapa Bělehradu s rozmístěním členů Čsl. obce (označeno červeně; hustě označená 

místa představují centrum města; červena místa za řekou jsou v Zemunu) 

 

 

5. Budova Československého domu a školy v Bělehradě 
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  6. Výbor a čestní členové Československé obce 

 

 

7. Dlouholetá předsedkyně sdružení žen Matylda Husníková 
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8. Ukázka inzerce z výročních zpráv Československé obce 
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9. Ukázka seznamu členů Československé obce 

 

 

 

 


