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Úvod

I. Správní vývoj odboru kultury a jeho p edch dc

Pro správu kulturních za ízení a další záležitosti kulturního rázu m lo hlavní m sto

Praha již tradi n  specializovaný výkonný orgán, který obstarával zárove  též školní agendu.

Ten se v l. 1922-28 nazýval  referát pro v ci školské a kulturní (referát VI), v l. 1928-48

osv tový odbor. Poradním orgánem m stské rady byla od r. 1927 kulturní a školní komise,

resp. v l. 1945-48 kulturní komise. B hem roku 1948 byl vytvo en nový referát kulturní,

propaga ní  a  t lovýchovný (p ipojením  4  m stských  kulturních  za ízení  k osv tovému

odboru,  který  z stal  pouze  jako  vnit ní  složka  referátu)  a  analogicky  se  ustavila  rovn ž

kulturní,  propaga ní  a  t lovýchovná  komise (jež  byla  však  ke  konci  téhož  roku  op t

rozd lena do t í samostatných orgán ).

V rámci  zásadní  správní  reformy  1.  4.  1949  došlo  k rozd lení  agendy  osv tového

odboru mezi dva nové referáty: referát IV pro školství, v dy a um ní (ŠVU) a referát XII

pro informace, osv tu a t lesnou výchovu (IOTV). Paraleln  byly ustaveny i odpovídající

komise.  Referát ŠVU se lenil na 3 odd lení: pedagogické (IV/1, správa škol), kulturní (IV/2,

podpora v d, um ní a kultury, správa m stských divadel a galerie, pé e o muzea, knihovny a

další kult. za ízení, pé e o pomníky, památková pé e) a  hospodá sko-správní (IV/3, vedle

hospodá ské správy škol a za ízení také nada ní v ci). Mimoto k n mu náležel Archiv hl. m.

Prahy, Museum hl.  m. Prahy a m stská divadla. Referát IOTV se skládal ze 3  odd lení:

informa ního (XII/1,  informace,  propagace,  cestovní  ruch,  pr vodcovská  služba,  správa

m stského rozhlasu a dohled na ZOO),  osv tového (XII/2, ízení kulturn  osv tové práce,

tiskové záležitosti, výchova a vzd lávání, lidová tvo ivost, evidence soubor  lid. tvo ivosti,

ízení  Úst ední  lidové  knihovny)  a  t lovýchovného (XII/3,  pé e  o  t lesnou  a  brannou

výchovu). Již v r.  1952 (podle usnesení rady ÚNV z 22. 1. 1952) nastaly v kompetencích

t chto odbor  díl í  zm ny.  Do správy referátu IV p ešly  záležitosti  divadel (poté,  co do

správy hl. m. Prahy p ešla na p elomu 50. a 60. let celá ada profesionálních divadel, se tato

agenda zna n  rozrostla) a dále také agenda cestovního ruchu. Referát IV p evzal 1. ledna

1952 úkoly v oblasti státní památkové pé e (k tomu vl. na . . 112/1951 Sb.; vyhl. ÚNV .

23/1953). Další zásadní zm na prob hla v roce 1953, kdy usnesením rady ÚNV ze dne 23. 6.

1953 byly záležitosti um ní a v ci v deckoosv tové (doposud v referátu IV) p eneseny na

referát XII, p i emž byly zmi ované referáty p ejmenovány na:  IV - referát pro školství a
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XII - referát pro osv tu a um ní (záležitosti t lesné výchovy byly od r. 1953 v p sobnosti

M stského výboru pro t lovýchovu a sport  z ízeného usnesením rady NVP ze dne 13. 1.

1953).

Do kompetence  XII.  referátu  (tj.  p edch dce  odboru kultury)  spadaly  r.  1953 tyto

oblasti a instituce: pražská divadla (v etn  „osv tového dozoru“ nad pražskými divadly, která

v této dob  do správy ÚNV nespadala - viz seznam institucí), organizace hudebního školství

postupn  p evád ného  pod  osv tové  besedy  na  jednotlivých  obvodech,  pé e  o  památky,

pomníky,  kašny,  památníky  aj.  z hlediska  ideového  a  um leckého,  dále  pé e  o  estná

poh ebišt  a hroby zasloužilých osob, ochrana p írody a krajiny, záležitosti muzeí a stálých

expozic, správa m stské galerie a záležitosti výtvarného um ní obecn  (nákup um leckých

d l a sbírkových p edm t ), pé e o knihovny, správa a koordinace innosti kulturních dom ,

závodních  klub ,  vlastiv dných  kroužk  a  jiné  zájmové  innosti  (tzv.  soubory  lidové

tvo ivosti  p i  osv tových  besedách  aj.);  a  kone n  do  kompetence  referátu  spadala  také

tisková agenda a cestovní ruch.

Další organiza ní zm nu v organizaci ÚNV znamenal zákon o národních výborech ( .

13/1954 Sb.), kterým byl zrušen referentský systém (kdy lenové rady jako referenti stáli v

ele jednotlivých referát  i komisí) a správa byla sv ena jednotlivým odbor m a  správám.

Záležitosti  kultury  od  tohoto  roku  podléhaly  odboru  kultury. Krom  záležitostí

spravovaných  doposud  referátem  XII  p evzal  odbor  kultury  z dosavadního  referátu  pro

výstavbu úlohu investora u kulturních a osv tových staveb (kulturní domy aj.) a staveb státní

památkové pé e, a také záležitosti týkající se správy, údržby a oprav nemovitostí sloužících

kulturním a osv tovým ú el m. V souvislosti s tím vznikla též samostatná stálá komise pro

kulturu, ovšem již jako orgán pléna ÚNV s kontrolními pravomocemi v i odboru i rad .

K velkým zm nám v oblasti  p sobnosti  odboru kultury docházelo v druhé polovin

padesátých let  v souvislosti  se všeobecným trendem decentralizace ízení.  Do kompetence

odboru kultury tak postupn  p echázely podniky a instituce jak nov  z izované, tak doposud

spravované úst edními orgány. Tyto zm ny za aly r. 1957, kdy byla do p sobnosti odboru

kultury p i len na celá ada divadel (viz soupis) - od 1. 1. 1957 do ní spadala již všechna

pražská divadla krom  Divadla na Vinohradech (Divadlo s. armády) a Národního divadla.

Od 1. 1. 1957 je odboru kultury pod ízen i Filmový podnik hl. m. Prahy.

Dne 26. 3. 1957 bylo stanoveno nové vnit ní len ní odboru kultury takto: 1. skupina

ízená p ímo vedoucím odboru, 2. odd. pro v ci um ní, 3. odd. osv tové, 4. odd. hospodá sko-

správní a 5. hlavní ú tárna.
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Od 1. 7. 1958 byly pro jednotlivé obory státní správy z ízeny tzv.  odv tvové odbory

pod ízené jak rad  ÚNV, tak centrálním orgán m. Kompetence odboru kultury tímto datem

p ešly spolu s kompetencemi odboru školství a odboru pro v ci církevní na odbor školství a

kultury - s tím, že záležitosti  plánování, financí, hospoda ení a kontroly náležely - pokud

nebyly p eneseny na jednotlivé pod ízené instituce - p ímo tzv.  objektivním orgán m rady

ÚNV (sem  pat ily:  M stská  plánovací  komise,  finan ní  odbor  a  kontrolní  odbor).

Z organiza ní struktury odboru školství a kultury bylo proto vypušt no odd lení hospodá sko-

správní.  Nov  z ízený  odbor  školství  a  kultury m l  tedy  takovouto  strukturu:  1.  skupina

ízená p ímo vedoucím odboru, 2. odd. školské, 3. odd. kultury, 4. odd. církevní, 5. kancelá .

Zárove  byla z ízena také spojená komise školství a kultury.

Velké  zm ny  v organizaci  národních  výbor  uskute n né  v roce  1960  (zákon  o

národních výborech . 65/1960 Sb. a vládní na ízení . 71/1960 Sb. o rozší ení pravomoci a

odpov dnosti nár. výbor  a o uspo ádání innosti jejich orgán ) se vlastní innosti odboru

školství a kultury Národního výboru hl.m. Prahy (NVP) dotkly jen okrajov . A to p evedením

agendy finan ní a hospodá ské zp t na jednotlivé odbory, což se ve struktu e odboru školství

a kultury projevilo z ízením odd lení ekonomicko-správního; ostatní odd lení (skupina ízená

ved. odboru, odd. školské, odd. kultury, odd. církevní a kancelá ) z stala zachována. Dále pak

po p evzetí dalších podnik  a institucí Národním výborem hl. m. Prahy p ešly do kompetence

odboru  školství  a  kultury  (resp.  pouze  odd lení  kultury)  Kniha  n.  p.  a  Státní  židovské

muzeum.  Do  kompetence  odboru  p ešly  následn  i  jiné  instituce  doposud  spravované

centrálními orgány nebo nov  vytvo ené.  P edevším se jednalo o bývalé M stské divadlo na

Královských Vinohradech spravované v letech 1950-60 ministerstvem národní obrany jako

Divadlo s. armády (tento název p etrval až do r. 1966), z Pražského kulturního st ediska bylo

vy len no Divadlo Na Zábradlí, ze St ediska st. památkové pé e a ochrany p írody pak byla

vy len na  Galerie  hl.  m.  Prahy  atd.  -  srv.  soupis  institucí  a  podnik .  Komise  z staly

zachovány, pouze získaly rozhodovací a iniciativní pravomoci.

Další rozhodující zm nou v organizaci odboru bylo z ízení kulturní správy NVP ke

dni 1. 4. 1966 (usnesením plenárního zasedání NVP ze dne 21. 2. 1966), která nahradila -

spolu s nov  z ízenou školskou správou NVP - dosavadní  školský a kulturní  odbor NVP.

Kulturní správa vznikla jako samostatná rozpo tová organizace plnící funkci aparátu NVP na

úseku kultury, osv ty a odborného a ekonomického ízení kulturních a osv tových organizací.

Hlavním d sledkem z ízení kult. správy byla p edevším centralizace ízení pražské kultury a

omezení p sobnosti pražských ONV - spolu se zrušením odboru školství a kultury NVP byly

zrušeny i p íslušné odbory na pražských ONV a nahrazeny obvodními školskými správami,
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ale  nikoli  už  paralelními  orgány  v oblasti  kultury  (byla  pouze  z ízena  místa  obvodních

inspektor  pro kulturu). Do kompetence kulturní správy NVP tak byly p evedeny osv tové

besedy, obvodní kulturní domy a prost ednictvím M stské lidové knihovny obvodní lidové

knihovny. Stejným usnesením pléna NVP, kterým se z izovala kulturní správa, byl zrušen

M stský d m osv ty a jeho kompetence p ešly na ni. P i svém vzniku tak kulturní správa

NVP ídila a spravovala tyto instituce a podniky: pražská divadla (krom  Národního divadla a

Státního divadelního studia), Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Pražské st edisko státní

památkové pé e a ochrany p írody, Galerii hl. m. Prahy, Státní židovské muzeum, Muzeum

hl. m. Prahy, M stskou lidovou knihovnu v etn  obvodních pobo ek, obvodní kulturní domy

a  osv tové  besedy,  Lidovou  hv zdárnu,  Pražské  kulturní  st edisko,  Pražskou  informa ní

službu, Park kultury a oddechu Julia Fu íka, Zoologickou zahradu, Filmový podnik hl. m.

Prahy a Knihu,  n.  p.  hl.  m.  Prahy (srv.  soupis  institucí).Vnit ní  len ní  kult.  správy bylo

následující: 1. odd lení um ní, 2. odd. kulturn  výchovné práce, 3. odd. ekonomicko-správní a

4. skupina pod ízená p ímo editeli KS, ve které byl za len n i kontrolní útvar.

V b eznu 1967 byla  školská a  kulturní  komise rozd lena na samostatnou  kulturní

komisi  a školskou komisi, avšak v ervenci 1968 došlo k op tnému slou ení.

Kulturní  správa  NVP byla  (stejn  jako  školská  správa)  již  po  dvou  letech  své

samostatné existence,  konkrétn  usnesením plenárního zasedání   NVP ze dne 5.  2.  1968,

z ízena  jako  sou ást  NVP a  zrušena  jako  rozpo tová  organizace  -  ovšem se  zachováním

p vodních pravomocí. Tento stav trval až do r. 1971, kdy na základ  usnesení plenárního

zasedání NVP ze dne 6. 12. 1971 nahradil dosavadní kulturní správu  odbor kultury NVP,

který byl roz len n na 1.  kancelá , 2.  odd. um ní, 3.  odd. kulturn -výchovné práce, 4.  odd.

ekonomicko-správní, 5.  odd. kontroly, rozbor  a evidence, 6. do r. 1974 také  odd. církevní.

Stejným usnesením, kterým byl z ízen odbor kultury, byla zrušena stávající školská a kulturní

komise NVP (existující s p estávkou v letech 1967-68 od r. 1958) a nahrazena komisí školství

a komisí kultury. Na pražských ONV však stále samostatné odbory kultury neexistovaly a k

diskusi o jejich z ízení došlo až v r. 1977.

Usnesením plenárního zasedání ze dne 23. 10. 1980 byla s ú inností od 1. 1. 1981

z ízena  rozpo tová  organizace  kulturní  správa  NVP.  P edm tem  její  innosti  bylo

p edevším  „zabezpe ovat  ízení  ekonomického,  technického  provozu  a  správy  národního

majetku  kulturních  organizací  spravovaných  Národním  výborem  hl.  m.  Prahy“. P itom

kontrolou innosti  kulturní správy byl pov en i nadále existující  odbor kultury. Z ízením

kulturní správy NVP byla p íslušn  pozm n na i nápl  innosti odboru kultury. Jeho vnit ní

len ní bylo následující 1.  kancelá  vedoucího odboru, 2.  odd. um ní (sem náležela agenda
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divadel, hudební a výtvarné innosti, spole enské zábavy a jiných kult. akcí) 3. odd. kulturn

výchovné práce ( ízení obvodních kulturních dom  a dalších kulturn  výchovných organizací,

agenda  knihoven  a  knižní  distribuce,  záležitosti  pam.  pé e  a  ochrany  p írody),  4.  odd.

ekonomické (p edevším  dohled  na  innost  kult.  správy  a  její  metodické  usm r ování,

zpracování  plán ,  podklad  k nim  atd.),  5.  odd.  organiza n  právní (evidence  a  rozbor

podaných stížností, kontroly pln ní úkol , záležitosti pracovn -právní  atd.). V ú edním styku

bylo užíváno ozna ení kul/1 až kul/5.

Kulturní správa NVP byla zrušena usnesením plenárního zasedání ze dne 15. 3. 1990

s likvidací ke dni 30. 6. 1990 a její pracovní nápl  op t p ešla na odbor kultury, který existuje

v rámci Magistrátu hl. m. Prahy dodnes.

P ehled vedoucích odboru (referent ) v l. 1945-90

1945-1948

osv tový odbor: Václav Jaroš (od 31. 8. 1945)

1948-1949

referát kulturní, propaga ní a t lovýchovný:     Václav Jaroš

1949-1953

referát pro školství, v dy a um ní: Václav Jaroš  

referát pro informace, osv tu a t l. výchovu: Antonín  Richter   (do  íjna  1951)

Miroslav Machá ek (od listopadu

1951)

1953-1954

referát pro osv tu a um ní: Miroslav Machá ek 

1954-1958

odbor kultury: Miroslav  Machá ek  (do  31.  10.

1956)

Antonín Richter (1. 1. 1957 - 11. 7.

1958)

1958-1966

odbor školství a kultury: František  Budský  (11.  7.  1958  -

31. 3. 1966)

1966-1971
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kulturní správa NVP: Milan Krej í (1. 4. 1966 - 12. 12.

1967;  již  od  1961  ved.  odd.

kultury)

Otakar  Pet ík  (pov en  vedením

30. 1. 1968)

JUDr. Radmil Tomášek (9. 4. 1968

- 20. 10. 1970)

Otakar Pet ík (pov en vedením od

20. 10. 1970)

1971-1990

odbor kultury: PhDr. Adolf Svoboda (1. 4. 1971 -

31. 10. 1982)

Anežka  Neumannová  (pov ena

vedením od 1.  11.  1982,  vedoucí

10. 3. 1983 - 31. 12. 1983)

Richard Rozsypal (1. 1. 1984 - 31.

5. 1989)

JUDr. Ivo Chocholouš (1. 6. 1989

- 15. 10. 1990)

Vlastimil  Rajnošek  (od  16.  10.

1990)
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II. P ehled institucí a podnik  v p sobnosti odboru kultury od 1. 4. 1949 do

1990

I. DIVADLA

Instituce v p sobnosti OK NVP od ... do
Divadlo  na  Vinohradech (do  1966  Divadlo  s.

armády,  1950-60  pod  správou  min.  národní

obrany)

do r. 1950 a od 1. 7. 1960

Divadlo  Ji ího  Wolkera (do  1953  M stské

divadlo pro mládež) 

od  1. 4. 1949 (ref. IV)

Divadlo  S.  K.  Neumanna (do  1949  M stské
divadlo na Žižkov )

od 1. 4. 1949 (ref. IV)

Komorní divadlo (viz M stská divadla pražská)
Divadlo na Fidlova ce od 1. 8. 1950 (zrušeno k 1. 7. 1963)
Divadlo Komedie (býv. Nové veseloherní divadlo;

viz též M stská divadla pražská)

od 1. 8. 1950 (ref. IV)

Úst ední loutkové divadlo - ÚLD od 1. 1. 1951 (ref. IV)
Hudební  divadlo  v Karlín  -  HDK (v  letech

1954-56 spravováno min.  kultury,  do 15. 4.  1962

Divadlo v Karlín )

od 1. 8. 1951 a od 1. 1. 1957

Divadlo Spejbla a Hurvínka (též Divadlo S+H) od 1. 1. 1952
Realistické divadlo Zde ka Nejedlého od 1. 1. 1957
Divadlo  E.  F.  Buriana (býv.  D  34;  v letech

1957-61 slou eno s Divadlem S. K. Neumanna)

od 1. 1. 1957

Divadlo ABC (do srpna 1957  Divadlo satiry) od 1. 1. 1957
Divadlo  D tského  domu (1960  slou eno  s ÚLD

jako pobo ná scéna, od 1962 scéna ÚLD - Divadlo

Sluní ko dle usn. pléna NVP ze 16. 4. 1962)

od 1. 1. 1957

Divadlo Rokoko (vy len no z Pražské estrády); po

1. 6. 1974 scéna Rokoko sou ástí MDP

od 1959 (zrušeno k 31. 5. 1974 dle usn.

pléna NVP z 7. 3. 1974)
Divadlo Na Zábradlí (vy len no z PKS) od 1. 10. 1963
Státní divadelní studio - SDS od 1. 1. 1976, zrušeno k 31. 12. 1980

inoherní  klub (do  1980  sou ást  SDS,  1981

p i len n k Divadlu na Vinohradech)

od 1. 1. 1976

Semafor (do  1980  sou ást  SDS,  1981  p i len n

k HDK)

od 1. 1. 1976

Divadlo/Studio Ypsilon (býv. divadlo  Ateliér, do

1980 sou ást SDS, 1981 p i len no k DJW)

od 1. 1. 1976?
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M stská divadla pražská (MDP): roku 1946 m la „M stská divadla pražská“ dv  scény:
M stské divadlo na Královských Vinohradech a  Komorní divadlo,  od r.  1947 p sobilo na
t chto scénách jako sou ást  MDP také  Pražské divadlo pro mládež,  které posléze získalo
samostatnou scénu v býv. Velké operet  v Dlouhé ul.; od. 1. 8.  1949 bylo M stské divadlo
pro mládež (spojené  s Divadlem mladých  pionýr )  spravováno samostatn  -  mimo  MDP.
Rokem velkých zm n byl pro MDP i r. 1950, kdy  M stské divadlo na Vinohradech p ešlo
jako  Divadlo  s.  armády do  správy  min.  nár.  obrany  a  k MDP bylo  p i len no  Divadlo
Komedie.  Roku  1952  byla  tedy  spole n  jakožto  M stská  divadla  pražská spravována  2
divadla:  Komorní  divadlo a  Divadlo  Komedie. K  1.  7.  1962  bylo  s MDP slou eno  ješt
Divadlo ABC (usn. NVP 25. 6.1962). Od r. 1977 bylo Komorní divadlo spojeno s Divadlem
na Vinohradech (usnesení pléna NVP z 16. 12. 1976) a MDP byla p id lena scéna zrušeného
Rokoko. V 1978 již p sobila MDP na scénách  divadel  Rokoko, ABC a  Divadla Komedie.
Tento stav p etrval do r. 1990 a trvá i nadále.

II. MUZEA A GALERIE
Instituce v p sobnosti OK NVP od ... do

Muzeum hl. m. Prahy od 1. 4. 1949
Státní židovské muzeum od 1. 1. 1961
Galerie hl.  m. Prahy  (vy len na ze St ediska st.

památkové pé e a ochrany p írody)

z ízena dle usnesení pléna NVP z 28. 4.

1963
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III. JINÉ INSTITUCE A PODNIKY 

Instituce v p sobnosti OK NVP od ... do 

Lidová hv zdárna na Pet ín  (1968-74 

Štefánikova hv zdárna hl. m. Prahy, 1974-78 

Hv zdárna hl. m. Prahy, od 1. 1. 1979 viz 

Hv zdárna a Planetárium hl. m. Prahy) 

od 1. 4. 1949 (ref. IV) 

Archiv hl. m. Prahy  1949-50 (ref. IV) 

Úst ední lidová knihovna hl. m. Prahy (M stská 

lidová knihovna od 1. 1. 1954, M stská knihovna 

od 1968) 

od 1. 4. 1949 (ref. XII) 

M stský rozhlas od 1. 4. 1949 (ref. XII) do 1958 (p evzat 

správou spoj ) 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK z ízen k 1. 1. 1952 (dle usn. rady ÚNV 

z 28. 9. 1951) 

M stský d m osv ty - MDO z ízen 1953, zrušen k 1. 4. 1966 (dle 

usn. pléna NVP z 21. 2. 1966) 

Park kultury a oddechu Julia Fu íka - PKOJF z ízen dle usn. rady ÚNV z 20. 10. 1953

Zoologická zahrada - ZOO od 1. 1. 1954 

Pražské kulturní st edisko - PKS (1955-61 

Kulturní a spole enské st edisko hl. m. Prahy 

/Slovanský d m a/ Obecní d m - KASSOD; od 1. 

11. 1991 Obecní d m) 

z ízeno k 1. 1. 1955  

Filmový podnik hl. m. Prahy od 1. 1. 1957 

Pražská informa ní služba - PIS z ízena 1. 1. 1958 (dle usn. rady ÚNV z 

20. 8. 1957) 

St edisko st. památkové pé e a ochrany p írody 

(od 28. 4. 1963 Pražské st edisko... - PSSPPOP) 

od 1. 7. 1958 

Kniha n. p. od 1. 7. 1960 
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Obvodní kulturní domy a osv tové besedy (po 

z ízení KS NVP delimitovány do její správy 

z obvod : OKD Praha 1, 3, 4, 6, 8, 10 a Osv tová 

beseda Praha 9 - záhy p em n ná na OKD Praha 9; 

funkci OKD pro Prahu 2 vykonával Úst . Kult. d m 

dopravy a spoj , resp. Úst . kult. d m železni á , 

funkci OKD pro Prahu 5 Kult. d m pracujících 

v kovopr myslu, funkci OKD pro Prahu 7 

vykonával PKOJF) 

od 1. 4. 1966 do 31. 12. 1973 (od 1. 1. 

1974 OKD Praha 3, 4, 6, 8 a 9 

delimitovány zp t na ONV; OKD Praha 

10 delimitován na ONV Praha 10 již r. 

1969; OKD Praha 1 r. 1974 p em n n 

na Kult. d m hl. m. Prahy - viz tam) 

Pražská botanická zahrada - PBZ z ízena k 1. 1. 1969 (usn. pléna NVP z 

31. 10. 1968) 

Správa národní kulturní památky Vyšehrad z ízena k 1. 1. 1970 (usn. pléna NVP z 

29. 9. 1969) 

Kongresová hala (od 1. 1. 1979 Palác kultury) z ízena k 1. 1. 1973 (usn. pléna NVP 

14. 12. 1972) 

Kulturní d m hl. m. Prahy - KDP (vznikl z OKD 

Praha 1, jehož funkci - vedle úlohy krajského 

osv tového st ediska pro Prahu - i nadále plnil) 

z ízen usn. rady NVP . 194 z 28. 5. 

1974; zrušen rozd lením k 31. 12. 1988 

(usn. pléna NVP 20. 10. 1988) 

Pragopropag z ízen k 1. 1. 1977 (usn. pléna NVP 16. 

12. 1976) 

Sportpropag (delimitován z STV na nov  

z ízenou org.) 

od  1. 1. 1977 (usn. rady NVP z 21. 9. 

1976) 

Hv zdárna a Planetarium hl. m. Prahy (org. 

Vznikla slou ením Hv zdárny hl. m. Prahy a 

Planetaria, vy len ného k 1. 1. 1979 z PKOJF) 

z ízeno k 1. 1. 1979 (usn. pléna NVP z 

19. 10. 1978) 

D m slovenské kultury  z ízen k 1. 1. 1986  (dle usn. pléna NVP 

17. 10. 1985) 

 

 



III. Odbor kultury - d jiny, struktura a využití fondu

P vodcem fondu je, jak vyplývá z p edešlé kapitoly, odbor kultury NVP a jeho výše

zmín ní p edch dci. Z let 1958-66, kdy byl odbor kultury spojen s odborem školství, jsou ve

fondu pouze spisy býv. odd lení kultury.

 Zápisy o p ejímání písemností, skarta ní návrhy a skarta ní  protokoly jsou ve spisu o

fondu dochovány z let 1978-92. V t chto letech byly postupn  p ejímány spisy odboru kultury

(resp.  kulturní  správy NVP) z let  1967-86.  O p ejímání   písemností  starších nejsou žádné

záznamy.   Fond  byl  z ásti  nakartonován  p ed  st hováním  archivu  do  nové  budovy  na

Chodovci a definitivn  uspo ádán v letech 1997-98.

Struktura uspo ádaného fondu zhruba odpovídá p vodním ukládacím znak m ze dvou

posledních registraturních období, ze kterých se ve fondu dochovaly spisové plány - bohužel

nedatované. První  z nich pochází z období let 1966-67 (samostatná kulturní správa), druhý

platil od poloviny sedmdesátých let do konce sledovaného období. Rozdíly mezi jednotlivými

plány jsou nevýrazné - týkají se více zm n názv  a znak  jednotlivých kategorií (v novém

nap . znak 456 nahrazuje znak 403 atp.), než  obsahu (nuance v p esunu n kterých díl ích

agend nereflektovali ani sami ú edníci odboru). A proto nejsou jednotlivá registraturní období

ve struktu e fondu zohledn na. Dochované torzo spis  z konce ty icátých a z padesátých let

však  bylo  ukládáno podle  jiného,  bohužel  nedochovaného  spisového plánu a  ani  o  jeho

p evzetí do Archivu hl. m. Prahy nejsou žádné dochované materiály. Podle spisových zna ek

se však zdá, že i „p vodní“ spisový plán zhruba - alespo  podle kategorií - odpovídal plán m

nov jším (nap . znak m 456, resp. 403 odpovídal p vodní znak K-99), proto byly i materiály

z t chto let v len ny do jednotné struktury fondu.  Je nutné upozornit na to, že od konce 2.

sv tové války (práv  od této doby jsou n které spisy dochovány) do poloviny padesátých let

došlo k n kolikeré restrukturalizaci odboru. Proto se ve fondu nacházejí i materiály vzniklé do

r. 1954 v odd lených referátech IV pro školství, v dy a um ní a XII pro informace, osv tu a

t lesnou výchovu (viz I. kapitola) - odtud i torzo agendy t lovýchovy býv. ref. XII. Po ádání

fondu  bylo  komplikováno  rovn ž  ob asnou  nejednotností  v ukládacích  zvyklostech  na

samotném  odboru  -  spisy  téže  povahy  byly  asto  v azovány  do  r zných  skupin  (nap .

„zahrani ní styky“ se vedle vlastní  spisové kategorie téhož názvu nacházely v „kulturních

institucích“, potažmo ve „styku s nad ízenými orgány“ atd.). A naopak pro spisy obecn jší
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povahy  existoval  velice  jemný  systém  drobných  spisových  skupin,  které  jsme  v naší

manipulaci slou ili.

Materiál  fondu  Odbor kultury  NVP obsahuje  velké  množství  zna n  torzovitých

agend,  které  kdy pat ily  do kompetence  odboru i  jeho p edch dc .  T žišt  fondu co do

množství  dochování  leží  zhruba  v období  1967-78.  Pom rn  dobré  informace  o  rozsahu

innosti kulturní správy máme zejména pro léta 1967-70. V r. 1986 byly totiž veškeré spisy z

t chto let, navržené ke skartaci, p evzaty jako vzorek do archivu.

___________________________________________________________________________

Odbor kultury - schéma uspo ádání fondu

01 Podací protokoly 

02 Kancelá ské pomocné knihy   

02.01 Podací deníky 

 02.02 Další pomocné knihy a rejst íky 

03 Základní ustanovení 

04 ízení kultury (obecn )   

04.01 Plánování 

04.02 R zné zprávy, koncepce a sm rnice 

05 Sch ze, porady, komise   

05.01 Komise kultury a pomocné orgány 

05.02 Odbor kultury a pomocné orgány 

05.03 Jiné orgány v oblasti kultury 

06 Styk s nad ízenými orgány   

06.01 Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 

06.02 Materiály pro sch zi rady NVP 

06.03 Materiály pro kolegium primátora (tj. porady vedoucích funkcioná  

NVP) 

06.04 Materiály pro další orgány NVP (i mimo NVP) 

06.05 Pln ní usnesení rady, pléna a komise kultury NVP 

06.06 Úkolové listy 

07 Ob žníky

08 Kulturní instituce   

08.01 Obecn  
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08.02 Divadla 

08.03 Muzea, muzejnictví 

08.04 Ostatní instituce 

09 Kulturní akce   

09.01 Výstavy a výstavnictví 

09.02 Hudební produkce, um lecká vystoupení, PKS 

09.03 Slavnosti, oslavy, výro í 

10 Osv tová innost

11 Ochrana kulturních hodnot a p írody   

11.01 Ochrana p írody 

11.02 Památková pé e všeobecn  

11.03 Archeologický pr zkum 

11.04 Nemovité kulturní památky - jednání o zápisu nemovitosti do sezna-

mu kult. památek 

11.05 Nemovité kulturní památky - rekonstrukce, úpravy apod. 

11.06 Nemovité kulturní památky - upušt ní od památkové ochrany, demo-

lice 

11.07 Nemovité kulturní památky - výstavba trasy B metra (demolice, za

- jišt ní památek ...) 

11.08 Nemovité kulturní památky - rozhodnutí (koncept) o zápisu do st. se-

znamu nemovitých kult. památek 

11.09 Památkov  chrán né hroby a h bitovy, estné hroby

11.10 Movité kulturní památky 

12 Výtvarné um ní   

12.01 Všeobecn  

12.02 Pomníky a pam tní desky 

13 Vývoz um leckých p edm t  - povolení  

14 Stavební spisy a plány  

15 Tisková agenda   

15.01 Obecn  

15.02 Neperiodický tisk 

15.03 Periodický tisk 

16 Cestovní ruch  

17 Ceny, vyznamenání  
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18 Stížnosti a podn ty  

19 Hospoda ení   

19.01 Obecn  

19.02 Obecn  - komplexní rozbory hospoda ení 

19.03 Hospoda ení jednotlivých organizací 

20 Statistické výkazy  

21 Národní majetek  

22 Dislokace  

23 Kontrolní innost  

24 Socialistické sout žení  

25 Personální v ci  

26 Zahrani ní styky   

26.01 Obecn  

26.02 Plány zahrani ních styk  

26.03 Návrhy a žádosti (o povolení zahr. cest, návšt v a jiných styk ) 

26.04 Zprávy (z cest a jiných zahr. styk ) 

27 R zné

___________________________________________________________________________

Agenda odboru kultury - obsah jednotlivých skupin fondu

01-02 Podací protokoly, pomocné kancelá ské knihy

Jedná se jednak o nesvázané velkoformátové podací deníky referátu IV z l. 1949-51 a

t lovýchovného odd lení osv tového odboru ÚNV z l. 1946-48 (skupina 01), jednak o adu

33 knih formátu A4 uložených v kartonech (skupina 02). Tato ada se skládá z 20 podacích

deník  odboru (léta 1956-58, 1968, 1970-74, 1976-81, 1988) a z r zných pomocných knih

(poštovních, rejst ík , protokol  „povolova ek“ kulturních akcí).

03 Základní ustanovení

Um le vytvo ená skupina, která obsahuje základní dokumenty týkající se existence a

organizace odboru z l. 1949-90 - tedy jeho p ejmenování, kompetence a nápl  innosti, ale

také  seznamy ízených  organizací  a  jejich  editel ,  seznamy nomenklaturních  pracovník

odboru a spisové plány.
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04 ízení kultury (obecn )

Tato skupina byla vytvo ena um le z n kolika r zných spisových skupin a z rozsypu

archiválií obecn jší povahy, které se týkaly ídících funkcí odboru. len na je do dvou ad.

ada  04.01  obsahuje  vedle  plán  a  zpráv  o  innosti  odboru  vícemén  souvislou  adu

jednotných  plán  (resp.  tzv.  „hlavních  sm r “)  kulturn  výchovné  innosti  z l.  1963-88.

Zvláš  obsáhlé  informace poskytuje  generel  dlouhodobého rozvoje  kultury na l.  1971-85,

vypracovaný v l. 1968-70; jiné plány byly zpracovány s výhledem do r. 1990, nebo i 2000.

V ad  04.02  se  nacházejí  nejr zn jší  obecné  zprávy  a  koncepce  ízení  kultury  z období

1949-77,  mezi  nimiž  jsou  bohat ji  dochovány  materiály  ke  konsolidaci  kulturní  sféry

(1969-70). Mnoho materiálu podobn  obecné povahy se nachází  rovn ž ve skupin  „Styk

s nad ízenými  orgány“,  obecné  spisy  o  jednotlivých  institucích  nutno  hledat  ve  skupin

„Kulturní instituce“.

05 Sch ze, porady, komise

Skupina  05.01  obsahuje  zápisy  ze  sch zí  kulturní  (a  školské)  komise:  vedle  torza

z padesátých  let  se  jedná  o  souvislou  ada  zápis  z let  1964-73,  p i emž  z období

samostatných komisí školské a kulturní (1967-68 a 1972-73) se zde nalézají rovn ž materiály

komise  školské.  Za  nimi  jsou p ipojeny dochované zlomky zápis  z pracovních  skupin  a

subkomisí p i kulturní komisi (p edevším osv tová subkomise a subkomise pro památky a

muzea z let  1961-66 a 1970-71).  V rámci  samotného odboru se konaly porady vedoucích

odd lení, které tvo í jádro skupiny 04.02 (neúplná ada 1966-80 a 1988). Do skupiny 04.03

byly  se azeny  sch ze  dalších  souvisejících  orgán ,  jako  výtvarné  rady  NVP  (orgán  pro

posuzování výtvarných d l na novostavbách; zde fragmenty z l. 1959-67 a ada zápis  z l.

1971-79), ideové rady pro zástavbu okolí Národního divadla a rekonstrukci jeho historické

budovy ( ada zápis  a agenda sekretá e arch. Nováka z l. 1966-68 a fragment z l. 1973-77),

ideové rady pro úpravy Pražského hradu (zápisy z l. 1966-68) a mnoha dalších komisí, orgán

a komisí  (porady editel  kulturních za ízení,  obvodních inspektor  pro kulturu, divadelní

komise NVP, Úst ední osv tová rada apod.).

06 Styk s nad ízenými orgány

Materiály vzešlé z písemného styku odboru kultury s jinými orgány jsou roz len ny

podle  orgán :  p edevším rada  a  plénum NVP  (usnesení  odesílané  odboru  z l.  1970-71  a

1977-83 - 06.01, podklady p ipravované odborem pro sch ze rady z l. 1963-72 a 1988-89 -

06.02),  dále  kolegium  primátora  (tj.  porady  vedoucích  funkcioná  NVP  -  06.03),  další

orgány  uvnit  i  vn  NVP  (kulturní  komise,  tajemník,  nám stci  primátora,  primátor,
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p edsednictvo MV KS ,  ministerstvo kultury  apod.  -  06.04).  Zvláš  byly  zmanipulovány

zprávy o pln ní usnesení rady, pléna i kulturní komise NVP z l. 1969-73, zasílané zpravidla

komisi  lidové  kontroly  (06.05),  a  vzorek  tzv.  „úkolových  list “  z l.  1961-66  (tedy  ve

speciálních  košilkách  rozesílaných  úkol  plynoucích  z usnesení  vyšších  orgán  (06.06).

Skupina  „Styk  s nad ízenými  orgány“  obsahuje  celou  adu  zajímavých  obecných  zpráv  a

koncepcí ohledn  ízení kulturní sféry.

07 Ob žníky

ada  ob žník  (resp.  „kolovadel“)  z období  1951-55  a  1978-90  není  souhrnnou

sbírkou materiál , ve fondu byla ponechána jako vzorek poskytující vhled do ú edního chodu

odboru kultury.

08 Kulturní instituce

Do  této  spisové  skupiny  byly  pracovníky  odboru  za azovány  velice  r znorodé

dokumenty  nehospodá ské  povahy,  pocházející  z ídící  innosti  odboru  v i  pod ízeným

kulturním institucím.  Námi  byla dopln na dalšími nejasn  zmanipulovanými písemnostmi,

detailn ji  rozt íd na  po  institucích  a  v jejich  rámci  v tšinou  rozd lena  na  spisy  základní

povahy (organiza ní ády, statuty, spisy o zakládání, slu ování a rušení organizací) a spisy

provozního  charakteru  (každodenní  chod,  dramaturgické  plány,  povolování  akcí,  plány

innosti, zprávy a výkazy atd.). Do skupiny 08.01 pat í nejr zn jší obecné spisy týkající se

ízení  kulturních  organizací  (rozsáhlejší  složku  p edstavují  spisy  o  distribuci  volných

vstupenek v souvislosti s vlád. usnesením . 360/1979). ad  divadel ve skupin  08.02 jsou

p ed azeny obecné spisy o ízení pražských divadel. Kuriozitu p edstavuje dochovaný zlomek

korespondence  s autory  z Divadla  na  Vinohradech  z doby  1922-46.  P i  vyhledávání

konkrétních divadel  nutno brát  z etel  na  to,  zda nebyla  alespo  po ur itou dobu sou ástí

jiného divadla (jako nap . Semafor, Ypsilon, ABC, Divadlo Járy Cimrmana apod.). Podobn

ada  08.03  po íná  obecnými  spisy  ohledn  ízení  muzejnictví,  následují  spisy  o  Státním

židovském  muzeu  (1961-85,  jedná  se  o  konkurzy  na  editele  nebo  badatelskou  agendu,

zam enou  p edevším  na  zahrani ní  badatele  a  podrobenou,  zvlášt  po  p erušení

diplomatických styk  s Izraelem v r. 1967, ostrému dozoru centrálních orgán ), torzo spis

Národního muzea z l. 1940-41 (není jasné, jak se do fondu dostalo, protože Národní muzeum

nebylo nikdy ízeno m stem), Muzeum hl. m. Prahy (z l. 1949-84, nap . výb r venkovských

depozitá  po 2. sv tové válce doprovozený fotografickou dokumentací) a posléze další stálé

expozice (Petschk v palác, Muzeum M. Alše, A. Jiráska a A. Dvo áka, pam tní sín ). Ostatní

ízené organizace lze nalézt ve skupin  08.04; k nim je p i azena rovn ž složka spis  o nadaci
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Hlávkových z l. 1904-74 (její správa p ešla na odbor kultury) a tzv. lidová technická zábava

z l.  1955-76 (soukromí provozovatelé koloto  a st elnic,  kte í po za len ní lunapark  do

PKOJF z stali „na volné noze“ - v tšinou jde o ud lování licencí).

Kategorie „Kulturní instituce“ by m la poskytovat - spolu s hospoda ením (19.03) -

výchozí informace p i jakémkoliv studiu d jin n které konkrétní kulturní organizace. Nutno

dodat,  že  instituce  osv tového  charakteru  (obvodní  kulturní  domy,  osv tové  besedy)  se

nacházejí ve skupin  „Osv tová innost“ (10), a spisy Galerie hl. m. Prahy také ve skupin

„Výtvarné um ní - všeobecn “ (12.01).

09 Kulturní akce

Tato skupina je pokra ováním p edchozí v tom smyslu, že také vzešla z ídící innosti

odboru ohledn  kulturních aktivit, ale bez spojitosti s konkrétními pod ízenými organizacemi

-  proto  je  rozd lena  podle  povahy akcí  na  výstavy  (09.01),  hudební  a  um lecké  aktivity

(09.02) a slavnosti a výro í (09.03). Odboru kultury  náležela koordinace výstavních akcí

po ádaných  a  p ipravovaných  organizacemi  v p sobnosti  NVP,  a  také  organizace  výstav

reprezentujících  Prahu  v zahrani í.  Mezi  dochovanými  spisy  ady  09.01  z let  1952-84

nacházíme plány výstavních akcí na jednotlivé roky i p tiletky, libreta a následná hodnocení

výstav. Z let 1959-67 a 1970-72 je zachována agenda povolování výstavních akcí.

Spisy ve skupin  09.02 z let 1950-86 se týkají p edevším organizace koncert , estrád

i jiných um leckých vystoupení. Jako vzorek je dochována i agenda povolování kulturních

akcí z r.  1969. Ze sedmdesátých let  je dochována  ada scéná  po ad  Lyry Pragensis  a

p edevším Violy (sezóny 1977-78,  1982-83).  Zajímavými  doklady dobové atmosféry jsou

dokumenty zabývající se problematikou za azení a kontroly „nových“ bigbeatových skupin

v šedesátých letech, i rozbory text  a chování ú inkujících a divák  na koncertech v letech

sedmdesátých a osmdesátých (nap . stížnosti na p edstavení skupiny Spiritual kvintet „Kníže

Hanka“), a také stížnosti po adatel  i návšt vník  po zrušení  11. Pražských jazzových dn

v r. 1982 a rozpušt ní Jazzové sekce Svazu hudebník . V této skupin  je také dochována ást

agendy  „kvalifikace  um lc “  pod  Pražským  kulturním  st ediskem  (PKS)  -  soupis

evidovaných um lc  z r. 1981, dále pak torza spis  kvalifika ní komise aj.

P íprava a koordinace každoro ních i mimo ádných výro í a oslav náležela též odboru

kultury (resp. v l. 1949-1954 referátu XII). Pom rn  celistv  je ve skupin  09.03 dochovaná

ada  spis  z let  1948-84  -  tedy  bezmála  z celého  sledovaného  období.  Nacházíme  zde

materiály zabývající se p ípravou oslav 1. máje (tém  každoro n ), 9. kv tna, V SR - vždy
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výrazn jší v roce „kulatého výro í“; z konce r. 1957 je zachován spis o p íprav  výzdoby

m sta p i poh bu A. Zápotockého, ze 70. let se dochoval scéná  p edváno ní akce pro d ti

„jolka“ a mnoho dalších. 

10 Osv tová innost

Osv tová (též kulturn  výchovná)  práce p edstavovala pro svoje  státn  propaga ní

možnosti velice významnou sou ást aktivit odboru kultury, resp. p edchozího odboru XII. Pro

její koordinaci vznikly již po skon ení války obvodní osv tové rady a Úst ední osv tová rada

(presidentský dekret . 130/45 Sb.), od r. 1950 byly zakládány obvodními národními výbory

osv tové  besedy,  které  se  pozd ji  p etvá ely  na  obvodní  kulturní  domy  (OKD;  viz  též

„osv tový zákon“ . 52/59 Sb.), paralelen  vznikaly kulturní domy ROH, byly koordinovány

osv tové  spolky  a  vlastiv dné  kroužky.  T žišt  osv tové  práce  leželo  na  obvodech,

celopražským  orgán m  náležel  jen  vrchní  dohled  (po  odborné  stránce  M stskému  domu

osv ty).  Až  se  z ízení  kulturní  správy  (1966)  byla  správa  OKD  a  osv tových  besed

centralizována  na  celopražské  úrovni,  aby  byla  od  r.  1974  op t  navrácena  na  obvody

(metodické ízení bylo sv eno nov  založenému Kulturnímu domu hl. m. Prahy). Ve fondu

se nachází jedna ada spis  výše nazna eného obsahu z l. 1948-79. Zvláštní adu tvo í tzv.

lidová  um lecká  tvo ivost  (LUT)  z l.  1949-77  -  šlo  o  nejr zn jší  zájmové  kroužky

(ochotnické,  p vecké  a  tane ní  soubory).  Na  konec  této  skupiny  byly  p i azeny  spisy  o

vzd lávání pracovník  odboru (1968-78) a spisy „pé e o cikánské obyvatelstvo“ (1959-83).

11 Ochrana kulturních hodnot a p írody

Vykonáváním ve ejné  správy v oboru státní  památkové pé e byl  pražský Úst ední

národní  výbor  pov en od 1.  1.  1952 (podle  vládního na ízení  .  112/1951 Sb.).  Agenda

památkové pé e i ochrany p írody a krajiny spadala do kompetence ref. IV pro školství v dy a

um ní a posléze p ešla na všechny jeho nástupce. K 1. 7. 1958 byla na ÚNV p enesena správa

kulturních památek,  pro jejíž výkon byla zárove  jako metodický pomocný orgán z ízena

rozpo tová organizace St edisko státní památkové pé e a ochrany p írody (pozd ji Pražské

st edisko státní...), pod ízená odboru kultury.

Spisy týkající se památkové pé e jsou ve fondu uchovány z let 1964-1982 (výjime n

i spisy starší).  Jedná se jak o materiály zabývající  se památkovou pé í všeobecn  (11.02,

koncepce památkové pé e, vznik pražské památkové rezervace aj.),  tak o spisy týkající  se

jednotlivých  movitých  a  nemovitých  kult.  památek.  Co  se  tý e  pé e  o  nemovité  kult.

památky, nacházejí se ve fondu p edevším: návrhy na rekonstrukce i jiné úpravy objekt
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(11.05), návrhy i rozhodnutí o zápisu do státního seznamu nemovitých kulturních památek

asto provázené fotodokumentací, jednotlivou fotografií i plánem objektu a dobrozdáním ze

St ediska st. pam. pé e a ochrany p írody (11.04), návrhy i rozhodnutí o vyn tí památky ze

seznamu kult. pam. a tím umožn ní její demolice i zásadn jší p estavby (11.06). Zvláštní

skupinu  tvo í  koncepty  rozhodnutí  o  zápisu  do  státního  seznamu  nemovitých  kulturních

památek z let 1967-68 dochované pro Staré M sto, Malou Stranu a Prahu 8 - 10 (11.08). Jako

p íklad  agendy  nemovitých  kult.  památek  je  možné  uvést  rozsáhlý  spis  týkající  se  býv.

nádraží  Praha-T šnov  nebo  materiály  zachycující  snahy  St ediska  i  odboru  kultury  o

zachování libe ské usedlosti Stírka. Spisy agendy nemovitých kulturních památek (11.04 -

11.06)  jsou  v  rámci  jednotlivých  podskupin  katalogov  abecedn  azeny podle  obecného

názvu (d m, kostel, palác atd.), jednotlivé domy pak podle tvrtí a dále podle ísel popisných.

 P evážnou  ást  spis  týkajících  se  movitých  kulturních  památek   (11.10)  tvo í

materiály  týkající  se  ízení  o  prohlášení  za  významnou  movitou  kulturní  památku  z let

1971-72, které souvisejí s p ípravou seznamu movitých kult. památek. Sou ástí dochované

agendy jsou i spisy pé e o hroby význa ných osobností (11. 09) - za zmínku stojí rozsáhlý

spis  o  likvidaci  spolku  Svatobor  z l.  1970-76.  Zvláš  byly  ukládány  dokumenty  o

archeologických pr zkumech (11.03) z let 1970-76 a agenda týkající se  výstavby trasy B

metra a s ní spojené likvidace i ohrožení n kterých památek (11.07).

Spisy ochrany p írody (11.01) jsou zna n  torzovité, i když zachycují zhruba stejný

asový rozsah jako agenda památkové pé e - tj. léta 1963-83. 

12 Výtvarné um ní

Další  kapitolu v kulturn  ídící  roli  odboru kultury tvo ila  pé e  o výtvarné  um ní,

skládající se mimo jiné z ud lování povolení pod ízeným organizacím  k nákupu um leckých

p edm t  a  z posuzování  um lecké  výzdoby  novostaveb  (sídliš ,  metra  apod.)  -  tyto  dv

agendy tvo í -  vedle n kterých menších agend, jako posuzování upomínkových p edm t ,

ešení poz stalosti malí e E. Famíry i záležitosti ateliér  a byt  pro um lce - skupinu 12.01. 

Zvláš  byla  za azena  pom rn  rozsáhlá  agenda  pomník  a  pam tních  desek  z let

1956-1984 (12.02) uspo ádaná abecedn  katalogovým zp sobem.

13 Vývoz um leckých p edm t :

S výše  zmín nou  agendou  v  oblasti  výtvarného  um ní  souvisí  také  kompetence

povolovat vývoz um leckých p edm t  (starožitností, obraz , knih aj.) do zahrani í. Sou ástí
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spis  jsou  žádosti   institucí  i  soukromých  osob  o  povolení  vývozu,  soupis  vyvážených

p edm t   a  jejich  fotografie,  to  vše  dopln no dobrozdáním Národní  galerie  posuzujícím

památkovou a um leckou hodnotu daných p edm t . Dochována je vícemén  souvislá ada

spis  uspo ádaných chronologicky z let 1960 - únor 1973, dále torzo spis  z let 1977-79.

14 Stavební spisy a plány

V roce 1954 p ešla na nov  vzniklý odbor kultury agenda investora staveb v oblasti

kulturní  a  osv tové  a  dále  staveb  památkové  pé e.  Ve  fondu  odboru  kultury  je  proto

dochována celá ada stavebních spis  a plán  týkajících se staveb a rekonstrukcí ve sfé e

kultury (plány rekonstrukce Obecního domu, Sjezdového paláce, rekonstrukce divadel, stavby

kulturních dom , výstavba Planetária  v letech 1952-58 aj.). Další ást agendy tvo í posudky

projekt  z hlediska um leckého, ideového a památká ského (stavba sídliš , administrativních

budov, územní plány, posudky projektové dokumentace a ideové výzdoby metra za azené na

konci ady stavebních spis  aj.). Rozsáhlejší spisy obsahující výkresovou dokumentaci tvo í

samostatné inventární jednotky, kdežto spisy bez dokumentace (shora uvedené p ipomínky

k projekt m  a  další  jednání)  byly  ponechány  ve  v tších  chronologických  celcích.  Spisy

pokrývají období let 1952-79, p ipomínky k projekt m  léta 1966-77. Mimo kartony z stalo

n kolik velkoformátových stavebních plán  (rekonstrukce Obecního domu).

15 Tisková agenda

Povolování  vydávání  periodického  tisku  náleželo  ministerstvu  informací  a  osv ty,

resp. kultury (tiskový zákon . 184/1950 Sb.), od r. 1951 náležela však do kompetence odboru

kultury NVP evidence asopis , posléze i n které dozor í funkce na místní tisk (dispozice se

zásobami papíru apod.).  Po vydání  nového tiskového zákona .  81/1966 Sb.  získal  odbor

kultury  NVP  registra ní  pravomoc  u  místního  a  regionálního  tisku,  p i emž  mu  z stala

evidence veškerého tisku vydávaného na území Prahy (proto mu ministerstvo kultury, od r.

1968 eský ú ad pro tisk a informace, zasílalo oznámení o všech t chto asopisech). Vedle

toho povoloval odbor tisk ur itých neperiodických publikací (plakáty, p íležitostné tisky atp.).

Dochované spisy jsou rozd leny na obecné písemnosti (15.01), materiály o neperiodickém

tisku (15.02) a periodicích (15.03). Skupinu 15.02 tvo í jednak ada žádostí o povolení tisku

z l.  1955-83 (n kdy s p iloženým rukopisem díla, nap . básnickou sbírkou J.  Palivce nebo

sborníkem  Documenta  Pragensia  III  k d jinám  Národního  divadla),  jednak  šet ení  o

zjišt ných  závadách  z  l.  1955-63  (v tšinou  nenahlášení  tisku  a  závadný  obsah  plakát ).
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Daleko  rozsáhlejší  skupina  15.03  obsahuje  neúpln  dochovanou  adu  žádostí  o  povolení

asopis  a  objednávek  papíru  z l.  1956-65,  závady  (v tšinou  tisk  asopis  bez  ádné

registrace) z l. 1956-77, p edevším ale spisy z registra ního ízení podle tiskového zákona z r.

1966.  Po  obecných  zprávách,  pokynech,  koncepcích  a  evidencích  ohledn  provedeného

registra ního  ízení  v  l.  1966-71  (zaregistrovat  se  musely  i  stávající  asopisy)  následuje

nejr zn jší korespondence s konkrétními asopisy - v tšinou kv li registraci - z l. 1970-77 a

1981 (která byla p vodn  rozptýlena na mnoha místech fondu) a po ní jako vzorek dochovaná

ucelená  ada  registra ních  spis  jednotlivých  asopis  z l.  1967-69  (opat ených  tzv.

registra ní  zna kou).  Zvláš  jsou  zmanipulovány  rozmanité  spisy  o  pragensiích,  v etn

souhrnu podklad  pro asopis „Nová Praha“ z r. 1968.

16 Cestovní ruch

Odbor  kultury  NVP  byl  jen  jedním  z mnoha  orgán ,  které  m ly  n co  do  in ní

s problémy  cestovního  ruchu.  Spisy  této  skupiny  tvo í  na  jedné  stran  torzo  materiál

ob anské komise pro rozvoj cestovního ruchu (p i obchodní komisi NVP) a její nástupkyn

komise cest. ruchu NVP z l.  1960-68 a 1974-76, na druhé stran  spisy samotného odboru

kultury  (resp.  ref.  XII.)  z l.  1950-77,  týkající  se  propagace  cestovního  ruchu  v Praze,

upomínkových  p edm t  a  pr vodcovské  služby  (o  níž  jsou  další  materiály  rovn ž

v písemnostech PIS ve skupin  „Kulturní instituce“).

17 Ceny, vyznamenání

Odboru kultury náleželo i podávání návrh  na ocen ní pracovník  ve sfé e p sobnosti

odboru. Dochovaná je souvislá ada spis  z let 1949-84 týkajících se návrh  pracovník   na

vyznamenání  ud lovaných  jak  hl.  m.  Prahou,  tak  centrálními  orgány.   Z let  1954-56  je

dochováno torzo spis  ze zasedání poroty pro ud lení cen hl. m. Prahy.

18 Stížnosti a podn ty

ada chronologicky azených spis  z let 1956-58, 1965-81, která obsahuje nejr zn jší

stížnosti a p ipomínky ob an  i institucí a ro ní rozbory stížností ve sfé e odboru kultury. Za

zmínku stojí spisy vztahující se k všenárodní diskusi k dopisu ÚV KS  o obecných otázkách

kultury z r. 1958. Nutno dodat, že stížnosti a podn ty týkající se konkrétní agendy odboru i

jednotlivých institucí, byly rovn ž azeny do p íslušných skupin.
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19 Hospoda ení

Pom rn  kompletn  je zachována ekonomická agenda odboru (plánování, rozpo ty,

rozbory  hospoda ení  aj.),  zpracovávaná  po  v tšinu  doby  zvláštním  odd lením   odboru.

Dochované  spisy  byly  rozd leny  do   t í  skupin.  V první   (19.01)  jsou  spisy  týkající  se

hospoda ení  odboru  kultury  jako  celku,  pop .  jsou  v ní  obsaženy  hromadné  ekonomické

ukazatele  jednotlivých  pod ízených  institucí  z let  1955-88.  Tato  skupina  obsahuje  plány,

rozpo ty,  ú etní  výkazy,  plány  práce  apod.  Druhou  skupinu  19.02  tvo í  ro ní  rozbory

hospoda ení odboru kultury jako celku a zápisy z jednání  o nich - to vše pro léta 1966-81.

T etí  skupinu 19.03 tvo í  materiály  o  hospoda ení  jednotlivých pod ízených institucí  z let

1945-82, p i emž zde p evažují ro ní komplexní rozbory innosti a hospoda ení. Jak už název

napovídá,  p ekra ují  ro ní  rozbory úzkou hospodá skou sféru a podávají  ucelený obraz o

innosti dané instituce jako celku.

20 Statistické výkazy

Tato  skupina  zahrnuje  torzo  statistické  agendy  ve  sfé e  m stské  kultury  pro  léta

1960-61 a 1970-79. Jako p íklad je možno uvést výkazy o návšt vnosti divadel.

21 Národní majetek

Materiály  agendy  správy  národního  majetku  zahrnují  chronologicky  azené  spisy

týkající se státního majetku ve správ  odboru kultury, pop . jemu pod ízených institucí. Jedná

se  o   p evody  vlastnictví  a  správy  nemovitého  i  movitého  majetku  (správa  rukopisné

poz stalosti A. Dvo áka, nákup Loosovy vily, odprodej  býv. Michelské synagogy aj.).

22 Dislokace

Jedná  se  o  vzorek  spis  týkajících  se  umíst ní  pod ízených  institucí  i  samotného

odboru z l. 1952-79.

23 Kontrolní innost

Tato  skupina  obsahuje  zápisy  z dohlídek  a  revizí  pracovník  odboru  kultury

v pod ízených  institucí.  Zachován  je  vzorek  spis  z let  1966-89.  Dokumenty  podobného

charakteru lze ovšem nalézt také ve skupin  „Kulturní instituce“.
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24 Socialistické sout žení

Spisy z let  1962-77 zachycují  vzorek agendy sout žení,  jednotn  vypracovávaných

závazk  ke sjezd m KS , výro ím atp. Okrajov  jsou zde zachovány i písemnosti týkající se

sout ží  na  um lecká  díla  (pomníky,  výtvarná  ešení  budov),  v jiných  letech  za azované

pracovníky odboru do  skupiny „Výtvarné um ní“.

25 Personální v ci

V této  skupin  jsou slou ené v ci  personální,  kádrové a  mzdové.  Na za átek jsou

za azeny  materiály odboru jako celku,  a také obecné spisy platné po celou sféru odboru

kultury z let  1951-84. Rozsáhlou složku tvo í prov rka pracovních sil  ve všech kulturních

za ízení  podle  vládního  usnesení  z r.  1978.  Dále  byly  výb rov  zachovány  personální,

kádrové  a  mzdové  spisy  pod ízených institucí.  Z nich  je  možno  zmínit   personální  spisy

M stských divadel pražských, torzovit  dochované již od r. 1929.

26 Zahrani ní styky

Zvláštní kapitolu ídících kompetencí odboru kultury v i  pod ízeným organizacím

p edstavovala  kontrola  styk  se  zahrani ím,  které  spo ívaly  p edevším  v zahrani ních

cestách,  ale  také  v p ijímání  návšt v,  poskytování  výp j ek,  družebních  stycích  atd.  Tato

agenda byla roz len na do ty  ad. Obecné spisy (26.01) obsahují r zné p edpisy, souhrnné

zprávy a dokumenty o družebních stycích Prahy se zahrani ními metropolemi. adu 26.02

tvo í ro ní (a p tileté) plány zahrani ních styk  za období 1956-79, vypracovávané centráln

odborem kultury pro nad ízené orgány. Podle jednotlivých organizací jsou azeny návrhy na

zahrani ní cesty a další aktivity z l. 1955-81 (26.03), které jednotlivé instituce p edkládaly

odboru  a  ten  dále  postupoval  kolegiu  primátora  ke  schválení.  Za  zájmové,  p vecké  a

ochotnické  soubory  vy izoval  podobné  žádosti  Úst ední  d m  lidové  um lecké  tvo ivosti

(pozd ji Ústav pro kulturn  výchovnou innost). Kulturní organizace vypracovávaly zprávy

ze zahrani ních cest a souhrnné zprávy o zahrani ních stycích, které se nacházejí ve skupin

26.04 (mimo ádn  rozsáhlé zprávy vypracovávali pracovníci M stské knihovny).

27 R zné

Do poslední  skupiny byly  slou eny r zné  fragmentárn  dochované drobné agendy

odboru kultury, jako užívání státních symbol  a m stského znaku, názvy ulic, pé e o spolky

(z l. 1951, 1956, 1969-71, 1979; jde jen o díl í v ci, hlavní dozor náležel odboru pro vnit ní
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v ci NVP), blahop ání a kondolence, branná výchova; obsáhlejší torzo tvo í spisy referátu XII

o  t lovýchov  v Praze  z l.  1946-52  (korespondence  s t lovýchovnými  spolky,  p íprava

sjednocení  t lovýchovy).  Zcela  na  konci  je  za azen  jeden  karton  dokumentace  -  tedy

hlavi kových  papír  a  obálek  kulturních  i  jiných  organizací,  vyt íd ných  b hem  vnit ní

skartace po ádaného fondu - z l. (1956) 1968-85.

Prameny a literatura:

Pro správní vývoj m sta Prahy do r. 1945 je základní studií And lín MERTA, Vývoj

pražské m stské správy od roku 1922 do roku 1945, PSH IX, 1975, s. 147-195. Období dvou

povále ných  desetiletí  zmapoval  TÝŽ,  Pražské  národní  výbory.  Vývoj  jejich  organizace

v letech 1945-65, Praha 1966. Pozd jší dobu zpracovala Jaroslava MENDELOVÁ ve studii

Správní  a organiza ní  zm ny v Národním výboru hlavního m sta  Prahy v letech 1960-85,

PSH XXI,  1988,  s.  49-83.  P i  získávání  podrobn jších  údaj  týkajících  se  p ímo odboru

kultury  nebo  jemu  pod ízených  organizací  jsme  využili  ve  fondu  obsažené  dokumenty  a

v neposlední ad  také zápisy ze zasedání rady a pléna Úst edního výboru hl. m. Prahy z let

1945-1960, resp. Národního výboru hl. m. Prahy z let 1960-1991.
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 ODBOR KULTURY NVP 

KNIHY
Skupina: 01 Podací protokoly

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
1 Podací protokoly referátu pro informace, osv tu a

t lesnou výchovu (nesvázané složky)
1949 1

2 Podací protokoly referátu pro informace, osv tu a
t lesnou výchovu (nesvázané složky)

1950 2

3 Podací protokoly referátu pro informace, osv tu a
t lesnou výchovu (nesvázané složky)

1951 3

4 Podací protokoly t lovýchovného odd lení
osv tového odboru ÚNV (nesvázané složky)

1946-49 4

5 Žádosti klub , spolk  a jednot o osvobození od
dávky ze zábav (t lovýchovné odd lení osv tového
odboru ÚNV? - nesvázané složky)

1947 5

6 Podací protokol akce Praha Klimkovicím (osv tový
odbor?)

1946-48 6

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
7 Obecní d m - rekonstrukce 1967 1

8 Obecní d m - rekonstrukce 1967 2

9 Obecní d m - rekonstrukce 1967 3

10 Obecní d m - rekonstrukce 1967 4

PLÁNY
Skupina: 14 Stavební spisy a plány (velký formát)

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
11 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1956 ( .j. 1-6970) 1

12 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1956 ( .j. 6971-8294) 1

13 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1957 ( .j. 1-3900) 1

14 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1957 ( .j. 3901-6160),
1958 ( .j. 1-3770)

1

15 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1958 ( .j. 3771-3906) 1

16 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1968 ( .j. 1-2080) 2

17 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1968 ( .j. 2081-2891) 2

18 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1970 2

19 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1971 ( . j. 1-2566) 2

SPISY
Skupina: 02 Kancelá ské pomocné knihy
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SPISY
Skupina: 02 Kancelá ské pomocné knihy

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
20 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1972 2

21 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1973 3

22 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1974 3

23 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1976 3

24 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1977 3

25 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1978 3

26 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1979 4

27 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1980 4

28 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury 1981 4

29 02.01 Podací deníky Podací deník odboru kultury (2. odd lení) 1988 4

30 02.01 Podací deníky Podací deník (není jasné, kterého ú adu; snad
sekretariátu nám stka primátora pro kulturní v ci?)

1964-70 5

31 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

Kniha vydaných pr vodních lístk  tajemníka školské
a kulturní komise (Jaroslava Mouchy)

1966-70 5

32 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

Kniha vydaných pr vodních lístk  sekretariátu
nám stka primátora (zprvu Budského, pozd ji J.
Kiliána)

1966-71 5

33 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

Kniha vydaných pr vodních lístk  sekretariátu
nám stka primátora (zprvu Budského, pozd ji J.
Kiliána)

1971-73 5

34 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

Kniha vydaných pr vodních lístk  sekretariátu
nám stka primátora (zprvu Budského, pozd ji J.
Kiliána)

1973-74 5

35 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

Sb rná knížka odboru kultury (evidence vyžádaných
zpráv a výkaz  od ízených organizací k jednotlivým
záležitostem)

1978 5

36 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

Sb rná knížka odboru kultury (evidence vyžádaných
zpráv a výkaz  od ízených organizací k jednotlivým
záležitostem)

1979-82 5

37 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

V cný rejst ík odboru kultury 1978 6

38 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

V cný rejst ík odboru kultury 1979 6

39 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

Poštovní kniha odboru kultury (evidence vyšlé
pošty)

ervenec 1979 - erven
1981

6

40 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

Povolování kulturních akcí ("Povolova ky") 1978 - leden 1979 7

41 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

Povolování kulturních akcí ("Povolova ky") 1981 7

42 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

Povolování kulturních akcí ("Povolova ky") 1982 7

43 02.02 Další pomocné
knihy a rejst íky

Povolování kulturních akcí ("Povolova ky") 1983 7
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SPISY
Skupina: 03 Základní ustanovení

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
44 Organizace a agenda referátu pro školství v dy a

um ní
1949 8

45 Agenda a personální struktura kulturního odd lení
referátu pro školství v dy a um ní (ŠVU)

1949-54 8

46 P íprava decentralizace referátu ŠVU 1950 8

47 Struktura komisí a subkomisí p i referátu ŠVU 1950-51 8

48 Návrh na p evod agendy z referátu ŠVU do referátu
pro informace, osv tu a t lesnou výchovu

1953 8

49 Návrh organizace referátu kultury 1954 8

50 Zm ny v ízení kultury v Praze (decentralizace) 1958 8

51 Usnesení 10. plenárního zasedání NVP z 21. 2.
1966, . 10/2 o z ízení kulturní správy a zrušení
odboru kultury NVP

1966 8

52 Organiza ní ád a organiza ní schéma kulturní
správy

1966 8

53 Vzorový organiza ní ád pro organizace ízené KS
NVP

1966 8

54 Delimitace inspektora kultury z ONV Praha 5 do KS
NVP

1966 8

55 Delimitace Osv tové besedy Praha 9 na KS NVP,
Obv. lidové knihovny na M stskou lidovou
knihovnu a rozpo tu (v souvislosti se zrušením
odboru školství a kultury ONV Praha 9 a z ízením
kulturní správy ONV Praha 9)

1966 8

56 Usnesení 20. PZ NVP z  5.2. 1968, . 20/5 o
za len ní kulturní správy do NVP

1968 8

57 ešení nového postavení obvodních inspektor  pro
kulturu

1969 8

58 Návrh nové organizace resortu kultury (kulturní rady
a kulturní správy)

1969 8

59 Usnesení 1. PZ NVP z  6. 12. 1971, . 1/1 o p em n
kulturní správy na odbor kultury

1971 8

60 Nápl  hlavní innosti kulturní správy NVP 1971 8

61 P sobnost KNV v oblasti kultury 1971 8

62 Nám ty ke zm n  zákona . 111/67 Sb. o hl. m.
Praze, p ipomínky k návrhu nového zákona

1971, 1973 8

63 Nevyhovující právní p edpisy 1972 8

64 Schéma odborných aktiv  p i OK NVP 1972 8

65 Zhodnocení ú innosti obecn  závazných na ízení
NVP

1976 8

66 Návrh pracovní nápln  odboru kultury NVP jako
sou ásti organiza ního ádu NVP

1976 8

67 Organiza ní ád a pracovní ád NVP - p ipomínky
OK NVP

1977 8

68 Návrh pracovní nápln  odboru kultury NVP 1977 8

69 Porady o z ízení odbor  kultury p i ONV Praha 1 -
10 (+ podklady)

1977 8

70 Usnesení 18. PZ NVP ze 23. 10. 1980, . 18/7 o
z ízení kulturní správy NVP (+ nápl  innosti OK a
KS NVP)

1980 8
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SPISY
Skupina: 03 Základní ustanovení

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
71 Organiza ní ád kulturní správy 1983 8

72 Usnesení rady NVP z 24. 1. 1990 . 26 - souhlas se
zrušením kulturní správy NVP

1990 8

73 Usnesení rady NVP z 7. 2. 1990 . 41 o p esunu
kompetencí z kulturní správy na odbor kultury NVP

1990 8

74 Usnesení 16. plenárního zasedání NVP z 15. 3. 1990
. 16/15/P o zrušení kulturní správy NVP

1990 8

75 Návrh reorganizace odboru kultury NVP duben 1990 8

76 Seznamy pracovník  kulturní správy NVP (pro
sí ové jízdenky), nedat. seznam nomenklaturních
pracovník  KS NVP

1969-72 8

77 Ustanovení Adolfa Svobody editelem Kulturní
správy

1971 8

78 Seznam kulturních za ízení ve správ  NVP (+ jejich
ardesy, editelé, telefony a stru né charaktertistiky)

1970 8

79 Telefonní seznamy editel  (a jejich nám stk  a
zástupc ) kulturních za ízení

70.-80. léta 8

80 Organiza ní schéma kulturní správy NVP + spisový
plán (nedat., mezi 1966-67), Spisový plán odboru
kultury NVP (cca 1985), Spisový plán odboru
kultury NVP (nedat., 80. léta)

nedat. (mezi 1966-71),
1985

8

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
81 04.01 Plánování Zprávy o innosti referátu pro školství, v dy a um ní

(za roky 1950, 1951, 1952, 1952-53, 1953)
1950-53 9

82 04.01 Plánování Ak ní program referátu pro školství, v du a um ní
ÚNV na r. 1951

1950 9

83 04.01 Plánování Pracovní plán referátu pro školství, v dy a um ní na
rok 1953 (rozpracování 10 bod  Kl. Gottwalda)

1952 (?) 9

84 04.01 Plánování Operativní zprávy o kulturn -osv tové innosti na
obvodech (od odbor  školství a kultury ONV Praha
4, 9, 11 a 12 pro odbor kultury NVP)

1955-56 9

85 04.01 Plánování Pracovní plán odboru pro školství, v du a um ní
ONV Praha 2

1956 9

86 04.01 Plánování Jednotný plán kulturn  výchovné práce v Praze na l.
1964-65 (+ pr b žná kontrola pln ní)

1963-64 9

87 04.01 Plánování Jednotný plán kulturn  výchovné innosti v Praze v
r. 1965

1964 9

88 04.01 Plánování Pln ní jednotného plánu kulturn  výchovné innosti
v Praze v r. 1965 (zprávy jednotlivých organizací a
obvod )

1966 9

89 04.01 Plánování Rozvoj kulturn  výchovné práce v Praze 5 za l.
1961-65, Stav a hlavní úkoly kulturn  osv tové
práce v Praze 6 (+ p ipomínky OK NVP)

1965 9

90 04.01 Plánování Hlavní sm ry kulturn  výchovné práce v Praze na l.
1966-70

1965-66 9

91 04.01 Plánování P ipomínky NVP k Zásadám dalšího rozvoje a
organiza ního zajišt ní kulturn  výchovné innosti
(pro ministerstvo školství a kultury)

1966 9

92 04.01 Plánování Pr b žná kontrolní zpráva o pln ní jednotného plánu
kulturn  výchovné práce v Praze, kontrolní zpráva o
pln ní jednotného plánu za r. 1966

1966-67 9

Skupina: 04 ízení kultury (obecn )
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SPISY
Skupina: 04 ízení kultury (obecn )

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
93 04.01 Plánování Jednotný plán kulturn  výchovné práce v Praze na r.

1967
1966 9

94 04.01 Plánování Jednotný plán kulturn  výchovné innosti v Praze na
r. 1968 (+ návrhy)

1967 9

95 04.01 Plánování Jednotný plán kulturn  výchovné innosti v Praze na
r. 1968 - podklady od jednotlivých organizací

1967 9

96 04.01 Plánování Plány innosti kulturní správy NVP na r. 1969 1968-69 10

97 04.01 Plánování Hlavní úkoly a sm ry innosti kulturní správy NVP v
r. 1970

1969-70 10

98 04.01 Plánování Zpráva o hlavních sm rech rozvoje hl. m. Prahy v l.
1971-75

1970 10

99 04.01 Plánování Návrh úkol  kulturní správy NVP v I. pololetí 1971 1970 10

100 04.01 Plánování Generel dlouhodobého rozvoje kultury v Praze na l.
1971-85

1968-70 10

101 04.01 Plánování Realizace koncepce rozvoje kulturn  výchovné
innosti v Praze do r. 1970

1969 11

102 04.01 Plánování Plán hlavních úkol  odboru kultury NVP ve 2.
pololetí 1972

1972 11

103 04.01 Plánování Zprávy o pln ní volebního programu NF v oblasti
kultury za r. 1972 a p íprava jeho realizace v r. 1973

1972 11

104 04.01 Plánování Hlavní sm ry kulturn  výchovné innosti v Praze na
r. 1973 

1973 11

105 04.01 Plánování Fakta a hodnocení u p íležitosti dvouletého výro í
volebního programu

1973 11

106 04.01 Plánování Pln ní programového dokumentu "Úloha národních
výbor  v rozvoji kulturn  výchovné innosti"

1973, 1975 11

107 04.01 Plánování Hodnocení jednotných plán  kulturn  výchovné
innosti na r. 1974

1975 11

108 04.01 Plánování Zpráva o pln ní volebního programu v oblasti
kultury

1975 11

109 04.01 Plánování Perspektivní plán rozvoje kulturn  výchovné innosti
v Praze na l. 1976-90 - p ipomínky

1975 11

110 04.01 Plánování Pln ní hlavních sm r  kulturn  výchovné innosti v
Praze za r. 1975, plán rozvoje kulturn  výchovné
innosti v Praze na l. 1976-90

1975-76 11

111 04.01 Plánování Hlavní sm ry rozvoje eské kultury v l. 1976-80 (+
p ipomínky)

1976 11

112 04.01 Plánování Návrh volebního programu "Kultura - sou ást
socialistického zp sobu života"

1976 11

113 04.01 Plánování Plán práce odboru kultury NVP na I. pololetí 1977 1976 (?) 11

114 04.01 Plánování Pln ní volebního programu NF v oblasti kultury za r.
1976 a za I. pololetí 1977

1977 11

115 04.01 Plánování Výhled rozvoje pražské kultury do r. 2000 (+ cíle a
úkoly rozvoje hudebního um ní)

1977 11

116 04.01 Plánování Hlavní sm ry kulturní innosti v Praze pro r. 1978 (+
hodnocení)

1977-78 (?) 11

117 04.01 Plánování Hlavní sm ry kulturní innosti v Praze do XVI.
sjezdu KS  a vytý ení hlavních úkol  na r. 1979

1978 11

118 04.01 Plánování Plán práce odboru kultury NVP na II. pololetí 1969
a jeho pln ní

1979 11

119 04.01 Plánování Hodnocení pln ní hlavních úkol  kulturní innosti v
Praze za r. 1980

1981 (?) 11

120 04.01 Plánování Hlavní úkoly kulturní innosti v Praze pro r. 1981 (+
hodnocení jejich pln ní)

1980-82 11

121 04.01 Plánování Hlavní sm ry a úkoly kulturní innosti v Praze pro r.
1982

1981 11
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SPISY
Skupina: 04 ízení kultury (obecn )

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
122 04.01 Plánování Hlavní sm ry a úkoly kulturní innosti v Praze pro r.

1985
1984 11

123 04.01 Plánování ízení rozvoje kulturní innosti v podmínkách Prahy 1985 11

124 04.01 Plánování Plán rozvoje kulturní innosti v Praze v l. 1986-90 a
hlavní sm ry a úkoly kulturní innosti v Praze pro r.
1986

1985 11

125 04.01 Plánování Hlavní sm ry a úkoly kulturní innosti v Praze na r.
1987

1986 11

126 04.01 Plánování Hlavní sm ry a úkoly kulturní innosti v Praze pro r.
1988

1987 (?) 11

127 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Obecné zprávy o vývoji kulturního života v Praze po
druhé sv tové válce (zhruba 1945-49)

cca 1949-50 12

128 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Obecné zprávy o kulturním život  v Praze a jeho
organizaci (1. Pražské um ní a pražská kultura; 2.
Pražská muzea; 3. Ceny hl. m. Prahy)

po 1950 (?) 12

129 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Zkušenosti ze spolupráce s ONV Praha 6 na úseku
kultury

1955 12

130 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Zpráva o ízení kultury a osv ty v Praze 1958 (?) 12

131 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Vliv SM na kulturní a spole enský život mládeže v
Praze

1964 12

132 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Tisková konference o ízení a organizaci kultury v
Praze a akcích na sezónu 1966-67

1966 12

133 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Instrukce pro povolování kulturní innosti  v Praze
(+ pokyny pro povolování fotografických výstav)

1966 12

134 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Zpráva o materiálním zabezpe ení vysokoškolských
student  a provozu vysokých škol

1966 12

135 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Opat ení proti projev m chuligánství u mládeže v
Praze

1966 12

136 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Návrh na ponechání v platnosti n kterých opat ení
pléna a rady NVP

1966 12

137 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Spolupráce s M stskou radou SVTS a Domem
techniky (+ zhodnocení)

1966, 1969 12

138 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

P ipomínky k formám a metodám ízení ministerstva
školství a kultury

1966 12

139 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Správní poplatky za povolování kulturních produkcí
- stav, úpravy, otázky Kulturního fondu

1966 12

140 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Obecná problematika ízení kultury (pracovní
materiál pro MV KS )

1968 (?) 12

141 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Úvahy k problematice spole enské regulace kultury
(zá í 1968), obecná problematika ízení kultury
(nedat., + p ipomínky k funkci KS  v ízení kultury)

1968-69 12

142 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Zásady innosti a hlavní úkoly ministerstva kultury
SR

1969 12

143 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Obecná problematika ízení kultury, problémy
organizace a ízení kultury v Praze, n které aspekty
státního ízení kultury

1969 12

144 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Vládní usnesení . 274/1968 k n kterým otázkám
života a práce mladé generace - úkoly

1969 12

145 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Návrh na vybudování st edisek zájmové innosti
mládeže

1969 12

146 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

P sobnost kulturní správy v pé i o kulturní život
mládeže

1969 12

147 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Vlád. usnesení . 113/1969 - prost edky proti
narušování ve ejného po ádku a proti poškozování
zahrani n  politických zájm  státu (+ p ipomínky) 

1969 12
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SPISY
Skupina: 04 ízení kultury (obecn )

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
148 04.02 R zné zprávy,

koncepce a sm rnice
Výnos ministerstva kultury SR z 18. 9. 1969
(provedení zák. opat ení p edsednictva FS .
99/1969 Sb. o n kterých p echodných opat eních k
upevn ní a ochran  ve ejného po ádku)

1969 12

149 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Zabezpe ení plynulého pr b hu srpnových dn  1969 1969 12

150 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Principy modelu ekonomiky kultury (+ p ipomínky) 1969 12

151 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Pr zkum spisové a pisárenské služby NVP (+
p ipomínky KS NVP)

1969 12

152 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Návrh zákona NR o n kterých zm nách v
p sobnosti národních výbor  - p ipomínky

1969 12

153 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Návrh na p idání 1 funk ního místa v odboru
školství a kultury ONV Praha 1

1969 12

154 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Výb rová bibliografie z oblasti prognostiky a
dlouhodobého plánování (ministerstvo kultury SR)

1969 12

155 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Realizace usnesení vlády SSR . 127/69 a usnesení
vlády SR . 115/69 o zamezení zneužívání
p idružené výroby

1969 12

156 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Provolání eských um lc , v dc , publicist  a
kulturních pracovník

kv ten 1969 12

157 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Konference pražských kulturních pracovník  na
Žofín  19. 3. 1970 - p ípravné materiály (texty
p íps vk , pozvánky, omluvenky, rezoluce XIII.
sjezdu KS  k otázkám kultury, konsolida ní plán
min. kultury, projev ministra kultury SR a
provolání z celostátní konference o kultu e 8. 12.
1969 ve Slovanském dom )

1970 13

158 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Konference pražských kulturních pracovník  na
Žofín  19. 3. 1970 - stenografický záznam

1970 13

159 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Konference pražských kulturních pracovník  na
Žofín  19. 3. 1970 - seznamy ú astník , presen ní
listina

1970 13

160 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Konference pražských kulturních pracovník  na
Žofín     19. 3. 1970 - provolání

1970 13

161 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Program výzkumných - vývojových úkol  na r. 1970
a 5. p tiletku (1971-75)

1970 13

162 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Ideový projekt organizace spisové agendy NVP,
modernizace spisové služby - p ipomínky

1970 13

163 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Návrh sm rnic pro p ipomínové ízení 1970 13

164 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Vyú tování volebního programu NF za l. 1964-69 a
nový volební program

1970 13

165 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Spolupráce NVP z s. rozhlasem, s. televizí a s.
státním filmem

1970-71 13

166 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Opat ení k zamezení nep íznivých situací na úseku
kultury (zesílení dozoru)

1971 13

167 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Zpráva o úkolech národních výbor  p i práci s
mládeží v Praze

1971 13

168 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Zpráva o pln ní záv r  únorového zasedání ÚV
KS

1972 13

169 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Podklady k vystoupení primátora v televizi
"Význa né události v oblasti kultury"

1972 13

170 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Podklady pro jednání školského a kulturního výboru
NR o problémech pražské kultury

1972 13

171 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Podklady pro Zprávu o rozvoji hl. m. Prahy (pro
NR)

1972 13
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SPISY
Skupina: 04 ízení kultury (obecn )

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
172 04.02 R zné zprávy,

koncepce a sm rnice
R zné obecné sm rnice a vyhlášky 1972-74 13

173 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Komplexní racionalizace v oblasti kultury 1972-77 13

174 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Podíl pražských kulturních za ízení na prohlubování
výchovy mladé generace

1973 13

175 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Politicko-organiza ní zajišt ní zpracování
dlouhodobé koncepce kultury v Praze

1973 13

176 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Pln ní úkol  socialistické výchovy mládeže 1975 13

177 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Údaje pro vystupování vedoucích pracovník  NVP
(rozvoj pražské kultury v l. 1971-74)

1975 13

178 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Koncepce odv tvového systému inspek ní innosti v
oblasti kultury - p ipomínky

1975 13

179 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Zabezpe ení úkol  ze záv r  XV. sjezdu KS 1976 13

180 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Zavedení evidence správních rozhodnutí národních
výbor

1976 13

181 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Podklady pro zprávu primátora o kulturní práci na
sídlištích

1976 13

182 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Boj proti alkoholismu a toxikomániím 1976 13

183 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Pln ní úkol  v oblasti kultury v Praze 7 1976 13

184 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Návrh jednotného inspek ního systému v oblasti
kultury

1977 13

185 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

P íprava pléna NVP ke kultu e 1977 13

186 04.02 R zné zprávy,
koncepce a sm rnice

Výkon správní agendy odborem kultury NVP 1977 13

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
187 05.01 Komise kultury a

pomocné orgány
Sch ze komise p i referátu pro školství, v dy a
um ní (fragment)

1949-51 14

188 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze stálé komise pro kulturu (fragment) 1954-55, 1957 14

189 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 15. 7. 1964 14

190 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

4. sch ze školské a kulturní komise 29. 7. 1964 14

191 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

5. sch ze školské a kulturní komise 19. 8. 1964 14

192 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

6. sch ze školské a kulturní komise 2. 9. 1964 14

193 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

7. sch ze školské a kulturní komise 16. 9. 1964 14

194 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

8. sch ze školské a kulturní komise 30. 9. 1964 14

195 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

9. sch ze školské a kulturní komise 14. 10. 1964 14

196 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

10. sch ze školské a kulturní komise 29. 10. 1964 14

Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

 8



SPISY
Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
197 05.01 Komise kultury a

pomocné orgány
11. sch ze školské a kulturní komise 11. 11. 1964 14

198 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

12. sch ze školské a kulturní komise 25. 11. 1964 14

199 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

13. sch ze školské a kulturní komise 9. 12. 1964 14

200 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

14. sch ze školské a kulturní komise 30. 12. 1964 14

201 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

1. sch ze školské a kulturní komise 13. 1. 1965 14

202 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

2. sch ze školské a kulturní komise 27. 1. 1965 14

203 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

3. sch ze školské a kulturní komise 10. 2. 1965 14

204 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

4. sch ze školské a kulturní komise 24. 2. 1965 14

205 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

5. sch ze školské a kulturní komise 10. 3. 1965 14

206 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

6. sch ze školské a kulturní komise 24. 3. 1965 14

207 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

7. sch ze školské a kulturní komise 7. 4. 1965 15

208 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

8. sch ze školské a kulturní komise 21. 4. 1965 15

209 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

9. sch ze školské a kulturní komise 5. 5. 1965 15

210 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

10. sch ze školské a kulturní komise 19. 5. 1965 15

211 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

11. sch ze školské a kulturní komise 2. 6. 1965 15

212 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

11. sch ze školské a kulturní komise (!) 16. 6. 1965 15

213 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

12. sch ze školské a kulturní komise 30. 6. 1965 15

214 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

14. sch ze školské a kulturní komise 21. 7. 1965 15

215 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

15. sch ze školské a kulturní komise 4. 8. 1965 15

216 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

16. sch ze školské a kulturní komise 18. 8. 1965 15

217 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

17. sch ze školské a kulturní komise 1. 9. 1965 15

218 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

18. sch ze školské a kulturní komise 15. 9. 1965 15

219 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

19. sch ze školské a kulturní komise 29. 9. 1965 15

220 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

20. sch ze školské a kulturní komise 13. 10. 1965 15

221 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

21. sch ze školské a kulturní komise 27. 10. 1965 15

222 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

22. sch ze školské a kulturní komise 10. 11. 1965 15

223 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

23. sch ze školské a kulturní komise 24. 11. 1965 15

224 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

7. sch ze školské a kulturní komise 6. 4. 1966 16

225 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

8. sch ze školské a kulturní komise 20. 4. 1966 16
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SPISY
Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
226 05.01 Komise kultury a

pomocné orgány
9. sch ze školské a kulturní komise 4. 5. 1966 16

227 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

10. sch ze školské a kulturní komise 18. 5. 1966 16

228 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

11. sch ze školské a kulturní komise 1. 6. 1966 16

229 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

12. sch ze školské a kulturní komise 15. 6. 1966 16

230 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

13. sch ze školské a kulturní komise 29. 6. 1966 16

231 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

14. sch ze školské a kulturní komise 13. 7. 1966 16

232 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

15. sch ze školské a kulturní komise 20. 7. 1966 16

233 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

16. sch ze školské a kulturní komise 10. 8. 1966 16

234 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

17. sch ze školské a kulturní komise 24. 8. 1966 16

235 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

18. sch ze školské a kulturní komise 7. 9. 1966 16

236 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

19. sch ze školské a kulturní komise 21. 9. 1966 16

237 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

20. sch ze školské a kulturní komise 5. 10. 1966 16

238 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

21. sch ze školské a kulturní komise 19. 10. 1966 16

239 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

22. sch ze školské a kulturní komise 2. 11. 1966 16

240 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

23. sch ze školské a kulturní komise 16. 11. 1966 16

241 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

24. sch ze školské a kulturní komise 30. 11. 1966 16

242 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

25. sch ze školské a kulturní komise 14. 12. 1966 16

243 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

26. sch ze školské a kulturní komise 28. 12. 1966 16

244 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

1. sch ze školské a kulturní komise 11. 1. 1967 16

245 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

2. sch ze školské a kulturní komise 25. 1. 1967 16

246 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

3. sch ze školské a kulturní komise 8. 2. 1967 16

247 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Spole ná sch ze školské komise a kulturní komise 22. 2. 1967 16

248 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

1. sch ze kulturní komise (+ spole ná sch ze
plánovací, finan ní a kulturní komise, 1. 3. 1967)

8. 3. 1967 17

249 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

2. sch ze kulturní komise 29. 3. 1967 17

250 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

3. sch ze kulturní komise 12. 4. 1967 17

251 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

4. sch ze kulturní komise 26. 4. 1967 17

252 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

5. sch ze kulturní komise 10. 5. 1967 17

253 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

6. sch ze kulturní komise 24. 5. 1967 17

254 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

7. sch ze kulturní komise 7. 6. 1967 17
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Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
255 05.01 Komise kultury a

pomocné orgány
8. sch ze kulturní komise 21. 6. 1967 17

256 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

9. sch ze kulturní komise 2. 8. 1967 17

257 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

10. sch ze kulturní komise 13. 9. 1967 17

258 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

11. sch ze kulturní komise 27. 9. 1967 17

259 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

12. sch ze kulturní komise 11. 10. 1967 18

260 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

13. sch ze kulturní komise 25. 10. 1967 18

261 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

14. sch ze kulturní komise 8. 11. 1967 18

262 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

15. sch ze kulturní komise 22. 11. 1967 18

263 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

16. sch ze kulturní komise 6. 12. 1967 18

264 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

17. sch ze kulturní komise 20. 12. 1967 18

265 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

18. sch ze kulturní komise 10. 1. 1968 18

266 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

19. sch ze kulturní komise 24. 1. 1968 18

267 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

20. sch ze kulturní komise 14. 2. 1968 18

268 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

21. sch ze kulturní komise 28. 2. 1968 18

269 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

22. sch ze kulturní komise 13. 3. 1968 18

270 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

23. sch ze kulturní komise 27. 3. 1968 18

271 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

24. sch ze kulturní komise 10. 4. 1968 18

272 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

25. sch ze kulturní komise 29. 5. 1968 18

273 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

1. sch ze školské komise 8. 3. 1967 19

274 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

2. sch ze školské komise 22. 3. 1967 19

275 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

3. sch ze školské komise 5. 4. 1967 19

276 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

4. sch ze školské komise 3. 5. 1967 19

277 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

5. sch ze školské komise 17. 5. 1967 19

278 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

6. sch ze školské komise 31. 5. 1967 19

279 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Mimo ádná sch ze školské komise 5. 6. 1967 19

280 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

7. sch ze školské komise 14. 6. 1967 19

281 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

8. sch ze školské komise 21. 6. 1967 19

282 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

9. sch ze školské komise 12. 7. 1967 19

283 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

10. sch ze školské komise 9. 8. 1967 19
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SPISY
Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
284 05.01 Komise kultury a

pomocné orgány
11. sch ze školské komise 24. 8. 1967 19

285 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

12. sch ze školské komise 6. 9. 1967 19

286 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

13. sch ze školské komise 20. 9. 1967 19

287 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

14. sch ze školské komise 11. 10. 1967 19

288 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

15. sch ze školské komise 18. 10. 1967 19

289 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

16. sch ze školské komise 1. 11. 1967 19

290 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

17. sch ze školské komise 15. 11. 1967 19

291 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

18. sch ze školské komise 29. 11. 1967 19

292 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

19. sch ze školské komise 13. 12. 1967 19

293 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

[20]. sch ze školské komise 27. 12. 1967 19

294 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

1. sch ze školské komise 24. 1. 1968 19

295 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

2. sch ze školské komise 21. 2. 1968 19

296 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

3. sch ze školské komise 6. 3. 1968 19

297 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Mimo ádná sch ze školské komise 1. 4. 1968 19

298 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

4. sch ze školské komise (spolu s kulturní komisí) 17. 4. 1968 19

299 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

5. sch ze školské komise 8. 5. 1968 19

300 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

6. sch ze školské komise 22. 5. 1968 19

301 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Spole ná sch ze školské komise a kulturní komise 12. 6. 1968 19

302 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

1. sch ze školské a kulturní komise 3. 7. 1968 20

303 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

2. sch ze školské a kulturní komise 7. 8. 1968 20

304 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

3. sch ze školské a kulturní komise 28. 8. 1968 20

305 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

4. sch ze školské a kulturní komise 18. 9. 1968 20

306 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

5. sch ze školské a kulturní komise 2. 10. 1968 20

307 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

6. sch ze školské a kulturní komise 30. 10. 1968 20

308 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

7. sch ze školské a kulturní komise 20. 11. 1968 20

309 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

8. sch ze školské a kulturní komise 18. 12. 1968 20

310 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 22. 1. 1969 21

311 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 19. 2. 1969 21

312 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 5. 3. 1969 21
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SPISY
Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
313 05.01 Komise kultury a

pomocné orgány
Sch ze školské a kulturní komise 16. 4. 1969 21

314 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 21. 5. 1969 21

315 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 18. 6. 1969 21

316 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 25. 6. 1969 21

317 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

7. sch ze školské a kulturní komise (pouze zápis) 23. 7. 1969 21

318 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 20. 8. 1969 21

319 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 24. 9. 1969 21

320 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 19. 11. 1969 21

321 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 28. 1. 1970 22

322 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 25. 2. 1970 22

323 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

2. sch ze školské a kulturní komise 4. 3. 1970 22

324 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

3. sch ze školské a kulturní komise 11. 3. 1970 22

325 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

4. sch ze školské a kulturní komise 25. 3. 1970 22

326 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

5. sch ze školské a kulturní komise 22. 4. 1970 22

327 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

6. sch ze školské a kulturní komise 27. 5. 1970 22

328 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

7. sch ze školské a kulturní komise 24. 6. 1970 22

329 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

8. sch ze školské a kulturní komise 22. 7. 1970 22

330 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

9. sch ze školské a kulturní komise 26. 8. 1970 22

331 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

10. sch ze školské a kulturní komise 9. 9. 1970 22

332 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

11. sch ze školské a kulturní komise 23. 9. 1970 22

333 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

12. sch ze školské a kulturní komise 7. 10. 1970 22

334 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

13. sch ze školské a kulturní komise 21. 10. 1970 22

335 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

14. sch ze školské a kulturní komise 11. 11. 1970 22

336 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

15. sch ze školské a kulturní komise 25. 11. 1970 22

337 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze školské a kulturní komise 30. 12. 1970 22

338 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

1. sch ze školské a kulturní komise 6. 1. 1971 23

339 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

2. sch ze školské a kulturní komise 27. 1. 1971 23

340 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

3. sch ze školské a kulturní komise 17. 2. 1971 23

341 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

4. sch ze školské a kulturní komise 10. 3. 1971 23
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SPISY
Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
342 05.01 Komise kultury a

pomocné orgány
5. sch ze školské a kulturní komise 19. 4. 1971 23

343 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

6. sch ze školské a kulturní komise 12. 5. 1971 23

344 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

7. sch ze školské a kulturní komise 9. 6. 1971 23

345 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

8. sch ze školské a kulturní komise 7. 7. 1971 23

346 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

9. sch ze školské a kulturní komise 18. 8. 1971 23

347 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

10. sch ze školské a kulturní komise 8. 9. 1971 23

348 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

11. sch ze školské a kulturní komise 6. 10. 1971 23

349 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

12. sch ze školské a kulturní komise 10. 11. 1971 23

350 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

1. sch ze kulturní komise 15. 12. 1971 23

351 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

2. sch ze kulturní komise 19. 1. 1972 23

352 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

3. sch ze kulturní komise 16. 2. 1972 23

353 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

4. sch ze kulturní komise 15. 3. 1972 23

354 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Mimo ádná sch ze kulturní komise 5. 4. 1972 23

355 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

5. sch ze kulturní komise 12. 4. 1972 23

356 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

6. sch ze kulturní komise 17. 5. 1972 23

357 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze kulturní komise 7. 6. 1972 23

358 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze kulturní komise 14. 6. 1972 23

359 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

10. sch ze kulturní komise 12. 7. 1972 23

360 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze kulturní komise 16. 8. 1972 23

361 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze kulturní komise 13. 9. 1972 23

362 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze kulturní komise 11. 10. 1972 23

363 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze kulturní komise 25. 10. 1972 23

364 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze kulturní komise 15. 11. 1972 23

365 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze kulturní komise 13. 12. 1972 23

366 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Seznamy len  školské a kulturní komise 1971-72 23

367 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

16. sch ze kulturní komise 31. 1. 1973 24

368 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

17. sch ze kulturní komise 21. 2. 1973 24

369 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

18. sch ze kulturní komise 21. 3. 1973 24

370 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

19. (mimo ádná) sch ze kulturní komise 4. 4. 1973 24
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SPISY
Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
371 05.01 Komise kultury a

pomocné orgány
20. sch ze kulturní komise 18. 4. 1973 24

372 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

21. (mimo ádná) sch ze kulturní komise 16. 5. 1973 24

373 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

22. sch ze kulturní komise 23. 5. 1973 24

374 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

23. sch ze kulturní komise 20. 6. 1973 24

375 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Mimo ádná [24.?] sch ze kulturní komise 18. 7. 1973 24

376 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

25. sch ze kulturní komise 22. 8. 1973 24

377 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

26. sch ze kulturní komise 26. 9. 1973 24

378 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

27. sch ze kulturní komise 23. 10. 1973 24

379 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze kulturní komise 28. 11. 1973 24

380 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

2. sch ze školské komise 2. 2. 1972 25

381 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

3. sch ze školské komise 1. 3. 1972 25

382 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

4. sch ze školské komise 29. 3. 1972 25

383 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

5. sch ze školské komise 12. 4. 1972 25

384 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

6. sch ze školské komise 3. 5. 1972 25

385 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

7. sch ze školské komise 24. 5. 1972 25

386 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

8. sch ze školské komise 21. 6. 1972 25

387 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

9. sch ze školské komise 30. 8. 1972 25

388 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

10. sch ze školské komise 27. 9. 1972 25

389 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

11. sch ze školské komise 25. 10. 1972 25

390 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

12. sch ze školské komise 29. 11. 1972 25

391 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

13. sch ze školské komise 20. 12. 1972 25

392 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

1. sch ze školské komise 24. 1. 1973 25

393 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

2. sch ze školské komise 28. 2. 1973 25

394 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

3. sch ze školské komise 4. 4. 1973 25

395 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

4. sch ze školské komise 25. 4. 1973 25

396 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

5. sch ze školské komise 23. 5. 1973 25

397 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

6. sch ze školské komise 20. 6. 1973 25

398 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

7. sch ze školské komise 29. 8. 1973 25

399 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

8. sch ze školské komise 19. 9. 1973 25
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Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
400 05.01 Komise kultury a

pomocné orgány
[9.] sch ze školské komise 7. 11. 1973 25

401 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

[10.?] sch ze školské komise 4. 12. 1973 25

402 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze pracovní skupiny kulturn  osv tové p i stálé
komisi pro kulturu ÚNV

1954 26

403 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze osv tové subkomise p i školské a kulturní
komisi

1961 26

404 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze osv tové subkomise p i školské a kulturní
komisi

1962 26

405 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze osv tové subkomise p i školské a kulturní
komisi

1963 26

406 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze osv tové subkomise p i školské a kulturní
komisi

1964 26

407 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze osv tové subkomise p i školské a kulturní
komisi

1965 26

408 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze osv tové subkomise p i školské a kulturní
komisi

1966 26

409 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze osv tové subkomise p i školské a kulturní
komisi (fragment)

1970 26

410 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze subkomise pro literaturu (poradního sboru
pro literaturu) p i kulturní komisi (fragment)

1950-53 26

411 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze pracovní skupiny pro výtvarné um ní p i
stálé komisi pro kulturu ÚNV (fragment)

1954 26

412 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze výtvarné komise p i školské a kulturní
komisi NVP (fragment)

1965-69 26

413 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze pracovní skupiny pro pé i o památky a
muzea p i stálé komisi pro kulturu ÚNV (pouze
zpráva o innosti)

1954 26

414 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze subkomise pro památky a muzea p i školské
a kulturní komisi NVP

1961 26

415 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze subkomise pro památky a muzea p i školské
a kulturní komisi NVP

1962 26

416 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze subkomise pro památky a muzea p i školské
a kulturní komisi NVP

1963 26

417 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze subkomise pro památky a muzea p i školské
a kulturní komisi NVP

1964 26

418 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze subkomise pro památky a muzea p i školské
a kulturní komisi NVP (fragment)

1966 26

419 05.01 Komise kultury a
pomocné orgány

Sch ze subkomise pro památky a muzea p i školské
a kulturní komisi NVP (fragment)

1970-71 26

420 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady vedoucích odd lení kulturní správy NVP
(pouze zápisy)

1966 27

421 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Materiály pro porady vedoucích odd lení kulturní
správy NVP

1966 27

422 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady vedoucích odd lení kulturní správy NVP
(pouze zápisy)

1967 27

423 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Materiály pro porady vedoucích odd lení kulturní
správy NVP

1967 27

424 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady vedoucích odd lení kulturní správy NVP
(pouze zápisy)

1968 27

425 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Materiály pro porady vedoucích odd lení kulturní
správy NVP

1968 27

426 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady vedoucích odd lení kulturní správy NVP
(pouze zápisy)

1969 28

427 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Materiály pro porady vedoucích odd lení kulturní
správy NVP (nap . Spisový ád kulturní správy,
p ípravy stavby pomníku Jana Švermy)

1969 28
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Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
428 05.02 Odbor kultury a

pomocné orgány
Porady vedoucích odd lení kulturní správy NVP
(pouze zápisy - fragment)

1970-71 28

429 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Materiály pro poradu vedoucích odd lení odboru
kultury (fragment)

1971 28

430 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Materiály pro poradu vedoucích odd lení odboru
kultury

1972 (1. pololetí) 28

431 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Materiály pro poradu vedoucích odd lení odboru
kultury

1972 (2. pololetí) 28

432 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady vedoucích odd lení odboru kultury NVP 1974 (leden - erven) 29

433 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady vedoucích odd lení odboru kultury NVP 1974 ( ervenec -
prosinec)

29

434 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady vedoucích odd lení odboru kultury NVP
(fragmenty)

1976, 1977, 1979 29

435 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady vedoucích odd lení odboru kultury NVP
(zápisy + p ípravy)

1980 (I. pololetí) 29

436 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady vedoucích odd lení odboru kultury NVP
(zápisy + p ípravy)

1980 (II. pololetí) 29

437 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady vedení odboru kultury NVP (pouze zápisy) 1988 (leden - erven) 29

438 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady odd lení um ní odboru kultury NVP (pouze
zápisy)

1988-90 29

439 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady repertoárové rady odboru kultury NVP
(fragment)

1982 29

440 05.02 Odbor kultury a
pomocné orgány

Porady koncertní rady odboru kultury NVP
(fragment)

1982 29

441 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Výtvarná rada NVP - z ízení, organiza ní ád 1959 30

442 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Výtvarná rada NVP - sch ze (fragmenty z l. 1962-
64), agenda (1961-67)

1961-67 30

443 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Výtvarná rada NVP - z ízení, organiza ní ád,
kompetence, r zná jednání

1971-72 30

444 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP 1973 30

445 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP (plán práce výtvarné
rady na r. 1974)

1974 (leden - duben) 31

446 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP 1974 (kv ten - prosinec) 31

447 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP 1975 (leden - erven) 31

448 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP 1975 ( ervenec -
prosinec)

31

449 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP (+ libreto um leckých
d l na trase metra I. A)

1976 (leden - erven) 32

450 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP 1976 ( ervenec -
prosinec)

32

451 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP 1977 (leden - erven) 32

452 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP 1977 ( ervenec -
prosinec)

32

453 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

P ehled jednání výtvarné rady o jednotlivých
pražských sídlíštích

1973-77 33

454 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP 1978 (leden - erven) 33

455 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP 1978 ( ervenec -
prosinec)

33

456 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze výtvarné rady NVP 1979 (leden - erven) 33
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SPISY
Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
457 05.03 Jiné orgány v

oblasti kultury
Sch ze výtvarné rady NVP 1979 ( ervenec -

prosinec)
33

458 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze ideové rady pro zástavbu okolí Národního
divadla a rekonstrukci jeho historické budovy
(zkrácen  Ideová rada pro Národní divadlo) - zápisy

1966 34

459 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze ideové rady pro zástavbu okolí Národního
divadla a rekonstrukci jeho historické budovy
(zkrácen  Ideová rada pro Národní divadlo) - zápisy

1967 34

460 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze ideové rady pro zástavbu okolí Národního
divadla a rekonstrukci jeho historické budovy
(zkrácen  Ideová rada pro Národní divadlo) - zápisy

1968 34

461 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Agendy sekretá e ideové rady pro Národní divadlo
(statut ideové rady, seznamy len , rozpo et,
korespondence)

1966 34

462 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Agendy sekretá e ideové rady pro Národní divadlo
(investi ní akce Národní divadlo, asové plány,
stavebn -technická dokumentace)

1966 34

463 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Agendy sekretá e ideové rady pro Národní divadlo
(modely, makety - fotodokumentace)

1966 34

464 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Agendy sekretá e ideové rady pro Národní divadlo
(plány na zástavbu proluky po Chourových domech -
stavebn -technická dokumentace a
fotodokumentace)

1966-67 34

465 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Agendy sekretá e ideové rady pro Národní divadlo
(rozpo ty, vyú tování)

1966-68 34

466 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Agendy sekretá e ideové rady pro Národní divadlo
(posudky a expertízy, protokoly a zprávy)

1966-67 35

467 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Agendy sekretá e ideové rady pro Národní divadlo
(tisk - kritické lánky)

1966-68 35

468 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze ideové rady pro p estavbu Národního divadla
(neúplné)

1973-77 35

469 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze kulturních referent  pražských ONV 1950-51 35

470 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Porady vedoucích odbor  kultury pražských ONV 1982 35

471 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Porady obvodních kulturních inspektor  (+ editel
Obvodních kulturních dom )

1968-82 35

472 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Porady editel  kulturních za ízení v p sobnosti
NVP

1970, 1977 35

473 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Porady editel  všech organizací v p sobnosti
odboru kultury NVP

1982 35

474 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Porady editel  obvodních knihoven (a vedoucích
odd lení Úst ední knihovny)

1967-70 35

475 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze divadelní komise ÚNV (+organiza ní ád) 1946-51 36

476 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Porady editel  pražských divadel 1950-51, 1985-86 36

477 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze komisí p i ÚOR (komise pro kulturní
plánování a kontrolu plánu, komise kulturn -
politická ad.)

1947-48 36

478 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Úst ední osv tová rada (ÚOR) - ustavující sch ze 12. 12. 1946 36

479 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze komise pro brannou výchovu rady NVP 1974-77 36

480 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Jednání komise IPCHO-NVP (pouze zápisy -
fragment) [IPCHO = individuální prost edky
chemické ochrany]

1969-73 36
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SPISY
Skupina: 05 Sch ze, porady, komise

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
481 05.03 Jiné orgány v

oblasti kultury
Sch ze komise státní památkové pé e rady NVP 1975-77 36

482 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Porady ídící skupiny (komise) NVP pro systém
mládež a kultury

1982 36

483 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Porady M stského sboru pro ob anské záležitosti 1982 36

484 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze koordina ní komise pro ideovou výzdobu hl.
m sta k 30. výro í osvobození

1974-76 36

485 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Porady pražské pobo ky Svazu eských
dramatických um lc  (PP S DU)

1982 36

486 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Sch ze propaga ní komise MV KS  (k volbám do
zastupitelských sbor )

1976 36

487 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Porady s p edsedy školských a kulturních komisí a
vedoucími odbor  kultury KNV, NVP a NV m sta
Brna, Ostravy a Plzn

1970 36

488 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

R zné porady s redaktory regionálního a místního
tisku

1970 36

489 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

R zné porady a sch ze 1959-60, 1964, 1969-70 37

490 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

R zné porady a sch ze 1972, 1975 37

491 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

R zné porady a sch ze 1978, 1980-82 37

492 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

13. zasedání Ideové rady pro úpravy Pražského
hradu

24. 2. 1966 38

493 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

14. zasedání Ideové rady pro úpravy Pražského
hradu

16.12. 1966 38

494 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

15. zasedání Ideové rady pro úpravy Pražského
hradu

23. 6. 1967 38

495 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

3. sch ze pracovní komise Ideové rady pro úpravy
Pražského hradu

13. 9. 1962 38

496 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

6. sch ze pracovní komise Ideové rady pro úpravy
Pražského hradu

22. 12. 1965 38

497 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

7. sch ze pracovní komise Ideové rady pro úpravy
Pražského hradu

27. 6. 1965 38

498 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

8. sch ze pracovní komise Ideové rady pro úpravy
Pražského hradu

25. 10. 1966 38

499 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

9. sch ze pracovní komise Ideové rady pro úpravy
Pražského hradu

1. 6. 1967 38

500 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

10. sch ze pracovní komise Ideové rady pro úpravy
Pražského hradu

14. 11. 1967 38

501 05.03 Jiné orgány v
oblasti kultury

Mimo ádná sch ze pracovní komise Ideové rady pro
úpravy Pražského hradu

21. 10. 1968 38

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
502 06.01 Usnesení rady

(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1970-71 39

503 06.01 Usnesení rady
(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1977 39

Skupina: 06 Styk s nad ízenými orgány
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SPISY
Skupina: 06 Styk s nad ízenými orgány

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
504 06.01 Usnesení rady

(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1978 (1. ást) 39

505 06.01 Usnesení rady
(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1978 (2. ást) 39

506 06.01 Usnesení rady
(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1981 (1. ást) 39

507 06.01 Usnesení rady
(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1981 (2. ást) 39

508 06.01 Usnesení rady
(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1981 (3. ást) 40

509 06.01 Usnesení rady
(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1982 (1. ást) 40

510 06.01 Usnesení rady
(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1982 (2. ást) 40

511 06.01 Usnesení rady
(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1983 (1. ást) 40

512 06.01 Usnesení rady
(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1983 (2. ást) 41

513 06.01 Usnesení rady
(pléna) NVP pro odbor
kultury

Usnesení rady (pléna) NVP pro odbor kultury 1983 (3. ást) 41

514 06.02 Materiály pro
sch zi rady NVP

Materiály pro sch zi rady NVP (fragmenty) 1963, 1965 42

515 06.02 Materiály pro
sch zi rady NVP

Materiály pro sch zi rady NVP (fragment) 1966 42

516 06.02 Materiály pro
sch zi rady NVP

Materiály pro sch zi rady NVP (fragment) 1969 42

517 06.02 Materiály pro
sch zi rady NVP

Materiály pro sch zi rady NVP (fragment; + pokyny
pro soust e ování materiál  pro radu)

1970 42

518 06.02 Materiály pro
sch zi rady NVP

Materiály pro sch zi rady NVP 1971 (1. pololetí) 42

519 06.02 Materiály pro
sch zi rady NVP

Materiály pro sch zi rady NVP 1971 (2. pololetí) 42

520 06.02 Materiály pro
sch zi rady NVP

Materiály pro sch zi rady NVP 1972 (1. pololetí) 42

521 06.02 Materiály pro
sch zi rady NVP

Materiály pro sch zi rady NVP 1972 (2. pololetí) 43

522 06.02 Materiály pro
sch zi rady NVP

Materiály pro sch zi rady NVP (fragmenty) 1988-89 43

523 06.03 Materiály pro
kolegium primátora (tj.
porady vedoucích
funkcioná  NVP)

Materiály pro kolegium primátora (tj. porady
vedoucích funkcioná  NVP)

1971 43

524 06.03 Materiály pro
kolegium primátora (tj.
porady vedoucích
funkcioná  NVP)

Materiály pro kolegium primátora (tj. porady
vedoucích funkcioná  NVP)

1972 43
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SPISY
Skupina: 06 Styk s nad ízenými orgány

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
525 06.04 Materiály pro další

orgány NVP (i mimo
NVP)

Materiály pro komisi kultury (fragmenty) 1967, 1970, 1988 44

526 06.04 Materiály pro další
orgány NVP (i mimo
NVP)

Materiály pro tajemníka NVP 1970-71 44

527 06.04 Materiály pro další
orgány NVP (i mimo
NVP)

Materiály pro nám stky primátora (nap . zpráva o
Majálesu 1965)

1959 (?), 1963-72, 1976 44

528 06.04 Materiály pro další
orgány NVP (i mimo
NVP)

Materiály pro primátora (resp. kancelá  primátora)
NVP (fragmenty)

1957, 1966, 1970-72,
1976

44

529 06.04 Materiály pro další
orgány NVP (i mimo
NVP)

Materiály pro p edsednictvo MV KS  (fragmenty) 1985, 1988-89 44

530 06.04 Materiály pro další
orgány NVP (i mimo
NVP)

Materiály pro ostatní orgány (uvnit  i mimo NVP) -
ministerstvo kultury SR (sí  knihoven, kulturn
výchovná innost, sí  kulturních za ízení, sout žní
ád pro výtvarná díla), organiza ní odbor NVP (org.
ád NVP, p sobnost NV a odbor , plán úkol  vlády
SR, zákon o hl. m. Praze)

1966-67, 1971 44

531 06.05 Pln ní usnesení
rady, pléna a komise
kultury NVP

Pln ní usnesení rady NVP za l. 1968-1972 (pro
komisi lidové kontroly)

1969-73 44

532 06.05 Pln ní usnesení
rady, pléna a komise
kultury NVP

Pln ní usnesení rady a školské a kulturní komise
 NVP za r. 1969 (pro komisi lidové kontroly)

1969-70 44

533 06.05 Pln ní usnesení
rady, pléna a komise
kultury NVP

Pln ní usnesení rady, pléna a školské a kulturní
komise  NVP za r. 1970 (pro školskou a kulturní
komisi)

1970-71 44

534 06.05 Pln ní usnesení
rady, pléna a komise
kultury NVP

Pln ní usnesení rady, pléna a školské a kulturní
komise  NVP za r. 1971 (pro komisi kultury)

1971-72 44

535 06.05 Pln ní usnesení
rady, pléna a komise
kultury NVP

Pln ní usnesení rady a komise kultury NVP za l.
1970-1973 (pro komisi kultury, VLK a organiza ní
odbor)

1972-73 44

536 06.06 Úkolové listy Úkolové listy 1961 45

537 06.06 Úkolové listy Úkolové listy 1962-64 46

538 06.06 Úkolové listy Úkolové listy 1965-66, 1977 (pouze 1
list)

47

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
539 Ob žníky referátu pro školství, v dy a um ní ÚNV 1951 48

540 Ob žníky referátu pro školství, v dy a um ní ÚNV 1952-53 48

541 Ob žníky referátu pro školství, v dy a um ní ÚNV 1955 48

542 Ob žníky odboru kultury NVP 1978 48

543 Ob žníky odboru kultury NVP 1979 48

Skupina: 07 Ob žníky
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SPISY
Skupina: 07 Ob žníky

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
544 Ob žníky odboru kultury NVP 1980 49

545 Ob žníky odboru kultury NVP 1981-86 49

546 Ob žníky odboru kultury NVP 1987-88 49

547 Ob žníky odboru kultury NVP 1989 49

548 Ob žníky odboru kultury NVP 1990 49

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
549 08.01 Obecn Základní spisy (organizace kulturn  osv tových

za ízení 1957, sm rnice pro lidové univezity a
akademií v dy, techniky a um ní 1961, vyhlášení
sít  muzeí a galerií 1965, pr zkum využití a
kvalifikace kult. pracovník  1967)

1957-67 50

550 08.01 Obecn Informace o kult. stycích s venkovem (1968), dovoz
z kapitalistických stát , za azení org. podle zákona o
socialistických podnicích, dohoda o spolupráci mezi
Knihou a M st. knihovnou (1969)

1968-69 50

551 08.01 Obecn Vedlejší hosp. innost kult. organizací, právní
postavení kult. organizací, innost kult. za ízení pro
d ti a mládež, hlášení osob nacházejících se v cizin ,
zamezení provokací p i film. a divadelních
p edstaveních

1970 50

552 08.01 Obecn Kriminalita v p edváno ní dob  (1971), poskytování
inf. sd lovacím prost edk m, vzorové pracovní ády
(1972), boj proti alkoholismu a toxikomániím
(1975), p ipravennost kult. za ízení na volby,
centrální automatizované údaje o objektech kult.
za ízení (1976)

1971-76 50

553 08.01 Obecn Zprávy o stavu vynálezectví a zlepšovatelství - podle
usnesení vlády SR . 260/1975 (od jednotlivých
institucí)

1976 50

554 08.01 Obecn Organiza ní ády a dokumentace kulturních
organizací

1978 50

555 08.01 Obecn Zabezpe ení vlád. usnesení . 360/1979
(zabezpe ení hospodárnosti p i propagaci -
p edevším distribuce volných vstupenek) -
všeobecné spisy

1979-82 50

556 08.01 Obecn Zabezpe ení vlád. usnesení . 360/1979 (divadla:
ABC, Divadlo E. F. Buriana, Hudební divadlo v
Karlín , Divadlo Ji ího Wolkera, M stská divadla
pražská, Realistické divadlo Zd. Nejedlého)

1979-82 50

557 08.01 Obecn Zabezpe ení vlád. usnesení . 360/1979 (divadla:
Rokoko, Semafor, Divadlo Spejbla a Hurvínka,
Divadlo S. K. Neumanna, Státní divadelní studio,
Úst ední loutkové divadlo, Divadlo na Vinohradech,
Divadlo na Zábradlí)

1979-82 50

Skupina: 08 Kulturní instituce

 22



SPISY
Skupina: 08 Kulturní instituce

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
558 08.01 Obecn Zabezpe ení vlád. usnesení . 360/1979 (ostatní

instituce: Filmový podnik, Galerie hl. m. Prahy,
Hv zdárna a Planetárium, kniha, M stská knihovna,
Muzeum hl. m. Prahy, Palác kultury, PKOJF,
Pragopropag, Pražská botanická zahrada, PKS,
Pražské st edisto st. památkové pé e, Symfonický
orchestr FOK, ZOO)

1979-82 50

559 08.01 Obecn R zné instituce (nová družstva, hospodá ská za ízení
aj.): klub KD-Stalingrad, úst . d m um lc  v Nár.
dom  na Smíchov  (1952), st edisko tvo ivé reklamy
"Pražská mozaika" (1966), Mars (hosp. za . Juveny),
Puls (hosp. za . eskomoravské rady Svazu klub
mládeže¨), družstvo Spektrum, družstvo Emiton,
družstvo Jos. Budila v Kunraticích (1969), družstvo
Gramofon. technika, Signum (obch. org. Artcentra),
Propag-služba (Bráník), Provazochodecký podnik
Praha 9 (1970), St edisko APN (1974), Institut
vzd lávání pracovník  kultury a um ní (1979), org.
ád Pražské um lecké agentury (nedat.)

1952, 1966-79 50

560 08.02 Divadla Divadla obecn  - základní ustanovení (z izování a
slu ování divadel, úpravy sít  pražských divadel,
zm ny názv  apod.)

1949-51, 1963-84 51

561 08.02 Divadla Divadla obecn  - spisy o z ízení Úst edí
návšt vnických služeb (UNAS)

1963-64 51

562 08.02 Divadla Divadla obecn  - provozní v ci ( ízení innosti,
povolování her, dramaturgické plány, zprávy o
minulosti a sou asnosti pražských divadel apod.)

1948-59 51

563 08.02 Divadla Divadla obecn  - provozní v ci ( ízení innosti,
povolování her, dramaturgické plány apod.)

1960-65 51

564 08.02 Divadla Divadla obecn  - provozní v ci ( ízení innosti,
povolování her, dramaturgické plány apod.)

1966-70 52

565 08.02 Divadla Divadla obecn  - provozní v ci ( ízení innosti,
povolování her, dramaturgické plány apod.)

1971-73 52

566 08.02 Divadla Divadla obecn  - provozní v ci ( ízení innosti,
povolování her, dramaturgické plány apod.)

1974-76 52

567 08.02 Divadla Divadla obecn  - provozní v ci ( ízení innosti,
povolování her, dramaturgické plány apod.)

1977-80 52

568 08.02 Divadla Divadla obecn  - provozní v ci ( ízení innosti,
povolování her, dramaturgické plány apod.)

1981-85 53

569 08.02 Divadla Divadlo ABC (p vodn  Divadlo satiry) - základní
ustanovení (zm na názvu, p ipojení k M stským
divadl m pražským)

1957, 1961-65 53

570 08.02 Divadla Divadlo ABC (p vodn  Divadlo satiry) - provozní
v ci

1960 53

571 08.02 Divadla Alhambra - provozní v ci 1953, 1963-66 53

572 08.02 Divadla Divadlo Atelier v M stské knihovn  - provozní v ci 1975 53

573 08.02 Divadla Branické divadlo (pantomimy) - základní ustanovení
(p evod ze záv. klubu ROH Branického pivovaru do
pé e ONV Praha 15), provozní v ci

1957, 1981 53

574 08.02 Divadla erné divadlo - základní ustanovení (delimitace z
SDS k s. souboru písní a tanc )

1976 53

575 08.02 Divadla DISK, divadelní studio AMU - inspekce (1958),
provozní v ci (1966-68)

1958, 1966-68 53

576 08.02 Divadla Divadlo E. F. Buriana (p vodn  D 34) - základní
ustanovení (statut)

1979 53

577 08.02 Divadla Divadlo E. F. Buriana (p vodn  D 34) - provozní
v ci

1958-84 53
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578 08.02 Divadla Hudební divadlo v Karlín  - základní ustanovení

(žádost o p evzetí divadla ministerstvem kultury
SR 1954, statut 1979)

1954, 1979 53

579 08.02 Divadla Hudební divadlo v Karlín  - provozní v ci 1952-82 53

580 08.02 Divadla Chorea bohemica - základní ustanovení, provozní
v ci

1983 53

581 08.02 Divadla Divadlo Járy Cimrmana - provozní v ci 1981 53

582 08.02 Divadla Divadlo Ji ího Wolkera (p vodn  M stské divadlo
pro mládež) - základní ustanovení (z ízení MDM
1948, statut 1979)

1948, 1979 53

583 08.02 Divadla Divadlo Ji ího Wolkera (p vodn  M stské divadlo
pro mládež) - provozní v ci

1950-81 53

584 08.02 Divadla Klicperovo divadlo v Kobylisích - provozní v ci 1963-67 53

585 08.02 Divadla Lesní divadlo v Kr i - provozování (+návrhy na
vybudování Parku kultury a oddechu v Kr i)

1952-54 54

586 08.02 Divadla Loutkové divadlo "Um lecké výchovy" na
Královských Vinohradech - základní ustanovení (+
finan ní v ci)

1947-48 54

587 08.02 Divadla Ma ásková scéna Divadla m sta Žižkova - základní
ustanovení (p evzetí do správy ÚNV)

1948-49 54

588 08.02 Divadla M stská divadla pražská - základní ustanovení
(statuty atd.)

1945-46, 1979-80 54

589 08.02 Divadla M stská divadla pražská - provozní v ci 1946-81 54

590 08.02 Divadla Divadlo na Fidlova ce - provozní v ci 1953-63 54

591 08.02 Divadla Divadlo na Fidlova ce - revize, inspekce nedat., 1954-58 54

592 08.02 Divadla Divadlo na Vinohradech - základní ustanovení
(organiza ní ády, statut)

1950, 1953, 1960, 1966,
1979-80

54

593 08.02 Divadla Divadlo na Vinohradech - korespondence s autory 1922-46 54

594 08.02 Divadla Divadlo na Vinohradech - provozní v ci 1955-84 54

595 08.02 Divadla Divadlo Na zábradlí - základní ustanovení (vznik
divadla, zm na org. schématu, statut)

1963, 1975, 1979 54

596 08.02 Divadla Divadlo Na zábradlí - provozní v ci 1962-81 54

597 08.02 Divadla Realistické divadlo Zde ka Nejedlého - základní
ustanovení (statut)

1979 55

598 08.02 Divadla Realistické divadlo Zde ka Nejedlého - provozní
v ci

1957-84 55

599 08.02 Divadla Rokoko - základní ustanovení (statut vedoucích
funkcioná , zrušení divadla)

1970, 1974 55

600 08.02 Divadla Rokoko - provozní v ci 1962-72 55

601 08.02 Divadla Rokoko - revize, inspekce 1957-58 55

602 08.02 Divadla íše loutek - základní ustanovení (pom št ní
divadla)

1949 55

603 08.02 Divadla íše loutek - provozní v ci 1968 55

604 08.02 Divadla Scénografická laborato  - provozní v ci 1957 55

605 08.02 Divadla Semafor - provozní v ci (nap . ustavení Semafor-
klubu, zastavení zkoušek hry J. Suchého "Kdyby
tisíc klarinet ")

1962, 1966, 1976-82 55
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606 08.02 Divadla Divadlo Spejbla a Hurvínka - základní ustanovení

(p evzetí ÚNV 1951, statut 1979)
1951, 1979 55

607 08.02 Divadla Divadlo Spejbla a Hurvínka - provozní v ci 1953-77 55

608 08.02 Divadla Divadlo S. K. Neumanna - základní ustanovení
(statut)

1979 55

609 08.02 Divadla Divadlo S. K. Neumanna - provozní v ci 1957-82 55

610 08.02 Divadla Divadlo S. K. Neumanna - revize, inspekce nedat. 55

611 08.02 Divadla Státní divadelní studio - základní ustanovení
(delimitace ze správy ministerstva kultury SR do
správy NVP)

1971-72 56

612 08.02 Divadla Státní divadelní studio - základní ustanovení
(delimitace ze správy ministerstva kultury SR do
správy NVP)

1972-76 56

613 08.02 Divadla Státní divadelní studio - základní ustanovení
(za len ní souboru Ji ího Linhy, z ízení Lyry
mládeže)

1970-71 56

614 08.02 Divadla Státní divadelní studio - základní ustanovení (statut
1979, zrušení SDS 1980 + personální struktura)

1979-80 56

615 08.02 Divadla Státní divadelní studio - provozní v ci 1976-77 56

616 08.02 Divadla Státní divadelní studio - provozní v ci (stanovisko k
hostování Radošínského naivného divadlo z
Bratislavy, provoz Dílny 24 atd.)

1979 56

617 08.02 Divadla Úst ední loutkové divadlo - základní ustanovení
(statut, organiza ní ád)

1979 56

618 08.02 Divadla Úst ední loutkové divadlo - provozní v ci (+
Divadlo D tského domu - 1953)

1953, 1959-72 56

619 08.02 Divadla Divadlo za branou - základní ustanovení
(osamostatn ní ze Státního divadelního studia 1968,
likvidace 1972)

1968-72 56

620 08.02 Divadla Ostatní divadla - provozní v ci (soubory OKD a
Osv tových besed, amatérská divadla malých forem,
žádosti o z ízení nových divadel apod.)

1949-79 56

621 08.03 Muzea, muzejnictví Všeobecn : plán výstav pražských muzeí na r. 1950 1950 57

622 08.03 Muzea, muzejnictví Všeobecn : Svaz eských muzeí - zprávy; zprávy o
innosti pražských muzeí (muzeum B. Smetany, A.

Dvo áka, A. Jiráska, V. I. Lenina atd.)

1957 57

623 08.03 Muzea, muzejnictví Všeobecn : Svaz eských muzeí - p edlohy zákon  o
osv tové innosti, muzeích a galeriích; zprávy o
innosti pražských muzeí (muzeum B. Smetany, A.

Dvo áka, A. Jiráska, V. I. Lenina atd. + 2 plakáty
výstav)

1958 57

624 08.03 Muzea, muzejnictví Všeobecn : týden muzeí a památkové pé e aj. 1961 57

625 08.03 Muzea, muzejnictví Všeobecn : využit plastik z lapidaria, posuzování
plakát  aj.

1962 57

626 08.03 Muzea, muzejnictví Všeobecn : sbírkové p edm ty - Památník nár.
písemnictví, sbírka Zd. Macka, pam tní sín  aj.

1963 57

627 08.03 Muzea, muzejnictví Všeobecn : koncepce eského muzejnictví -
p ipomínky

1969 57

628 08.03 Muzea, muzejnictví Všeobecn : Stav pam tních síní a síní revolu ních
tradic - soupis po obvodech

1975 57
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629 08.03 Muzea, muzejnictví Všeobecn : plány úkol  v muzejnictví na 7.

p tiletku, ochrana a zabezpe ení sbírek v muzeích a
galeriích, v deckovýzkumná innost v muzeích a
galeriích aj.

1980 57

630 08.03 Muzea, muzejnictví Všeobecn : prov rka ochrany a zabezpe ení sbírek v
muzeích a galeriích

1981 57

631 08.03 Muzea, muzejnictví Všeobecn : zásady odborné innosti muzeí, zpráva o
stavu ochrany a zabezpe ení sbírek v muzeích a
galeriích aj.

1984 57

632 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: p evedení do správy
odboru školství a kultury NVP, konkurs na místo
editele aj.

1961 58

633 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: libreto výstavy "Židé v
praze od nejstarších dob do r. 1948; darování
kultových p edm t ; scéná e film  "Dvojí proces" (o
F. Kafkovi) a "Po stopách Golema" + posudky;
konkurs na místo editele (dotazníky, životopisy);
restituce majetku mezi SSR a PLR

1962 58

634 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: nové složení v decké rady
muzea; výp j ní ád knihovny muzea; výstava
terezínských d tských kreseb v USA aj.

1963 58

635 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: v decké stáže; vydávání
katalog  aj.

1964 58

636 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: M. D. Zelenka -
p ipomínky, výstava v Berlín  aj.

1965 58

637 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: výstava ve Vídni; rozší ení
nákupní komise SŽM; novinový lánek o SŽM -
up esn ní údaj , nákup sbírkových p edm t  aj.

1966 58

638 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: reakce na návrh
reorganizace

1971 58

639 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: restaurování náhrobník  na
starém židovském h bitov , test pr vodce SŽM aj.

1973 58

640 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: návrh na nové expozice aj. 1974 58

641 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: odpis sbírkových p edm t
- poškození

1975 58

642 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: zap j ení exponát  do
USA

1976 58

643 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: poskytnutí fotografií pro
publikace; vedlejší hospodá ská innost muzea aj.

1977 58

644 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: výzkumy zahrani ních
badatel  - publikace, kopie; nákupy;expozice
terezínských d tských kreseb aj.

1978 58

645 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: výstavy v zahrani í (USA,
Anglie, Mexiko, Berlín); nákupy; rozpo et aj.

1979 58

646 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: nákupy; výstava "lidové
um ní ze sbírek SŽM"; zahrani ní badatelé -
vyhotovení kopií atp; vým na sbírkových p edm t ;
otev ení studijního oboru hebraistika na FF UK aj.

1980 58

647 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: výstava v Itálii 1981 58

648 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: zápis knihovny SŽM do
mezinárodního seznamu; zahrani ní badatelé

1982 58

649 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum: zahrani ní badatelé -
záp j ky, kopie pro publikaci aj.

1983 58

650 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum:publikace "Státní židovské
muzeum" ( eská a anglická mutace); nákupy;
výstavy v zahrani í (Francie, Rakousko, Kanada) aj.

1984 58
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651 08.03 Muzea, muzejnictví Státní židovské muzeum:výstavy v zahrani í

(Kanada, Švédsko)
1985 58

652 08.03 Muzea, muzejnictví Národní muzeum: zprávy o innosti, zápisy z porad
(torzo)

1940-41 59

653 08.03 Muzea, muzejnictví Národní muzeum: národopisné odd lení - revize 1941 59

654 08.03 Muzea, muzejnictví Národní muzeum: knihovna - provozní záležitosti
(nákup rukopis  a starých tisk , revize výp j ek -
odpisy aj.)

1948 59

655 08.03 Muzea, muzejnictví Národní muzeum: provozní záležitosti (nákupy,
zajišt ní prostor aj.)

1949 59

656 08.03 Muzea, muzejnictví Národní muzeum: provozní záležitosti (zajišt ní
prostor - "Lešehradeum" Praha 16, odpis sbírk.
p edm t  aj.)

1950 59

657 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: zpráva o innosti za 1. pol.
1949

1949 59

658 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti
(depozitá e - revize stavu, zajišt ní nových /foto/,
odkazy, odúmrt  aj.)

1955 59

659 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti
(depozitá e - zajišt ní nových /foto uvažovaných
objekt /, aj.)

1956 59

660 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy:provozní záležitosti (zpráva o
innosti muzea, výstavy, nákupy, revize aj.)

1957 59

661 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy:provozní záležitosti (zpráva o
innosti muzea, publikace, depozitá  Kolod je n.

Luž. aj.)

1958 60

662 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy:provozní záležitosti (stav
sbírek, výp j ky, delimitace aj.)

1959 60

663 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti (prostory,
záp j ky, exponáty aj.)

1960 60

664 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti
(depozitá e, záp j ky aj.)

1961 60

665 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti (prov rka
aj.)

1962 60

666 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti (libreto
výstavy na Loret  "Praha pob lohorská",
poz stalosti, vým na sbírkových p edm t  aj.)

1963 60

667 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti (studijní
pobyty, povolení doprodeje pohlednic Lorety -
vzorek aj.)

1964 60

668 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti
(rekonstrukce zvonkohry na Loret ,depozitá e,
nákupy aj.)

1965 60

669 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti
(koncepce innosti muzea,konkurs na místo editele,
nákup sbírkových p edm t  aj.)

1966 60

670 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti (záp j ky
aj.)

1968 60

671 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti (možnost
zbourání hlavní budovy, nákupy aj.)

1970 60

672 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti (nákupy
aj.)

1971 60

673 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti (nákupy,
zabezpe ení sbírek aj.)

1973 60

674 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti (nákupy,
muzejnictví ke 30. výro í osvobození aj.)

1974 60
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675 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti (nákup

sbírkových p edm t )
1976 60

676 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti
(konzervace poh ebních insignií P emysla Otakara
II. aj.)

1977 60

677 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti
(publikace, nákupy, inventarizace aj.)

1978 60

678 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: Spole nost p átel starožitností
/stanovy/ - p i len ní k Muzeu jako dobrovolný aktiv

1979 60

679 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: provozní záležitosti (nákupy,
publikace, výstavy, ochrana a zabezpe ení
sbírkových p edm t  aj.)

1980 60

680 08.03 Muzea, muzejnictví Muzeum hl. m. Prahy: návrh jednacího ádu
poradního sboru pro sbírkovou innost

1984 60

681 08.03 Muzea, muzejnictví Stálé expozice: Petschk v palác a Kobyliská
st elnice - celkový stav, snahy o úpravy a
zp ístupm ní, informa ní materiál

1958-77 60

682 08.03 Muzea, muzejnictví Stálé expozice: z ízení pam tní sín  revoluce r. 1945
ve Starom stské radnici

1974-77 60

683 08.03 Muzea, muzejnictví Stálé expozice: ilegální laborato  - Praha 5 -
Smíchov, U Nikolajky 26

1966-68 60

684 08.03 Muzea, muzejnictví Stálé expozice: budování muzea východních a
mimoevropských kultur - návrhy na organizaci aj.

1960 60

685 08.03 Muzea, muzejnictví Stálé expozice: Maroldovo panorama bitvy u Lipan -
p evedení do správy PKOJF

1956 60

686 08.03 Muzea, muzejnictví Stálé expozice: muzeum M. Alše a  A. Jiráska,
letohrádek Hv zda - cestovní ruch; zp ístupn ní
pracovny A. Jiráska v Resslov  ul. 1, Praha 2

1966-72 60

687 08.03 Muzea, muzejnictví Stálé expozice: pam tní sí  (a pam tní deska) Emy
Destinnové - z ízení

1972 60

688 08.03 Muzea, muzejnictví Stálé expozice: byty spisovatel  (J. Zeyer, E.
Krásnohorská, M. Pujmanová)

1958-69 60

689 08.03 Muzea, muzejnictví Stálé expozice: muzeum A. Dvo áka - budování
památníku v Nelahozevsi, zprávy o innosti

1949, 1960, 1978 60

690 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1955 61

691 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1956 61

692 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1957 61

693 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1958 61

694 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1963 61

695 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1965 61

696 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1966 61

697 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1968 61

698 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1969 61

699 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1970 62

700 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1971 62

701 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1972 62

702 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1973 62
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703 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti (p evod

knihovník  z p ipojených obcí na ONV 5, 9 a 10,
z ízení pobo ky v sídlišti Pankrác I)

1975 62

704 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - organiza ní ád 1976 62

705 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti (centrální
nákup angažované literatury z mimo . prost edk
ministerstva kultury SR)

1976 62

706 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti (centrální
nákup angažované literatury z mimo . prost edk
ministerstva kultury SR)

1977 62

707 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1978 62

708 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1979 62

709 08.04 Ostatní instituce M stská knihovna - provozní záležitosti 1985 62

710 08.04 Ostatní instituce Kniha, n. p. - provozní záležitosti (provozovny,
doporu ené tituly k prodeji, odpis zastaralých a
neprodejných knih, distribuce prapor  a vlajek atp.)

1960-80 63

711 08.04 Ostatní instituce Nadání Hlávkových - nada ní listina 1917, 1923 64

712 08.04 Ostatní instituce Nadání Hlávkových - Spolek Hlávkovy studentské
koleje vysokých škol pražských - stanovy, výro ní
zprávy, hospoda ení, obsazování míst atd.

1904-49 64

713 08.04 Ostatní instituce Nadání Hlávkových - revize hospoda ení, finan ní
uzáv rka

1964-67 64

714 08.04 Ostatní instituce Nadání Hlávkových - správa nadace: statuty (1954,
1969), spory o složení správy nadání, spory o další
existenci nadace, ú etní uzáv rky atd.

1953-74 64

715 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - základní ustanovení
(decentralizace filmové distribuce, z ízení Film.
podniku 1957, sm rnice pro filmovou distribuci
1967, 1973, z izovací listina 1976)

1957, 1967, 1973, 1976 65

716 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - základní ustanovení (Pražský
filmový klub - org. ád, registrace)

1972, 1976 65

717 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - volné vstupenky do kin 1971, 1981-85 65

718 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1955-57 65

719 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1959 65

720 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1960 65

721 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1961 65

722 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1962 65

723 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1963 65

724 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1964 65

725 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - 1. Mezinárodní televizní festival
"Zlatá Praha"

1964 65

726 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1965 65

727 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1966 65
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728 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací

sály, p edstavení aj.)
1967 65

729 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1968 65

730 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1969 65

731 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení, jmenování nového editele aj.)

1970 65

732 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1971-72 65

733 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1973 65

734 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1975 65

735 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1977 65

736 08.04 Ostatní instituce Filmový podnik - provozní záležitosti (promítací
sály, p edstavení aj.)

1980 65

737 08.04 Ostatní instituce Sjezdový palác (Palác kultury) - založení podniku,
návrh statutu

1976, 1980 65

738 08.04 Ostatní instituce Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) -
základní ustanovení (nová organizace zahradnictví
ve Stromovce 1955, 1958, org. ád 1966, sm rnice o
provozování lunapark  1969-70, koncepce dalšího
rozvoje 1970?, nový org. ád 1971-72)

1955-72 66

739 08.04 Ostatní instituce Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) -
základní ustanovení (koncepce)

1972-73 66

740 08.04 Ostatní instituce Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) -
základní ustanovení (výkon funkce OKD pro Prahu
7)

1972, 1976 66

741 08.04 Ostatní instituce Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) -
základní ustanovení (org. ád a systemizace 1977,
org. struktura PKOJF 1977, návrh org. a kádrového
uspo ádání 1978, org. ád PKOJF 1978-79)

1977-79 66

742 08.04 Ostatní instituce Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) -
provozní v ci (návrh na z ízení d tské železnice,
zrušení provozu koní ve Stromovce atd.)

1954, 1956 66

743 08.04 Ostatní instituce Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) -
provozní v ci (návrh na z ízení d tské železnice,
Maroldovo panoráma, auk ní hala atd.)

1957 67

744 08.04 Ostatní instituce Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) -
provozní v ci (+ Správa Starého výstavišt  1948-58)

(1948-) 1958 67

745 08.04 Ostatní instituce Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) -
provozní v ci (1959: Maroldovo panoráma,
Bruselský pavilón atd., 1960: umíst ní Mat jské
pouti, tématické ned le, umíst ní soch do
Stromovky, 1964: výstava kv tin, 1965: tématické
ned le, lapidárium, 1966: lunaparky, Mat jská pou ,
esperantisté, atd.)

1959-66 67

746 08.04 Ostatní instituce Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) -
provozní v ci (z ízení cestovní kancelá e PKOJF,
plán kulturn  výchovné innosti na 1970, spolupráce
s Laternou magicou)

1969-73 67

747 08.04 Ostatní instituce Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) -
provozní v ci (výstava zájmové innosti pracujícího
lov ka, výstavba pavilon  E a F, dohoda mezi

PKOJF a TK-Made in (Publicity), mezinár.
zahradnické výstavy)

1975-79 67
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748 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1955-56 68

749 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1957 68

750 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1958 68

751 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1959 68

752 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1960 68

753 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1961 68

754 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1962 68

755 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1963 68

756 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1964 68

757 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1965 68

758 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1968 68

759 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1970 68

760 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1973 68

761 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1974 68

762 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1975 68

763 08.04 Ostatní instituce Lidová technická zábava 1976 68

764 08.04 Ostatní instituce Pražská botanická zahrada - základní ustanovení
(org. ád 1969, pracovní ád 1972, org. ád 1979)

1969-79 69

765 08.04 Ostatní instituce Pražská botanická zahrada - provozní v ci
(nemovitosti, vým na editele 1974, poradní sbor
MK SR pro botanické zahrady, plán kulturn
výchovné innosti na l. 1981-85)

1969-81 69

766 08.04 Ostatní instituce Hv zdárna na Pet ín  (Štefánikova) - základní
ustanovení (org. ády)

1969, 1979 69

767 08.04 Ostatní instituce Lidová hv zdárna na Pet ín  - provozní v ci (zpráva
o innosti za l. 1953-54)

1954 69

768 08.04 Ostatní instituce Lidová hv zdárna na Pet ín  - provozní v ci (nákup
vybavení, p ednášková innosti, malé planetárium,
jmenování rady LH atd.)

1956 69

769 08.04 Ostatní instituce Lidová hv zdárna na Pet ín  - provozní v ci (nákup
vybavení, zprávy o innosti, plány atd.)

1957 69

770 08.04 Ostatní instituce Lidová hv zdárna na Pet ín  (resp. Štefánikova
hv zdárna, Hv zdárna a Planetárium) - provozní
v ci (plány práce, zprávy o innosti)

1958-60 69

771 08.04 Ostatní instituce Lidová hv zdárna na Pet ín  (resp. Štefánikova
hv zdárna, Hv zdárna a Planetárium) - provozní
v ci (konkurs na editele)

1961-62 69

772 08.04 Ostatní instituce Lidová hv zdárna na Pet ín  (resp. Štefánikova
hv zdárna, Hv zdárna a Planetárium) - provozní
v ci 

1963-84 69

773 08.04 Ostatní instituce Galerie hl. m. Prahy - základní ustanovení (vy len ní
galerie ze St ediska státní památkové pé e 1962-63,
koncepce innosti 1973-74, zásady rozvoje eských
galerií 1976)

1962-63, 1973-74, 1976 69
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774 08.04 Ostatní instituce Galerie hl. m. Prahy - provozní v ci (nákup

sbírkových p edm t  1966, 1970)
1963-82 69

775 08.04 Ostatní instituce Symfonický orchestr FOK - základní ustanovení
(za len ní Pražského mužského sboru 1970, org. ád
1976, za len ní Sukova komorního sboru 1979)

1970, 1976, 1979 69

776 08.04 Ostatní instituce Symfonický orchestr FOK - provozní v ci (ve ery
ruské a sov tské hudby, zabezpe ení koncertní
innosti 1975, dramaturgický plán 1978-79, soubor

Pražské smy ce po emigraci Jana Hrábka 1983-84)

1966, 1975-84 69

777 08.04 Ostatní instituce Pražské kulturní st edisko - základní ustanovení
(org. ád 1966, organizace metodické a poradenské
innosti 1970, org. struktura 1976, statut um lecké

rady PKS 1980)

1966-80 70

778 08.04 Ostatní instituce Pražské kulturní st edisko - provozní v ci (spor s
Krajským podnikem pro film, koncerty a estrády
 st edo eského KNV o registraci um lc  1966-67 aj.
)

1966-80 70

779 08.04 Ostatní instituce Pražské kulturní st edisko - provozní v ci
(dramaturgický plán PKS na l. 1979-80)

1979 70

780 08.04 Ostatní instituce Pražská informa ní služba - základní ustanovení
(delimitace Úst . inform. služby a Výst ižkové
služby na ÚNV 1956, statut a jeho zm na 1957-58,
delimitace výzdoby hl. m. Prahy z PIS 1966, org. ád
1971-72)

1956-58, 1966, 1971-72 70

781 08.04 Ostatní instituce Pražská informa ní služba - provozní v ci (návrh na
p evedení Lorety do správy PIS 1966, náhrada škod
po zem . Nin  Sekerkové 1978-81, pr vodcovská a
tlumo nická služba)

1958-72 70

782 08.04 Ostatní instituce Pražská informa ní služba - provozní v ci
(pr vodcovská a tlumo nická služba, plán
výstavních akcí na 1976, ešení potíží v ízení PIS
1974)

1973-81 70

783 08.04 Ostatní instituce Pražské st edisko státní památkové pé e a ochrany
p írody - základní ustanovení (organiza ní ád 1966-
67, organizace st. památkové pé e 1975)

1966-67, 1975 71

784 08.04 Ostatní instituce Pražské st edisko státní památkové pé e a ochrany
p írody - provozní v ci (kádrové materiály Miloše
Chlupa - obsazení místa editele 1963, Symposium
"Praha 1860-1960" 1971, p ipomínky k návrhu
stavebního zákona 1975)

1963, 1969, 1971, 1975 71

785 08.04 Ostatní instituce M stský rozhlas - základní ustanovení + provozní
v ci (organizace, návrhy delimitace a statutu,
pracovní a platové podmínky, návrh na p evedení do
kap. kultura 1976)

1955-58, 1976 71

786 08.04 Ostatní instituce Kulturní a spole enské st edisko Obecní d m a
Slovanský d m (KASSOD) - základní ustanovení
(organiza ní úprava)

1955 71

787 08.04 Ostatní instituce Kulturní a spole enské st edisko Obecní d m a
Slovanský d m (KASSOD) - provozní v ci

1956 71

788 08.04 Ostatní instituce Kulturní a spole enské st edisko Obecní d m a
Slovanský d m (KASSOD) - provozní v ci

1957 71

789 08.04 Ostatní instituce Kulturní a spole enské st edisko Obecní d m a
Slovanský d m (KASSOD) - provozní v ci
(rekonstrukce varhan v Obecním dom )

1958-59 71

790 08.04 Ostatní instituce Kulturní a spole enské st edisko Obecní d m a
Slovanský d m (KASSOD) - revize, inspekce

1956 71

791 08.04 Ostatní instituce D m slovenské kultury, Klub slovenské kultury -
základní ustanovení (návrh na z ízení, statut)

1968, 1976-78 71
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792 08.04 Ostatní instituce Hudební školy a kursy - základní ustanovení +

provozní v ci
1949-56 71

793 08.04 Ostatní instituce Sportpropag - základní ustanovení (p evedení do
správy NVP)

1976 71

794 08.04 Ostatní instituce Pragopropag - zápis do podnikového rejst íku 1976 71

795 08.04 Ostatní instituce Parkcentrum (sdružení park  kultury a oddechu) -
základní ustanovení (z ízení 1966, p esun do Prahy
1969, studio Kotva 1971)

1966-71 71

796 08.04 Ostatní instituce M stský d m osv ty - základní ustanovení (statut,
organiza ní a pracovní ád)

1953-62 72

797 08.04 Ostatní instituce M stský d m osv ty - základní ustanovení (struktura
MDO, jmenování rady MDO)

1963-64 72

798 08.04 Ostatní instituce M stský d m osv ty - gremiální porady vedoucích
st edisek MDO

1959-60 72

799 08.04 Ostatní instituce M stský d m osv ty - provozní v ci 1956-59 72

800 08.04 Ostatní instituce M stský d m osv ty - provozní v ci 1960 72

801 08.04 Ostatní instituce M stský d m osv ty - provozní v ci (vedlejší
innost zam stnanc  MDO)

1959-60 72

802 08.04 Ostatní instituce M stský d m osv ty - provozní v ci (pracovní
úvazky um lc )

1959 72

803 08.04 Ostatní instituce M stský d m osv ty - revize, inspekce 1954, 1958, 1960, 1963 72

804 08.04 Ostatní instituce M stský d m osv ty - inventarizace 1960-61 72

805 08.04 Ostatní instituce ZOO - základní ustanovení (org. ád) 1976 73

806 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1952 73

807 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1956 73

808 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1957 73

809 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1958 73

810 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1959 73

811 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1960 73

812 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1961-62 73

813 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1963-64 73

814 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1965 73

815 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1966-68 73

816 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1970-74 73

817 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci (návrh na po ádání mezinírodní
konference zástupc  ZOO ze soc. stát )

1975 73

818 08.04 Ostatní instituce ZOO - provozní v ci 1976-81 73

819 08.04 Ostatní instituce ZOO - inventarizace, revize 1957-58, 1966 73
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820 09.01 Výstavy a

výstavnictví
R zné výstavy (nap . Pražské mládežnické soubory
bojují za mír, Gogol, Sov tské výtvarné um ní atd.)

1952 74

821 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Stálá školská výstava - likvidace, p evod do správy
Úst edního ústavu pro další vzd lávání u itelstva p i
MŠ

1956 74

822 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Organiza ní záležitosti, organizace výstav atp. -
výstavy: 25 let ZOO, Atomy pro mír, W. A. Mozart
v eské hudební kultu e aj.; výstavy výtvarného
um ní - p ehledy, plány, povolení výstav, pozvánky
(V. Rabas aj.)

1956 74

823 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Organiza ní záležitosti, organizace výstav atp. -
výstavy: 700 let Malé Strany,výstava um leckých
emesel, výstava rumunské karikatury aj.; výstavy

výtvarného um ní - p ehledy, plány, povolení výstav,
pozvánky, soupisy exponát  aj.

1957 74

824 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Organiza ní záležitosti, organizace výstav atp. -
výstavy: Výstava k záv r m XI. sjezdu KS ,
Sov tské družice  aj.; výstavy výtvarného um ní (V.
Špála, Pražský salón, Em. Famíra, Ad. Träger aj.) -
p ehledy, plány, povolení výstav, pozvánky, soupisy
exponát  aj.

1958 74

825 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.

1959 74

826 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.

1960 75

827 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.

1961 75

828 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.

1962 76

829 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.

1963 76

830 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.

1964 77

831 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.

1965 77
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832 09.01 Výstavy a

výstavnictví
Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.

1966 78

833 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.

1967 78

834 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Plány výstavní innosti, hodnocení výstavních akcí,
stanovy SVU

1968 78

835 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav (torzo); organizace výstavy "Živá
krása staré Prahy" v Lucemburku

1969 78

836 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.

1970 78

837 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.; organizace a hodnocení výstav k 50. výro í
vzniku KS

1971 79

838 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Povolování výstav p edevším výtvarného um ní -
soupisy vystavených d l, pozvánky na vernisáže, text
"úvodního slova" pro zahájení výstavy, katalogy
(výjime n ); plány výstavní innosti jedn. výstavních
síní aj.

1972 79

839 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Plány výstavních akcí 1973 79

840 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Organiza ní zál. výstav - 25 let památkové pé e v
SR, 25. výro í Vít zného února, výstava E. Famíry

1973 79

841 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Plány výstavní innosti (1974-75) 1974 80

842 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Organiza ní záležitosti výstav - 30. výro í SNP, Dny
s. kultury v Götteborgu, výstava o Praze ve

Stockholmu aj.

1974 80

843 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Ú ast Prahy na "Veletrhu architektonického
d dictví" v Bruggách - organiza ní zál., libreto
výstavy

1974 80

844 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Problematika vystavování a prodeje d l na ve ejných
prostranstvích

1974 80

845 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Hospodárnost výstav 1975 80

846 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Výstavy - organiza ní záležitosti, libreta, koncepce,
hodnocení (p edvolební výstava U Hybern
"Bilance-jistoty-perspektivy", výstava o Praze v
Pa íži aj.)

1976 81

847 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Výstava v Lucemburku "Praha - m sto tisícileté
historie a nových perspektiv" - scéná , organiza ní
záležitosti

1977 82

848 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Výhledový plán výstavních akcí NVP na roky 1978-
80

1977 82
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849 09.01 Výstavy a

výstavnictví
Výstava k 30. výro í vydání zákona o jednotné škole
"Škola pro život" - org. záležitosti, scéná ,
propaga ní leták; výstava o Praze v Budapešti; org.
dny p átelství Praha - Berlín; p íprava výstavy
"Praha - m sto pokrokových tradic"; p ehled
výstavních akcí, po adatel  a návšt vník  za r. 1977

1977 82

850 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Plán výstavních akcí na r. 1978, hodnocení za r.
1977; Sv tová výstava poštovních známek "Praga
1978" (organizace); výstava "D dictví a budoucnost
m sta Prahy" v B lehrad

1978 82

851 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Návrh celostátního plánu výstavních akcí na r. 1978 1977-78 83

852 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Plány výstavních akcí NVP 1979 83

853 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Plány výstavních akcí NVP 1980 83

854 09.01 Výstavy a
výstavnictví

Výstava "Praha v dob  Karla IV." v západním
Berlín

1984 83

855 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Povolování kult. akcí 1969 84

856 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

eská filharmonie - koncerty 1950-54 85

857 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Symfonický orchestr hl. m. Prahy F.O.K. 1951-55 85

858 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Koncerty, hudební subkomise, "Smetanova
p tiletka" aj.

1950-51 85

859 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Koncerty, estrády aj. 1952 85

860 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Koncerty, estrády aj. 1953 85

861 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Koncerty 1954 85

862 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Koncerty, estrády, um lecké soubory aj. 1955 85

863 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Spole enský tanec, zpráva o inspekci v kavárn  Alfa
a vinárn  U Kupc , estrády, zprost edkování

1956 85

864 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Spole enský tanec, estrády, koncerty, jiná um lecká
vystoupení, plakáty aj.

1957 85

865 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Spole enský tanec, hudební produkce - "lidoví
hudebníci"(kvalifikace, seznam soubor ), koncerty

1958 85

866 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Spole enský tanec,koncerty, estrády, likvidace
"Pražské estrády" - soupis majetku aj.

1959 85

867 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Spole enský tanec, koncerty, estrády, u itelé hudby
aj.

1960 86
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868 09.02 Hudební produkce,

um lecká vystoupení,
PKS

Spole enský tanec, um lecká vystoupení,
zprost edkování aj.

1961 86

869 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Spole enský tanec, um lecká vystoupení,
zprost edkování aj.

1962 86

870 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Spole enský tanec, um lecká vystoupení,
zprost edkování, hudba v krematoriích aj.

1963 86

871 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Spole enský tanec, um lecká vystoupení,
zprost edkování, tane ní hudba, hudební skupiny aj.

1964 86

872 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Spole enský tanec, um lecká innost, koncerty,
estrády aj.

1965 86

873 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Hudební produkce, zprost edkování, kvalifikace aj. 1966 86

874 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Koncerty, estrády, hudební produkce aj. 1968 86

875 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Honorování za estrády a mimodivadelní innost 1969 86

876 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Konsolidace v zábavní oblasti, zprost edkovávání
vystoupení, Pražské quadrienále jevištního
výtvarnictví, hudební akce, spole enský tanec

1970 86

877 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Koncerty, estrády, hudební produkce,
zprost edkování aj.

1971 87

878 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

P ipomínky k návrhu zásad zákona NR o ve ejné
koncertní a ve ejné zábavní innosti

1972 87

879 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Zprost edkování vystoupení - koncepce, lidoví
hudebníci, 2. sjezd eských p vc

1972-1973 87

880 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Koncerty, hudební produkce - mj. vystoupení
ma arské skupiny Lokomotiv GT a jeho d sledky,
rekvalifikace estrádních um lc , po ady PKS aj.

1973 87

881 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Koncerty, hostování cirkus  v Praze - podmínnky
vystoupení (cirkus Humberto, Alfred) aj.

1974 87

882 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Zprost edkování (skupina B. Mikoláška), režisé i
po ad  PKS na Starom stském nám stí

1975 87

883 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Um lecká vystoupení, letní kult. innost, kultura v
p edvolební kampani aj.

1976 87

884 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Stav koncertních prostor v Praze - r zné zprávy 1976 87

885 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Po ady PKS, Pražské kulturní léto, Svaz hudebník
SR - dopis editele PKS aj.

1977-78 87

886 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Vým r o poskytování slev ze vstupného na kult.
produkce a sport. podniky

1979 87
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887 09.02 Hudební produkce,

um lecká vystoupení,
PKS

Pražské kulturní léto 1980 87

888 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Vým r o cenách vstupného na kult. produkce,
Metodický pokyn pro hmotné zabezpe ení
ú inkujících p i akcích zájmové um lecké innosti

1981-82 87

889 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Zrušení svazu hudebník , zm ny v povolovacím
ízení aj. 

1983-84 87

890 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Pražské kulturní léto 1986 - koncepce, p íprava
p ehlídky "Pozdrav mládí" v Paláci kultury

1986 87

891 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Viola - scéná e, povolování p edstavení, p ipomínky 1977-78 88

892 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Viola - scéná e, povolování p edstavení, p ipomínky,
censura 

1982-83 88

893 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Rockový maratón za mír (Lucerna 7. 12. 1983) -
scéná , p ipomínky, censura

1983 89

894 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Literární a komponované po ady (Lyra pragensis aj.)
- scéná e, povolování, p ipomínky

1983 89

895 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Pražské jazzové dny 1980-82 89

896 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Informace o "problémových souborech", rušení
koncert , Spiritual kvintet (p edstavení Kníže Hanka
- stížnosti) aj.

1979-83 89

897 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Kvalifikace a rekvalifikace um lc  (PKS) 1975-76 89

898 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Evidence um lc  PKS 1980 89

899 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Pokyn ministerstva kultury SR pro kvalifikaci
um lc  z oblasti zábavního um ní (estrád)

1981 89

900 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Kvalifikace, rekvalifikace um lc  (PKS) 1980-81 89

901 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

Kvalifikace, rekvalifikace um lc  (PKS) 1984 89

902 09.02 Hudební produkce,
um lecká vystoupení,
PKS

P ehled kvalifikovaných soubor  lidových
hudebník  v Praze (PKS)

1986 89

903 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Oslavy 9. 5. "Den radosti", umíst ní obrazu Kl.
Gottwalda na Nár. muzeum (volby) aj.

1948 90

904 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

70. narozeniny J. V. Stalina - výkazy akcí po
obvodech

1949 90

905 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Májové veselice (30. 4.) - hlášení o pr b hu na
jednotlivých obvodech

1950 90

906 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

MDŽ - výzdoba, program, hesla aj. 1952 90

907 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

1., 9. kv ten, hesla k MDŽ, úmrtí J. V. Stalina aj. 1953 90
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908 09.03 Slavnosti, oslavy,

výro í
200 let od narození W. A. Mozarta 1953-55 90

909 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Kv tnové dny - podhalení pomníku J. V. Stalina, 10.
výro í osvobození; I. celostátní spartakiáda, libreto
slavnosti Fidlova ka, " ínská ned le, oslavy V SR
aj.

1955 90

910 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Závod míru - sch ze m stského etapového výboru -
organiza ní záležitosti;oslavy 1. máje, metodická
p íru ka "Jak p ipravíme Majáles", vítání delegací,
oslavy V SR (organiza ní komise pro zajišt ní
oslav, rozpis hesel) aj.

1956 90

911 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Výro í úmrtí J. Vrchlického, m síc S SP, 40. výro í
V SR, státní smutek a poh eb A. Zápotockého
(organiza ní zál.) aj.

1957 90

912 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

10. výro í Vít zného února, 80 let Z. Nejedlého, 1.
máj, XI. sjezd KS , oslavy V SR, delegace,
pr vody aj.

1958 90

913 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Vítezný únor, Den SLA 1958 90

914 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

1. máj, 9. kv ten (organizace, oprava tribuny na
Letné, vstupenka na tribunu), vítání delegací, výro í
vzniku pionýrské organizace, V SR aj.

1959 90

915 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

1. máj, 9. kv ten, rekonstrukce tribuny na Letné, II.
celostátní spartakiáda, m síc S SP, oslavy V SR,
delegace aj.

1960 90

916 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

1. máj (mj. vstupenka do domu . 782 na
Václavském nám.), 9. kv ten, rekonstrukce tribuny
na Letné, 40. výro í KS , Den SLA (programy
oslav, vstupenky), oslavy V SR (pozvánka),
delegace aj.

1961 90

917 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

1. máj, II. letní spartakiáda spojeneckých armád, den
SLA, delegace, výstava známek Praga 1962

1962 90

918 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Podklady pro publikaci "Praha 15 let po
osvobození"(rukopisy jednotlivých kapitol,
korektury, osnovy, p ipomínky) - 1. ást

1959-60 91

919 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Podklady pro publikaci "Praha 15 let po
osvobození"(rukopisy jednotlivých kapitol,
korektury, osnovy, p ipomínky) - 2. ást

1959-60 92

920 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

1. máj, výro í Slovenského národního povstání
(program oslav, pozvánka), Den SLA (organizace,
programy oslav aj.)

1963 93

921 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

1. máj, delegace SSSR, výro í vzniku pionýrské
organizace

1964 93

922 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

20. výro í osvobození. II. celostátní spartakiáda
(komplexní oslavy - výzdoba m sta, organiza ní
záležitosti, p íprava), Den SLA

(1961-) 1965 93

923 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

20. výro í osvobození - sout že (1960-)1965 93

924 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Slavnostní oh ostroj 9. 5., oslavy V SR 1966 93

925 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

50. výro í V SR 1967 93

926 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Oslavy 9. 5., 400. výro í J. Keplera aj. 1968 93

927 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

50. výro í vzniku SR, 30. výro í Mnichova 1968 93
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928 09.03 Slavnosti, oslavy,

výro í
Oslava V SR, 180 let od narození J. S. Presla, 25.
výro í osvobození, 100. výro í narození V. I.
Lenina, M síc s.-sov. p átelství a Dny sov tské
kultury

1970 93

929 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

50. výro í založení KS  - p íprava oslav,
organizace, p íprava kulturních po ad  k výro í,
výzdoba m sta

1970-71 94

930 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

P ehled výro í v r. 1971, výzdoba k XIV. sjezdu
KS , výro í 17. listopadu, oslava výro í
osvobození, 80. výro í trvání m stské knihovny, 80
let od narození J. Skupy aj.

1971 94

931 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

J. Fu ík - výro í narození a úmrtí, Mezinárodní rok
knihy, 55. výro í V SR aj.

1972 94

932 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

M SP - hodnocení akcí v r. 1973, p íprava oslav 30.
výro í osvobození, 50. výro í úmrtí V. I. Lenina  a J.
Wolkera, pozvánka na "Trocnovské dny" v
Trocnov  a eských Bud jovicích (550. let od úmrtí
Jana Žižky z Trocnova), program akce aj.

1974 94

933 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

30. výro í osvobození, IV. celostátní spartakiáda,
Mezinárodní rok ženy, 100. výro í úmrtí V.
Morstadta

1975 94

934 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

akce Vánoce pražských d tí, zimní slavnosti
pražských d tí

1976 94

935 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Výzdoba k XV. sjezdu KS  a k 55. výro í založení
KS , 59. výro í V SR a M síc s.-sov tského
p átelství

1976 94

936 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Oslavy 60. výro í V SR, koncepce dlouhodobé
ideové výzdoby Prahy, akce "Praha pat í pionýr m"

1977 94

937 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

30. výro í Vít zného února 1978 94

938 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Jolka - scéná  p edstavení 1979 94

939 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

Kalendá  kulturn  politických výro í na r. 1980 1980 94

940 09.03 Slavnosti, oslavy,
výro í

100. výro í narození J. Haška a F. Kafky, narozeniny
um lc   - výro í v l. 1986-9

1982-84 94

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
941 Obvodní osv tové rady 1948 95

942 Obvodní osv tové rady, politicko-osv tová innost 1949 95

943 Obvodní osv tové rady, innost na obvodech 1950 95

944 Obvodní osv tové rady, besedy, tribuny lidu aj. 1951 95

945 Názorná propagace a agitace na st ední školy (úvaha
s ná rty "domácí úkol")

1951 95

946 Obvodní osv tové rady, innost na obvodech 1952 95

947 Obvodní osv tové rady, v decko-osv tová
propagace aj.

1955 95

948 Osv tová innost na obvodech, dozor nad
regionálními vlastiv dnými kroužky aj.

1956 95

Skupina: 10 Osv tová innost
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949 Osv tová innost na obvodech, osv tové besedy,

propagace, dozor nad regionálními vlastiv dnými
kroužky aj.

1957 95

950 Osv tové besedy, regionální vlastiv dné kroužky aj. 1958 95

951 Osv tové besedy, regionální vlastiv dné kroužky aj. 1959 95

952 Regionální vlastiv dné kroužky aj. 1960 96

953 Regionální vlastiv dné kroužky aj. 1961 96

954 Zpráva o stavu osv tové práce v Praze a jejích
úkolech ve III. p tiletce

1961 96

955 Regionální vlastiv dné kroužky, osv tová za ízení
aj.

1962 96

956 Regionální vlastiv dné kroužky, osv tová za ízení
aj.

1963 96

957 ízení osv tové innosti v Praze 1965 96

958 Regionální vlastiv dné kroužky, osv tová za ízení,
organizace ob anských poh b  aj.

1965 96

959 Org. ád OKD, D m kultury pracujících ve
strojírenství na Smíchov  (užívání místností), OKD
Praha 6 (nahrávací studio)

1966 96

960 Regionální vlastiv dné kroužjky (PIS) 1968 96

961 Nová koncepce osv tových dom  (+ p ipomínky),
OKD Praha 6 (obchodní innost), delimitace MKD
Kyje

1969 96

962 OKD obecn  (zpráva o práci OKD, tabulky
efektivity, jazykové tábory, šet ení v OKD, knihovny
OKD), OKD Praha 3 (klub fotograf  amatét ), OKD
Praha 4 (delimitace do správy ONV), D m kultury
kovopr myslu (pln ní funcke OKD Praha 5), OKD
Praha 10 (delimitace do správy NVP), regionáln
vlastiv dné kroužky, besedy s p edstaviteli církví

1970-71 96

963 Užívání pojm  "osv ta" a "kulturn  výchovná
práce", OKD Praha 9 (kontrola), MKD Kbely
(protest proti válce ve Vietnamu)

1972 96

964 Církevní politika, ateistická výchova a propaganda 1976 96

965 Regionáln  vlastiv dné kroužky, výchova k
manželství a rodi ovství, innost manželských a
p edmanželských poraden

1977 96

966 Statut Kulturního domu hl. m. Prahy, výchova mladé
"socialistické"generace

1979 96

967 Ateistická výchova 1984 96

968 P ednášková innost 1955-58 96

969 P ednášková innost (p ednášky o liturgii, nabídka
p ednášek od soukromníka)

1970, 1981 96

970 Lidová um lecká tvo ivost - výkaz o innosti
hudebních t les

1949 97

971 Lidová um lecká tvo ivost - amatérští loutká i 1950 97

972 Lidová um lecká tvo ivost - ochotníci, loutká i,
p vecké soubory aj.

1956 97

973 Lidová um lecká tvo ivost - ochotníci, loutká i,
p vecké soubory aj.

1957 97
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974 Lidová um lecká tvo ivost - ochotníci, loutká i,

p vecké soubory aj.
1958 97

975 Lidová um lecká tvo ivost - ochotníci, loutká i,
p vecké soubory aj.

1959 97

976 Lidová um lecká tvo ivost - ochotníci, loutká i,
p vecké soubory aj.

1960 97

977 Lidová um lecká tvo ivost - ochotníci, loutká i,
p vecké soubory (nap . Hlahol) aj.

1961 97

978 Lidová um lecká tvo ivost - ochotníci, loutká i,
p vecké soubory aj.

1962 97

979 Lidová um lecká tvo ivost - ochotníci, loutká i,
p vecké soubory aj.

1963 97

980 Lidová um lecká tvo ivost - ochotníci, loutká i,
p vecké soubory aj.

1964 97

981 Lidová um lecká tvo ivost - ochotníci, loutká i,
p vecké soubory (nap  Typografia) aj.

1965 97

982 Lidová um lecká tvo ivost, zájmová um lecká
innost - koncepce rozvoje zájmové um lecké
innosti v SSR, filmoví amaté i, p vecké soubory

aj.

1966 97

983 Lidová um lecká tvo ivost, zájmová um lecká
innost - loutká i, ochotníci, p vecké soubory aj.

1968 97

984 Lidová um lecká tvo ivost, zájmová um lecká
innost - loutká i, ochotníci, p vecké soubory aj.

1970 97

985 Lidová um lecká tvo ivost, zájmová um lecká
innost - loutká i, ochotníci, p vecké soubory aj.

1973 97

986 Zprávy o zájmové um lecké innosti na území Prahy
(+ delimitace Pražské zp vohry)

1976-77 97

987 Jazykové kurzy pro negramotné 1956 98

988 Vzd lávání osv tových pracovník 1966 98

989 Koncepce vzd lávání kulturn  výchovných
pracovník  - p ipomínky

1969 98

990 Další vzd lávání pracovník , jazykové kursy aj. 1968-78 98

991 Osv tová pé e o zvláštní skupiny obyvatelstva
(cikánské obyv.)

1959-83 98

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
992 11.01 Ochrana p írody Honitba v kr ském a kunratickém lese; ochrana

sad ; stanovisko k motoristickému  závodu v Šárce
aj.

1955-63 99

993 11.01 Ochrana p írody Ochrana zelen ; chrán ní živo ichové na území
Prahy aj.

1965 99

994 11.01 Ochrana p írody Konference k 10. výro í vydání zákona o státní
ochran  p írody - organiza ní záležitosti

1966 99

995 11.01 Ochrana p írody Ochrana Šárky - služba dobrovolník 1966 99

996 11.01 Ochrana p írody Návrh vyhlášky NVP o prohlášení chrán ných
p írodních výtvor  a jejich ochranných pásem, sklad
v Buben i - ochrana zelen  aj.

1967 99

997 11.01 Ochrana p írody Vyhlášení p írodních rezervací na území hl. m.
Prahy

1968 99

Skupina: 11 Ochrana kulturních hodnot a p írody
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998 11.01 Ochrana p írody Býv. vápenka Hlubo epy, ochrana chrán ného území

meandry Boti e; Klub za starou Prahu - návrhy na
ochranu zelen ; Barrandovská spojka v Prokopském
údolí

1970 99

999 11.01 Ochrana p írody Z ízení h išt  ve Vojanových sadech aj. 1972 99

1000 11.01 Ochrana p írody Zpráva o sou asné situaci na rozhodujících úsecích
životního prost edí v hl. m. Praze

1972 99

1001 11.01 Ochrana p írody Expedice Sahara - žádost o finan ní p ísp vek 1973 99

1002 11.01 Ochrana p írody Stížnosti obvodního konzervátora ochrany p írody v
Praze 6, analýza innosti TIS na území hl. m. Prahy,
spolupráce s eským mysliveckým svazem, údržba
pozemku u Bílkovy vily

1974 99

1003 11.01 Ochrana p írody Koncepce ochrany životního prost edí na území
Prahy

1975 99

1004 11.01 Ochrana p írody Celopražská konference k problematice ochrany
p írody v hl. m st  Praze - 20. - 21. 4. 1977;
organiza ní záležitosti, p ípravný materiál

1975-77 99

1005 11.01 Ochrana p írody Lesní porosty; poškozování chrán ného území
Divoká Šárka; státní p írodní rezervace "Prokopské
údolí"; hnutí Brontosaurus; kácení vzrostlých strom
(Praha 5); p ipomínky obvodního konzervátora
p írody Praha 8

1976 100

1006 11.01 Ochrana p írody Návrh opat ení k dalšímu rozvoji tvorby a ochrany
životního prost edí (pro radu NVP)

1977 100

1007 11.01 Ochrana p írody Vyhlášení oblastí klidu na území hl. m. Prahy; další
úkoly na úseku st. ochrany p írody

1979 100

1008 11.01 Ochrana p írody Souhrnná zpráva o stavu živ. prost edí v Praze;
konference eského svazu ochránc  p írody aj.

1980 100

1009 11.01 Ochrana p írody Maloplošná chrán ná území - hodnocení celkového
stavu jednotlivých lokalit; stížnosti na kácení strom
v Praze 5, 8; ohrožení chrán ných území kabelovým
vedením Chodov - Uh ín ves; státní p írodní
rezervace Prokopské údolí; údolí Boti e

1981 100

1010 11.01 Ochrana p írody eský svaz ochránc  p írody - p íprava textu
p íru ky

1983 100

1011 11.02 Památková pé e
všeobecn

Státní seznam nemovitých kulturních památek (Praha
- 2 sv.),  vyd. Pražské st edisko státní památkové
pé e a ochrany p írody, schválila rada NVP 22. 12.
1964

1964 101

1012 11.02 Památková pé e
všeobecn

Návrhy na z ízení pražské památkové rezervace;
práce na seznamu nemov. kult. památek

1963 101

1013 11.02 Památková pé e
všeobecn

Zásady rozvoje památkové pé e aj. 1964 101

1014 11.02 Památková pé e
všeobecn

Restaurace a rekonstrukce památek; zpráva o
havarijním stavu dom  aj.

1965 101

1015 11.02 Památková pé e
všeobecn

Rekonstrukce památkových objekt  (plány a
koncepce); sout ž "Poznej a chra  památky Prahy"

1966 101

1016 11.02 Památková pé e
všeobecn

Mezinárodní kontakty v oblasti památkové pé e:
 Praha - Wartburg, Praha - Italská m sta

1965-66 101

1017 11.02 Památková pé e
všeobecn

Soupis objekt  v "památkovém zájmu", zásady
dalšího rozvoje pam. pé e aj.

1967 101

1018 11.02 Památková pé e
všeobecn

Vyhlášení pražské pam. rezervace, využití polských
podnik  pro rekonstrukci památek atd.

1968 101
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/ knihy
1019 11.02 Památková pé e

všeobecn
Pražská památková rezervace, památková pé e v
jednotlivých obvodech, památky související s 50.
výro ím vzniku KS , sout ž "Poznej a chra
památky Prahy" (sout žní úkoly), regenerace
historického jádra Prahy aj.

1970 101

1020 11.02 Památková pé e
všeobecn

Soupis památných míst revolu ního a d lnického
hnutí; obnova kult. památek v osobním vlastnictví aj.

1971 101

1021 11.02 Památková pé e
všeobecn

Kategorizace kult. pam.; konference a výstava o
ochran  památek d lnického hnutí aj.

1972 102

1022 11.02 Památková pé e
všeobecn

Program záchrany, obnovy a spol. aktivace památek
d ln. hnutí; jmenování len  komise st. památkové
pé e hl. m. Prahy; soupis nemovitých kult. památek
které jsou "jiným hmotným majetkem"aj.

1973 102

1023 11.02 Památková pé e
všeobecn

Koncepce rozvoje památkové pé e v Praze 1973 102

1024 11.02 Památková pé e
všeobecn

Návrh obecn  závazného na ízení ke zp esn ní
podmínek ochrany a sou innosti orgán  p i stavební
innosti v památkové rezervaci hl. m. Prahy,

p ipomínky

1973-74 102

1025 11.02 Památková pé e
všeobecn

Prohlášení nemov. kult. památek za "jiný hmotný
majetek" - návrhové listy aj. (nap . Lannova vila,
Národní muzeum, b lohorské bojišt , klášter na
Slovanech aj.)

1973-74 102

1026 11.02 Památková pé e
všeobecn

Ochrana, evidence a využití nemovitých kulturních
památek (plány, hodnocení); rekonstrukce
památkových objekt  (využití p ísp vk ), zapsání
památek d lnického hnutí do seznamu nemovitých
kult. památek

1974 103

1027 11.02 Památková pé e
všeobecn

Územní plán Malé Strany a Hrad an - p ipomínky,
plán demolic a rekonstrukcí na r. 1974 aj.

1974 103

1028 11.02 Památková pé e
všeobecn

Koncepce rozvoje památkové pé e; ochrana a
požární zabezpe ení památkových objekt ;
p ísp vky na rekonstrukci památkových objekt ;
revize památek I. kategorie mimo památkovou
rezervaci (hodnocení stavu jednotlivých objekt ) aj.

1976 103

1029 11.02 Památková pé e
všeobecn

P ehled náklad  na kulturní památky za 5. p tiletku;
obnovy fasád a p ísp vky na obnovu památkových
objekt  aj.

1977 103

1030 11.02 Památková pé e
všeobecn

Program rehabilitace historického jádra Prahy
(Pražská památková rezervace)

1978-79 104

1031 11.02 Památková pé e
všeobecn

Koncepce rozvoje památkové pé e; restaurátorská
innost; automatizované systémy v obl. památkové

pé e aj.

1980 104

1032 11.02 Památková pé e
všeobecn

Koncepce rozvoje památkové pé e; metodické
pokyny pro správu památkového objektu, p íprava
programu obnovy kašen, fontán a okrasných vodních
ploch na území hl. m. Prahy

1981 104

1033 11.02 Památková pé e
všeobecn

Projekty MONUMIS, NATURIS - automatizované
systémy památkové pé e a ochrany p írody -
technický projekt (MONUMIS), hodnocení systém

1980-81 104

1034 11.02 Památková pé e
všeobecn

Komise pro poskytování p ísp vku na památkové
objekty v osobním vlastnictví - zápisy uze sch zí
(torzo)

1969-70 104

1035 11.03 Archeologický
pr zkum

Financování archeologických výzkum 1975 104

1036 11.03 Archeologický
pr zkum

Výstavba OD Kotva, nám. Republiky -
archeologický pr zkum, památková ochrana
okolních objekt  - zajišt ní p i stavb , demolice

1970-72 104
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1037 11.03 Archeologický

pr zkum
Praha 1 - Malá Strana - archeologický výzkum na
Klárov  p ed výstavbou metra A

1970 104

1038 11.03 Archeologický
pr zkum

Praha 1 - Nové M sto, Petrská ul. - archeologický
výzkum p ed výstavbou telefonní úst edny Praha-
T šnov

1972 104

1039 11.03 Archeologický
pr zkum

Praha 1 - Nové M sto, Spálená ul. - staveništ  OD
Prior (viz též výstavba OD Kotva, nám. Republiky)

1971 104

1040 11.03 Archeologický
pr zkum

Praha 1 - Staré M sto, ul. Hradební, Revolu ní
(staveništ  UNICOOP) - výzkum starom stského
opevn ní

1970 104

1041 11.03 Archeologický
pr zkum

Praha 6 - staveništ  sídlišt  Baba II 1976 104

1042 11.03 Archeologický
pr zkum

Praha 9 1976 104

1043 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Archeologické lokality - Baba, Praha 6 - Dejvice; Na
Farkách, Praha 7 - Troja

1973-74 105

1044 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Archeologické lokality - prav ké sídlišt  v
Ob rkách, Praha 9 - Vino

1981-82 105

1045 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 67, 89, 93, 97, 98, 127, 147 Praha 1 -
Hrad any - dodate ný zápis do st. seznamu
nemovitých kult. památek

1972 105

1046 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 5/III, Praha 1 - Malá Strana, Malostranské
nám. 28

1972 105

1047 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 61/III, Praha 1 - Malá Strana, Dražického
nám. 5

1972 105

1048 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 76/III, Praha 1 - Malá Strana, U lužického
seminá e 1, "U t í pštros "

1972 105

1049 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 118, Praha 1 - Malá Strana, Letenská 1 1967 105

1050 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 118/III, Praha 1 - Malá Strana, U
Lužického seminá e  (U zlaté lod ) 

1965 105

1051 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 329, Praha 1 - Malá Strana, Vlašská 20 1967 105

1052 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 392, 424, Praha 1 - Malá Strana,
Hellichova, Újezd

1975 105

1053 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 422, Praha 1 - Malá Strana 1974 105
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1054 11.04 Nemovité kulturní

památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 528, 529, Praha 1 - Malá Strana,
Karmelitská

1968-69 105

1055 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 537, Praha 1 - Malá Strana, Maltézské nám.
4 

1967 105

1056 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 29, Praha 1 - Nové M sto, Jungmannova 19 1974 105

1057 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 38, Praha 1 - Nové M sto, Národní 36 1966-67 105

1058 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 86, Praha 1 - Nové M sto, Spálená 9 /foto/ 1975 105

1059 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 693, Praha 1 - Nové M sto, Školská 28
/foto/

1972 105

1060 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 699, Praha 1 - Nové M sto, "U Novák " 1971 105

1061 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 774, Praha 1 - Nové M sto, Václavské
nám. 6 (D m obuvi)

1966 105

1062 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 866, Praha 1 - Nové M sto, Gorkého nám.
(objekt s. televize) /foto/

1976 105

1063 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 1025/II, Praha 1 - Nové M sto, Havlí kova
4

1974 105

1064 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 80, Praha 1 - Staré M sto 1974 105

1065 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 1072/II, Praha 1 - Nové M sto, Na Po í í
16 /foto/

1979 105

1066 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 136, 609 Praha 1 - Staré M sto, Linhartská,
Dlouhá

1975 105

1067 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 297/I, Praha 1 - Staré M sto, Konviktská
12 (U Ampezon )

1970 105
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1068 11.04 Nemovité kulturní

památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 306, Praha 1 - Staré M sto, Bartolom jská
7

1974 105

1069 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 527/I, Praha 1 - Staré M sto, Jilská 2 1970 105

1070 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 969, Praha 1 - Staré M sto, Na P íkop  33 1974-75 105

1071 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 1028/I, Praha 1 - Staré M sto, Malá
Štupartská (areál Ungelt) /foto/

1981 105

1072 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 1079, Praha 1 - Staré M sto, U Prašné
brány 3

1972 105

1073 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 1087, Praha 1 - Staré M sto, Ovocný trh 4 1967 105

1074 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 257, 258, Praha 2 - Nové M sto, Myslíkova
"U Bubení k " /foto/

1975 105

1075 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 48, Praha 2 - Vyšehrad, Libušina 5 1967 105

1076 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 536, Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 18
(jednání zastaveno) /foto/

1976 105

1077 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 537, Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 16
(jednání zastaveno) /foto/

1976 105

1078 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 1333/XII, Praha 2 - Vinohrady, Slezská 46
/foto/

1976 105

1079 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 1543, Praha 2 - Vinohrady, Chopinova 4 1967 105

1080 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 81, 82, 89, 90, 91, 92, 100, 102, Praha 2 -
Vyšehrad, ul. K Rotund

1974 105

1081 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 45, Praha 3 - Žižkov 1974 105
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1082 11.04 Nemovité kulturní

památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 132, Praha 3 - Žižkov, Rohá ova 15 1975 105

1083 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 438, Praha 3 - Žižkov, Italská 36 (vila
Tereza) /foto/

1975 105

1084 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 218, Praha 4 - Michle (rodný d m Jana
Kubelíka) - možnost ochrany objektu

1979 105

1085 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 6, Praha 4 - Mod any, Bezru ova 35 1972-76 105

1086 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 282, Praha 4 - Podolí, Na podkovce 12
/foto/

1977 105

1087 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 301, Praha 5 - Hlubo epy (mlýn Klukovice) 1966-67 105

1088 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 51, Praha 5 - Stod lky (hostinec Bílý
beránek)

1971-72 105

1089 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 261, Praha 5 - Zbraslav, Vl. Van ury 7
(vila Vladislava Van ury) /foto/

1979 105

1090 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 15, Praha 6 - Bubene , V sadech 4 1972 106

1091 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 903, Praha 6 - Bubene , Na Výšinách 2
(kolej Mikoláše Alše) /foto/

1975 106

1092 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 262, Praha 6 - B evnov, B lohorská 35 (Na
Marjánce) /foto/

1975 106

1093 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p.234/IV, Praha 6 - Hrad any 1970 106

1094 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 39, Praha 6 - Liboc ( ert v mlýn) /foto/ 1970 106

1095 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 173, Praha 6 - Sedlec, V Podbab  18 1967 106
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1096 11.04 Nemovité kulturní

památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 14, Praha 6 - Vokovice, Ke Dvoru 11
(sou ást dvora) /foto/

1976 106

1097 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 675, Praha 7 - Holešovice, Kamenická 2 1972 106

1098 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 702, Praha 7 - Holešovice, Argentinská 1 1973-74 106

1099 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 1149, Praha 7 - Holešovice Bubny, Na
Maninách 32 (Domovina) /foto/

1975 106

1100 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 6, Praha 7 - Troja, Povltavská 68 (býv.
panský mlýn)

1966-72 106

1101 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 120, Praha 7 - Troja, (Go árovy domky) 1974 106

1102 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 1410, Praha 8 - Libe , Na Stráži 1972 106

1103 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 246, Praha 8 - Troja, Na P esypu 7 1966, 1972 106

1104 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 160, Praha 8 - Karlín, K ižíkova 71 1975 106

1105 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 810, Praha 8 - Libe , Podlipného 14 /foto/ 1974 106

1106 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 9, Praha 9 - Hloub tín 1970 106

1107 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 16, Praha 9 - Hloub tín 1974 106

1108 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 20, Praha 9 - Hloub tín, Pod bradská ul. 1968, 1972 106

1109 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 18, Praha 9 - Satalice, ul. Za Kapli kou
/foto/

1981 106
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1110 11.04 Nemovité kulturní

památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 42, Praha 10 - Hostiva , Selská 47 1966 106

1111 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

D m p. 1854, Praha 10 - Vinohrady, ul. Brat í
apk  30

1969 106

1112 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Ghetto, Libe ské - snahy o zajišt ní památkové
ochrany zbylých ástí

1971-72 107

1113 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

H bitov, židovský, Praha 8 - áblice (pouze podn t
k jednání)

1979 107

1114 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Kaple, Beptovská vini ní, Praha 2 (zpráva o jednání
školské a kulturní komise o zápisu do seznamu)

1964 107

1115 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Kaple, Betlémská - p. 216, Praha 3 - Žižkov,
Prokopova 4 /foto/

1980-82 107

1116 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Kaple, Malešické nám., Praha 10 - Malešice 1971 107

1117 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Klášter benediktin  (býv.) s kostelem Sacre Coeur,
p. 103, Praha 5 - Smíchov, Hole kova 3

1974 107

1118 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Klášter na Slovanech - areál (Emauzský klášter,
kaple ss. Kosmy a Damiána, kostel Na Slovanech)

1967 107

1119 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Kolej, Hlávkova, p. 1666/II, Praha 2 - Nové M sto,
Jenštejnská 1 - Dittrichova 14 /foto/

1981 107

1120 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Krematorium Strašnické, p. 225, Praha 10 -
Vinohrady, Vionohradská ul. /foto/

1975 107

1121 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Letohrádek, p. 29, Praha 4 - Michle, U
Michelského mlýna

1974 107

1122 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Most na Jenerálce, Praha 6 - Nebušice - zapsání
desek na most  do seznamu kult. pam.

1973 107

1123 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Nádraží Praha - St ed (Masarykovo) - p. 1014/II,
Praha 1 - Nové M sto, Hybernská 13, Havlí kova 30
/foto/

1981 107
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1124 11.04 Nemovité kulturní

památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Nemocnice, Thomayerova - p. 800-815, Praha 4 -
Kr

1967 107

1125 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Palác kultury - p. 1640, Praha 4 - Pankrác, 5.
kv tna 65 /foto/

1981 107

1126 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Palác, Nostický - p. 471/III, Praha 1 - Malá Strana,
Maltézské nám. 1

1974 107

1127 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Palác Petschk v, p. 929, 929/II, Praha 1 - Nové
M sto, Opletalova 22 

1974-76 107

1128 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Pivovar u Flek  - prohlášení technologického
za ízení za kult. památku

1972 107

1129 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Radnice nová, p. 2, Praha 1 - Staré M sto 1974 107

1130 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Sbor eskobratrské církve - Praha 6 - St ešovice,
nám. P ed Bateriemi /foto/

1976 107

1131 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Socha sv. Jana Nepomuckého, Praha 5 - Hlubo epy,
Pod Žvahovem

1973 107

1132 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Socha sv. Jana Nepomuckého, Praha 6 - Dolní Liboc 1972 107

1133 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Stánek, kubistický, Praha 1 - Nové M sto,
Bolzanova /foto/

1981 107

1134 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Statek, Brandejs v (suchdolský zámek) - p. 1,
Praha 6 - Suchdol /foto/

1976 107

1135 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Tržnice, Starom stská - p. 406/I, Praha 1 - Staré
M sto

1974 107

1136 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Tržnice, Vinohradská - p. 1200, Praha 2 -
Vinohrady

1973-74 107

1137 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Ulice Nad Hradním vodojemem, Praha 6 - Staré
St ešovice

1974 107
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1138 11.04 Nemovité kulturní

památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Usedlost p. 6, Praha 6 - Veleslavín, Veleslavínská
22 /foto/

1976 107

1139 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Usedlost Demartinka p. 152, Praha 5 - Koší e,
Plze ská, U Demartinky

1972 107

1140 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

Usedlost Horní Palata, p. 110 Praha 5 - Smíchov,
Na H ebenkách 59

1974 107

1141 11.04 Nemovité kulturní
památky - jednání o
zápisu nemovitosti do
seznamu kult. památek

V ž vodárenská (Kot rova) p. 365, Praha 4 -
Michle, Baarova 5

1971 107

1142 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Ateliér L. Šalouna, Praha 10 - Vinohrady, Slovenská
2 - žádost o p ísp vek na rekonstrukci,
charakteristika celkového stavu objektu 

1976 107

1143 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Brána ul. Na Popelce, Praha 5 - Koší e (p ísluší k p.
80 - p vodn  k areálu Bertramky) - žádost o
p ísp vek na rekonstrukci objektu, posouzení
celkového stavu, možný p evod do vlastnictví státu

1967, 1974 107

1144 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Celnice /býv./ na Výtoni, Praha 2 - rekonstrukce 1970-72 107

1145 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Divadlo, Národní - rekonstrukce 1977 107

1146 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Domy, Praha 1 - Staré M sto - návrhy na využití
bloku dom  mezi ulicemi Melantrichova - Havelská
- Michalská, regenerace bloku

1965-71 107

1147 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 90, Praha 1 - Hrad any, Nový sv t 25 -
rodný domek Fr. Ond í ka - rekonstrukce

1972 107

1148 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 102/IV, Praha 1 - Hrad any, Loretánské
nám. 8 - rekonstrukce, celkový stav objektu

1971 107

1149 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 152/IV, Praha 1 - Hrad any, Poho elec -
p ísp vek na rekonstrukci, rozpo et

1970 107

1150 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 137/18, Praha 1 - Hrad any, Poho elec -
p ísp vek na rekonstrukci, údržbu

1973 107

1151 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 139/16,  Praha 1 - Hrad any, Poho elec, "U
t í lilií" - žádost o zakoupení objektu

1973 107

1152 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 144/IV,  Praha 1 - Hrad any, Poho elec -
p ísp vek na rekonstrukci objektu

1971 107

1153 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 164/IV, Praha 1 - Hrad any, Úvoz 16 -
rekonstrukce, ochrana objektu, pr zkum

1970-71 107

1154 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 4, Praha 1 - Malá Strana, Malostranské
nám. - kritika firemního ozna ení objektu;
rekonstrukce, p ísp vek na rekonstrukci

1965-68 107
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1155 11.05 Nemovité kulturní

památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 135-137,141-144/III, Praha 1 - Malá
Strana, ul. Pod Bruskou - využití, další ochrana

1967-73 107

1156 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 172, Praha 1 - Malá Strana, Sn movní 11 -
p ístavba garáže

1973-74 107

1157 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 179, Praha 1 - Malá Strana, Thunovská 12 -
rekonstrukce

1972 107

1158 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 197, Praha 1 - Malá Strana, Thunovská 17 -
žádost o p ísp vek a rekonstrukce objektu

1980-82 107

1159 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 207, Praha 1 - Malá Strana, Nerudova 6 -
p ísp vek na rekonstrukci

1967 107

1160 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 267, 516 Praha 1 - Malá Strana,
Karmelitská 31, 33 - rekonstrukce 

1976 107

1161 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 319/III, Praha 1 - Malá Strana, Šporkova
ul. - p ístavba garáže, plán /foto/

1968 107

1162 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 411, Praha 1 - Malá Strana, Pet ínské sady,
"restaurace Nebozízek" - rekonstrukce objektu

1977 107

1163 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 425, Praha 1 - Malá Strana, Újezd 24, 28 -
p evod do státního vlastnictví, odvolání proti
vyvlastn ní, rekonstrukce, ochrana objektu

1968-76 108

1164 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 464/III, Praha 1 - Malá Strana, Újezd -
oprava zahradního objektu

1972 109

1165 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 488, Praha 1 - Malá Strana,
Velkop evorské nám. 5 - využití volných místností
pro Národní muzeum (hudební odd lení)

1974 109

1166 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 489/III, konírna, Praha 1 - Malá Strana,
Velkop evorské nám. 6 (Velkop evorský mlýn) -
žádost o p ísp vek na adaptaci býv. konírny

1970-74 109

1167 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 494, Praha 1 - Malá Strana, Kampa -
p ísp vek na rekonstrukci

1970 109

1168 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 510/III, Praha 1 - Malá Strana, Na Kamp
13 - nevhodné úpravy památkového objektu

1971 109

1169 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 28/II, Praha 1 - Nové M sto, Jungmannova
17 ( s. televize) - úpravy

1974 109

1170 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 76/II, Praha 1 - Nové M sto, Spálená 14
( eská státní pojiš ovna) - úprava p ízemí (plány aj.)

1973 109

1171 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 226/II, Praha 1 - Nové M sto?, Slovanský
ostrov (Kulturní d m hl. m. Prahy) - rekonstrukce

1976 109

1172 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 271/III, Praha 1 - Nové M sto - adaptace
prodejny potravin

1972 109

1173 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 773, Praha 1 - Nové M sto, Václavské
nám. 28. (Astra) - obnova fasády

1970 109
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1174 11.05 Nemovité kulturní

památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 846, Praha 1 - Nové M sto, Václavské
nám. 1. (Koruna) - stavební úpravy objektu

1970 109

1175 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 858, Praha 1 - Nové M sto, P íkopy 20 -
výstavba trafostanice

1970 109

1176 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 958, Praha 1 - Nové M sto, Opletalova 27 -
p ístavba

1972 109

1177 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 1038/II, Praha 1 - Nové M sto, Na Po í í 6
- vým na portálu /plány/

1974 109

1178 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 1239/II, Praha 1 - Nové M sto, (Vávr v
mlýn) - rekonstrukce

1970 109

1179 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 1683/II, Praha 1 - Nové M sto, Opletalova
41 - žádost o povolení p dní vestavby

1981 109

1180 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 1922/II, Praha 1 - Nové M sto, Myslíkova,
(lékárna sv. Vojt cha) - stavební úpravy, poškození
portálu

1970 109

1181 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 16/I, Praha 1 - Staré M sto - nedostatky v
údržb  románského objektu pod tzv. novou ú ední
budovou

1979 109

1182 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 100, Praha 1 - Staré M sto (SIA) -
p estavba

1971 109

1183 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 153, Praha 1 - Staré M sto, Karlova 38 -
rekonstrukce (rozpo et)

1972 109

1184 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 199, 202 Praha 1 - Staré M sto
(Starom stské mlýny) - rekonstrukce (fasády)

1974, 1977 109

1185 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 203 Praha 1 - Staré M sto, Anenská 2 -
vestavba

1972-74 109

1186 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 232, Praha 1 - Staré M sto, Husova 10 -
využití, p id lení domu (podnik DÍLO - eského
fondu výtvarných um ní)

1973-74 109

1187 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 234, Praha 1 - Staré M sto, Husova ul. -
úpravy objektu (Ústav teorie a praxe žurnalistiky p i
Fakult  žurnalistiky UK)

1977 109

1188 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 269/I, Praha 1 - Staré M sto, Betlémské
nám. 1 - posouzení stavby d tského h išt  z hlediska
památkové pé e

1956 109

1189 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 406/10, Praha 1 - Staré M sto, Rytí ská -
stavební úpravy

1969 109

1190 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 558, Praha 1 - Staré M sto, Celetná -
využití objektu

1968 109

1191 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 595/I, Praha 1 - Staré M sto, Celetná 17 -
rekonstrukce a další využití objektu

1967-68 109

1192 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 597, Praha 1 - Staré M sto, Celetná 11 -
úpravy objektu

1963 109
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1193 11.05 Nemovité kulturní

památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 605, Praha 1 - Staré M sto, Starom stské
nám. (U Zvonu) - rekonstrukce a další využití
objektu

1970-79 109

1194 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 631/I, Praha 1 - Staré M sto - p ísp vek na
rekonstrukci

1970 109

1195 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 651, Praha 1 - Staré M sto, Rybná 1 -
prodej do soukromého vlastnictví

1972-73 109

1196 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 729, Praha 1 - Staré M sto, Dlouhá t . (U
zeleného stromu) - využití objektu

1967-68 109

1197 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 965, Praha 1 - Staré M sto, V Kotcích 22 -
p evod vlastnictví (stanovisko)

1981 109

1198 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 1090/I, Praha 1 - Staré M sto (Obecní
d m) - poškozování objektu provozem prádelny 

1981 109

1199 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m Praha 1 - Staré M sto, Husova 19, 21 - p evod
na St edo eskou galerii

1973 109

1200 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 305, Praha 1, B etislavova 6 - rekonstrukce 1972 109

1201 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 250/II , Praha 2 - Nové M sto (Mánes) -
upozorn ní na kritický stav objektu, nutnost
rekonstrukce

1981 109

1202 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 460, Praha 2 - Nové M sto, Ke Karlovu 11
(psychiatrická klinika) - rekonstrukce, p ipomínky

1977 109

1203 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 460, Praha 2 - Nové M sto, Ke Karlovu 11
(psychiatrická klinika) - rekonstrukce, p ipomínky

1977 109

1204 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 1437, Praha 2 - Nové M sto, Sokolská 43,
(budova Sokola pražského, Fügnerova sokolovna) -
rekonstrukce, p estavba

1967-68 109

1205 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 2015, Praha 2 - Nové M sto, Gottwaldovo
(Masarykovo) náb eží 6 - stavební úpravy objektu

1974 109

1206 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 820, Praha 2 - Vinohrady, nám. Míru 9,
(Vinohradský národní d m, Úst ední kulturní d m
železni á ) - rekonstrukce, stavební úpravy

1976 109

1207 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 548/XII, Praha 2 - Vinohrady, Mikovcova
5 (Schnirsch v d m) - stavební úpravy objektu

1976 109

1208 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p.1543, Praha 2 - Vinohrady, U Riegrových
sad  4 (Kot r v d m) - stavební úpravy objektu

1963-66, 1972 109

1209 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 15, Praha 4 - Bráník, Stará cesta,
(Maroldova vila) - rekonstrukce, rozpo et, p ísp vek
na rekonstrukci památkového objektu

1968 110

1210 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m .k. 251, Praha 4 - Lhotka, ul. Ve Lhotce -
pouze plány a  fotodokumentace stávající podoby
objektu

70.-80. léta (nedat.) 110

1211 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 43, Praha 5 - Malá Chuchle, V Lázních 4 -
žádost o p ísp vek na rekonstrukci objektu

1973, 1981 110
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1212 11.05 Nemovité kulturní

památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 11, Praha 5 - Stod lky - upozorn ní na
havarijní stav objektu

1981 110

1213 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 28/29, Praha 6 - B evnov, B evnovská ul. -
žádost o p ísp vek na rekonstrukci objektu, plány na
rekonstrukci, projekt

1968-70 110

1214 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 489, Praha 6 - B evnov , Nad Záv rkou 16
- rekonstrukce, využití nebytových prostor (PIS)

1976-77 110

1215 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 20, Praha 6 - Bubene , Stromovka
(Šlechtova restaurace) - upozorn ní na havarijní
stav, zprávy z tisku, možnosti využití objektu

1970, 1979 110

1216 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 22, Praha 6 - Bubene  (Císa ský mlýn) -
využití (Ministerstvo kultury)

1974 110

1217 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 153, Praha 6 - Bubene , Slaví kova 17 -
žádost o p ísp vek na rekonstrukci

1974 110

1218 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 284, Praha 6 - Bubene , Suchardova 4 -
žádost o p ísp vek na rekonstrukci, rozpo et aj.

1968 110

1219 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 1, Praha 6 - Dejvice, Proboštská ul. -
využití

1967 110

1220 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 14, Praha 6 - Dejvice, Na Vl ovce 2 -
p ísp vek na rekonstrukci, posudek atp.

1980-85 110

1221 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 1784, Praha 6 - Dejvice, Bílá 1 - p ístavba
kuchyn  ZDŠ (žádosti, plány, posudky)

1972 110

1222 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 39, Praha 6 - Liboc, p ísp vek na
rekonstrukci, rozpo et atp.

1970 110

1223 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Praha 6 - Liboc, .k. 1277 - výstavba garáží 1974 110

1224 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 1, Praha 6 - epy - využití 1974 110

1225 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 1477, Praha 7 - Holešovice, Bubenská 1 -
stavební úpravy

1972 110

1226 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 93, Praha 7 - Troja - p ísp vek na
rekonstrukci, rozpo et

1970-71 110

1227 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 1, Praha 8 - Bohnice (statek Vraných) -
kritický stav objektu, jednání s majitelem o
rekonstrukci, možný p evod do státního vlastnictví

1966-72 110

1228 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 15, Praha 8 - Dolní Chabry - upozorn ní na
kritický stav objektu, nutnost rekonstrukce

1971-74, 1981 110

1229 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 76, Praha 8 - Libe  - rekonstrukce objektu 1972 110

1230 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 246, Praha 8 - Troja, Na p esypu 7 -
památková ochrana a rekonstrukce objektu

1970 110
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1231 11.05 Nemovité kulturní

památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 28, Praha 10 - Záb hlice, Záb hlická 128 -
památková ochrana, rekonstrukce

1973 110

1232 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 32, Praha 10 - Hostiva  (Tolcovský dv r) -
p ísp vek na rekonstrukci

1974 110

1233 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m p. 93/38, Praha 10 - Záb hlice, Na Vinobraní
- p ísp vek na rekonstrukci objektu, posudek,
rekonstrukce

1973, 1980-82 110

1234 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

D m koberc  arch. Th. Hansena - záchrana objektu 1974 110

1235 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Hrad, pražský - zásady památkové pé e, koncepce 1969-74 111

1236 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Hostiva  (Praha 10) - ochrana památkových objekt 1972 111

1237 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kaple sv. Barbory, Praha 1 - Hrad any, Loretánská
ul. - ochrana a zm na správy objektu

1972-73 111

1238 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kaple, Kajetánská, Praha 6 - B evnov - ohrožení
stavby vodou

1974 111

1239 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kaple /kostel/, sv. K íže, Praha 3 - Žižkov,
ajkovského - rekonstrukce

1971-74 111

1240 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kaple pod nuselskými schody - rekonstrukce 1964 111

1241 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kaple ve Zbraslavi II - Báních - rekonstrukce,
finan ní zabezpe ení

1976 111

1242 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kašna na Uhelném trhu, Praha 1 - Staré M sto -
p emíst ní, rekonstrukce, umíst ní kopie

1970-74 111

1243 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kavárna malostranská - kritika za ízení, nutnost
rekonstrukce

1973 111

1244 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Klášter, Anežský - finan ní zabezpe ení
rekonstrukce,stanovisko k p emíst ní hotelu Albatros
p ed areál kláštera, další využití areálu, kostel sv.
Salvátora v anežském areálu

1971-76 111

1245 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Klášter, B evnovský - areál - celkový stav 1970 111

1246 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Klášter, B evnovský - románská krypta - úpravy,
rekonstrukce

1974-77 111

1247 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Klášter, B evnovský - Vojt ška - rekonstrukce 1974-76, 1981 111

1248 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Klášter, B evnovský - oranžerie - návrh na
rekonstrukci 

1981 111

1249 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Klášter sv. Gabriela, Praha 5 - Smíchov, Hole kova
10 - rekonstrukce

1972 111
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1250 11.05 Nemovité kulturní

památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Klášter sv. Jakuba - nevhodné využití západního
k ídla ambitu býv. kláštera jako skladových prostor
dílen St ední pr myslové školy elektrotechnické
/foto/

1977 111

1251 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Klášter na Karlov  - archeologický výzkum rajského
dvora  

1974 111

1252 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Klášter Na Slovanech (Emauzy), Praha 2 - Nové
M sto - využití areálu, nová výstavba, rekonstrukce,
memorandum Klubu Za starou Prahu /foto/ aj.

1967-74 111

1253 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Knihovna, m stská, Praha 1 - Staré M sto,
Mariánské nám. (Primátora Vacka) - p íprava
rekonstrukce objektu

1968 111

1254 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kostel  v areálu Psychiatrické lé ebny v Praze 8 -
Bohnicích - využití

1974 111

1255 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kostel sv. Kate iny, Praha 2 - finan ní zabezpe ení
rekonstrukce objektu, další využití (Muzeum hl. m.
Prahy)

1974, 1976 111

1256 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kostel Panny Marie And lské, Loretánské nám. -
rekonstrukce, pr zkum fresek

1974 111

1257 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kostel sv. Václava na Vinohradském h bitov  -
zabezpe ení rekonstrukce objektu

1970 111

1258 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kostel sv. Václava, Praha 10 - Vršovice - úprava
okolí

1971 111

1259 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Kostel sv. Vav ince, p. 553, 396/III, Praha 1 - Malá
Strana - rekonstrukce

1981 111

1260 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Loreta - zaslání fotografií do Mexika pro publikaci 1974 111

1261 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Magistrála, severojižní - p ipomínky z hlediska pam.
pé e k úseku Hlávk v most - Hlavní nádraží (nádr.
T šnov, demolice dalších objekt  atp.)

1970 111

1262 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Malý B evnov - ochrana památkových objekt 1973 111

1263 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Most 1. máje (Legií) - výzdoba 1974 111

1264 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Most Barikádník  - p estavba 1971 111

1265 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Most, Karl v - úpravy po rekonstrukci (ozna ení,
lavi ky atp.)

1971-76 111

1266 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Muzeum, národní - reinstalace stožár 1973 111

1267 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Náb eží L. Svobody - rekonstrukce zdi (plány) 1980 111

1268 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Nádraží, hlavní - rekonstrukce (zápis o výb ru
staveništ  stavby)

1961 112
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1269 11.05 Nemovité kulturní

památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Nádraží, Praha-T šnov, Praha 8 - Karlín, p. 562 -
snahy o zachování (Klub za starou Prahu), návrhy na
rekonstrukci /plány/ a další využití býv. nádraží,
návrh na vyhlášení objektu za nemovitou kulturní
památku /foto/

1970-81 112

1270 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Nádvo í, Strahovské - využití, parkování vozidel 1965-71 112

1271 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Nemocnice, fakultní - Karlovo nám., Praha 2 - Nové
M sto - výtopna, posouzení z hlediska památkové
pé e

1968 112

1272 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Nemovitosti, k.ú. Vinohrady, . k. 1177, 1178, 1327,
1359/I - p evod vlastnictví

1966 112

1273 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Opevn ní, Praha 1 - Malá Strana, Kampa -
upozorn ní na špatný stav fragment  fortifikace

1979 112

1274 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Opevn ní, novom stské hradby - stavebn  technický
pr zkum, návrh rekonstrukce

1974-77 112

1275 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Palác, Bilandt - Rheidtovský, p. 171/III, Praha 1 -
Malá Strana, P tikostelní nám. - zm na operativního
správce (PZO Transakta)

1976 112

1276 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Palác, Clam-Gallas v, Praha 1 - Staré M sto,
Husova 20 - kritický stav st ešní krytiny

1974 112

1277 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Palác, Fürstenberský, p. 153/III, Praha 1 - p íprava
rekonstrukce pavilonu v zahrad  - kritika stavu
/foto/, p ístavba (polské velvyslanectví)

1971-72, 1979 112

1278 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Palác, Kaiserštejnský, p. 37/III, Praha 1 - Malá
Strana, Malostranské nám. 21 - rekontrukce, využití

1968 112

1279 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Palác, Kounicovský, Praha 1 - Nové M sto, Panská
890/7 - dotaz na historii a výzdobu objektu

1971 112

1280 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Palác, Lichtenštejnský, Praha 1 - Malá Strana,
Kampa - rekonstrukce, restaurace portálu

1982 112

1281 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Palác, Lobkovický - rekonstrukce 1973 112

1282 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Palác, Michn v (Tyrš v d m, Muzeum t lesné
výchovy a sportu), p. 450, Praha 1 - Malá Strana -
rekonstrukce

1970 112

1283 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Palác, Veletržní, p. 530, Praha 7 - Holešovice,
Veletržní - p íprava rekonstrukce

1976 112

1284 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Palác, Vratislavský, p. 366/III, Praha 1 - Malá
Strana, Tržišt  13 - využití

1972 112

1285 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Pavilon, Hanavský - návrh na p ejmenování 1966 112

1286 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Radnice, Novom stská - rekonstrukce radni ní v že,
p íprava celkové rekonstrukce

1959, 1967-76 112
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1287 11.05 Nemovité kulturní

památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Radnice, Starom stská - archeologický výzkum
(dostavba sev. k ídla), stavební úpravy, informa ní
tabule, oprava orloje

1956, 1969-74 112

1288 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Statek, Brandejs v, Praha 6 - Suchdol - podn ty
Klubu za starou Prahu: umíst ní pam tní desky Z.
Wirtha, další využití objektu; p ísp vek na
rekonstrukci objektu

1977 112

1289 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Synagoga, p. 290, Praha 5, Plze ská t . 6 - stavební
úpravy

1966 112

1290 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Tržnice, Starom stská  - rekonstrukce 1976 112

1291 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Tunel, Malostranský - posouzení z hlediska pam.
pé e, Klub za starou Prahu - návrny, hodnocení,
studie ešení dopravy na levém b ehu Vltavy

1970 112

1292 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Tvrz vodní, Chodov, p. 1, Praha 4 - Chodov -
rekonstrukce, celkový stav objektu

1969-81 112

1293 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Ungelt - regenerace a další využití areálu 1974-76 112

1294 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Usedlost p. 10, Praha 6 - Ruzyn , Staré nám. -
využití objektu

1974 113

1295 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Usedlost p. 18, Praha - Ruzyn , Staré nám. - zm na
užívání

1971-72 113

1296 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Usedlost Beránka, p. 57, Praha 6 - Dejvice -
p ístavba

1967 113

1297 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Usedlost Bertramka - nepovolené úpravy, zajišt ní
rekonstrukce, údržba

1974-77 113

1298 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Usedlost /statek/ Bulovka, p. 204, Praha 5 -
Smíchov, Jinonická - demolice ohradní zdi, celkový
stav objektu

1970-73 113

1299 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Usedlost Císa ka, p. 76, Praha 8 - Libe  - p ísp vek
na rekonstrukci, omezení p evodu nemovitosti,
rekonstrukce

1971-74 113

1300 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Usedlost Kazanka, p. 69, Praha 7 - Troja - zm na
správce objektu

1976 113

1301 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Usedlost Sklená ka, Praha 7 - Troja - rekonstrukce 1970 113

1302 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Usedlost Spiritka, p. 115, Praha 5 - Smíchov -
rekonstrukce, zm na operativního správce

1976-77, 1981 113

1303 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Usedlost Stírka, p. 92, Praha 8 - Libe   - snahy o
zachování a rekonstrukci objektu, zprávy o
celkovém stavu, návrhy na další využití

1970-82 113

1304 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Usedlost Šmuký ka, p. 724, Praha 5 - Koší e -
rekonstrukce, z ízení d tského h išt  aj.

1971 113

1305 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Vápenka, Petzoldova (Pecoldova), Praha 5 - Velká
Chuchle - zajišt ní údržby a rekonstrukce objektu

1976-80 113
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1306 11.05 Nemovité kulturní

památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

V ž, malostranská mostecká - rekonstrukce, interiéry 1970 113

1307 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

V ž, starom stská mostecká - rekonstrukce (plány),
další využití, statut jiného hmotného majetku,
vým na soch za faksimile

1971-81 113

1308 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

V ž, vyhlídková v hladové zdi (Pet ín) - zp ístupn ní 1973 113

1309 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Vyšehrad, NKP - koncepce úprav, rekonstrukce
areálu, úprava zahrad, vyhlídková cesta, p. 102
Vyšehrad - rekonstrukce, archeologický výzkum,
výstavba trafostanice

1965-78 113

1310 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Vyšehrad, NKP - Ideová rada pro rehabilitaci NKP
Vyšehrad (jmenování len , statut)

1967, 1973, 1975 113

1311 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Vyšehrad, NKP - Slavín - rekonstrukce plastik 1976-78 113

1312 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Záme ek p. 14, Praha 8 - Bohnice - rekonstrukce 1970, 1976 113

1313 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Zámek p. 38, Praha 4 - Kr  - rekonstrukce,
demolice hospodá ských budov, parkové úpravy

1971 113

1314 11.05 Nemovité kulturní
památky - rekonstrukce,
úpravy apod.

Zámek p. 1, Praha 7 - Troja - rekonstrukce, využití 1968-77 113

1315 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Divadlo, Smetanovo - áste né upušt ní od pam.
ochrany, rekonstrukce, p estavba

1968 114

1316 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 20, 522, Praha 1 - Malá Strana, Tomášská
16, Valdštejnské nám. 7

1972 114

1317 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 31/III, Praha 1 - Malá Strana, Letenská ul. 1960 114

1318 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 425, Praha 1 - Malá Strana, Na Újezd  24 1966, 1977 114

1319 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 539, 447, Praha 1 - Malá Strana, í ní 2,
Všehrdova 10 - demolice

1974 114

1320 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 69, Praha 1 - Nové M sto, Spálená ul. -
upušt ní od pam. ochrany - demolice, výstavba
domu techniky

1969 114

1321 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 70, 72, 73, Praha 1 - Nové M sto, Spálená
ul. 

1968-70 114
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1322 11.06 Nemovité kulturní

památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 159/I, II Praha 1 - Nové M sto, Opatovická
17

1970 114

1323 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 772/II Praha 1 - Nové M sto, Václavské
nám. 2 /Ma arská kultura/

1972 114

1324 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 783/II, Praha 1 - Nové M sto 1970-71 114

1325 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 823, 824/II, Praha 1 - Nové M sto,
Václavské nám.

1974 114

1326 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 878, 879, 880, Praha 1 - Nové M sto,
Nekázanka - demolice

1965 114

1327 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 935/II, Praha 1 - Nové M sto, Politických
v z  13

1970 114

1328 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 973, Praha 1 - Nové M sto, Národní t . 41
/foto/

1967 114

1329 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 1023/21, Praha 1 - Nové M sto, Na
Florenci - Ochrana/demolice, záchrana interiér

1973-76 114

1330 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 1025/II, 1026/II, 1044, 1045 Praha 1 -
Nové M sto, Havlí kova ul. - demolice - výstavba
kult. centra SSSR - snaha o záchranu

1967-73 114

1331 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 1138, 1347 Praha 1 - Nové M sto,
Biskupská 11, 9 - demolice

1967 114

1332 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 1158/II, 1159/II Praha 1 - Nové M sto,
Petrská ul. - demolice

1967 114

1333 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 1189, 1191 Praha 1 - Nové M sto,
Soukenická ul.

1968 114

1334 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 664, Praha 1 - Staré M sto, Jakubská 16 1973 114

1335 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 682, Praha 1 - Staré M sto, Rybná 14 -
demolice (výbuch svítiplynu, staveništ  OD Kotva)

1972 114
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1336 11.06 Nemovité kulturní

památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 693, Praha 1 - Staré M sto, Rybná 20 1967-76 114

1337 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 822, Praha 1 - Staré M sto, Kozí 26 1972 114

1338 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 830, 831, 840, 841, Praha 1 - Staré M sto,
Na Františku

1966 114

1339 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 852, Praha 1 - Staré M sto? 1969 114

1340 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 321, 322, 1359, Praha 2 - Nové M sto, ul.
Na Moráni, Václavská - vyn tí ze seznamu budov v
památkovém zájmu - již demolované stavby

1967 114

1341 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 442, Praha 2, Apoliná ská 12 1963 114

1342 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 1328, Praha 2, Apoliná ská 14 1963 114

1343 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 1623, Praha 3, Radhoš ská 20 1973 114

1344 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 751, Praha 4 - Kr , Bud jovická ul., (U
labut )

1970 114

1345 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 1078, Praha 5 - Smíchov, Na Václavce 30 -
upušt ní od památkové ochrany 

1972 114

1346 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 51, Praha 5 - Stod lky (býv. hostinec Bílý
beránek)

1981-82 114

1347 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 147, 148, Praha 6 - B evnov 1974 114

1348 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 4, 5, 64, 77, Praha 6 - Bubene  -
dokumentace objekt , demolice

1976 114

1349 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 75/6, Praha 6 - Bubene , Majakovského 21
(Lippmanova vila)

1966 114
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1350 11.06 Nemovité kulturní

památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 16, 21, Praha 6 - Dejvice, ul. Na Fišerce,
Pa anka, Šárecká (stará škola) - plány, /foto/

1970 114

1351 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 104, 126, Praha 6 - Dejvice, Žukovova 66,
68

1968 114

1352 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 108, Praha 6 - Dejvice, Na Fišerce 2 -
zrušení památkové ochrany (necitlivé stavební
zásahy)

1973 114

1353 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 10, Praha 6 - Dolní Liboc, Libocká ul. 1974, 1980 114

1354 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 12, Praha 6 - Dolní Liboc 1976 114

1355 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 14, Praha 6 - Vokovice - demolice,
výstavba laborato í - /foto/, plány, projekt

1968 114

1356 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 130, Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 15 1970 115

1357 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 4, 5, 125, Praha 7 - Troja 1965, 1971 115

1358 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 46, Praha 8 - Libe , Voctá ova 38 1971 115

1359 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 87, Praha 8 - Libe , t . Rudé armády
(Valentinum)

1974 115

1360 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 254, Praha 8 - Libe  ( erpací stanice
akovického cukrovaru)

1966 115

1361 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 9, Praha  9 - Hloub tín, ertouzská 2 1971-81 115

1362 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

D m p. 11, Praha 10 - Malešice 1977 115

1363 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Kolonie, nouzové - likvidace (dokumentace objekt ) 1977 115
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1364 11.06 Nemovité kulturní

památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Kostel sv. Prokopa, Praha 5 - Jinonice (Prokopské
údolí) - zpráva o celkovém stavu objektu, zajišt ní
demolice

1965 115

1365 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Pavilon, hudební u p. 5, Praha 6 - Bubene ,
Wolkerova ul. - demolice, výstavba kopie

1977 115

1366 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Skleník v Kinského zahrad , Praha 5 - Smíchov 1963 115

1367 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Staré St ešovice (zástavba) - demolice / památková
ochrana 

1976 115

1368 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Synagoga na Malvazinkách, Praha 5, Liebknechtova
2482

1981 115

1369 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Usedlost And lka, p. 7, Praha 6 - St ešovice,
Sibeliova 31

1972-73 115

1370 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Usedlost Demartinka, p. 152, Praha 5 - Koší e, ul.
U Demartinky

1977 115

1371 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Usedlost Kesnerka, p. 190, Praha 5 - Smíchov 1970 115

1372 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Usedlost Kol avka, p. 75, Praha 8 - Libe  -
demolice v že

1966 115

1373 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Usedlost Mlyná ka, p. 155, Praha 5 - Koší e 1968-72 115

1374 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Usedlost /a kolonie/ Mrázovka, p. 704, Praha 5 -
Mrázovka

1971-79 115

1375 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Usedlost Šalamounka, p. 769, Praha 5 - Koší e 1968 115

1376 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Usedlost U lisu, p. 71,  Praha 7 - Troja 1975 115

1377 11.06 Nemovité kulturní
památky - upušt ní od
památkové ochrany,
demolice

Usedlost Vl ovka, p. 120, Praha 6 - Dejvice -
výstavba polského vyslanectví

1976 115
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1378 11.07 Nemovité kulturní

památky - výstavba trasy
B metra (demolice,
zajišt ní památek ...)

D m p. 1025, Praha 1 - Nové M sto, Havlí kova 4
- upušt ní od pam. ochrany

1974 115

1379 11.07 Nemovité kulturní
památky - výstavba trasy
B metra (demolice,
zajišt ní památek ...)

D m p. 17, Praha 8 - Karlín, Sokolovská 13 (býv.
Lidový d m Karlín) - upušt ní od pam. ochrany,
demolice

1976 115

1380 11.07 Nemovité kulturní
památky - výstavba trasy
B metra (demolice,
zajišt ní památek ...)

WC - posouzení demolice WC na rohu Anglické a
Škrétovy ul. v Praze 2

1972 115

1381 11.07 Nemovité kulturní
památky - výstavba trasy
B metra (demolice,
zajišt ní památek ...)

Stanovisko odboru kultury k nárok m na demolice
p i výstavb  trasy B metra

1976-77 115

1382 11.07 Nemovité kulturní
památky - výstavba trasy
B metra (demolice,
zajišt ní památek ...)

Objekty p. 72, 73, Praha 1 - Nové M sto, Spálená
ul. - demolice

1977 115

1383 11.07 Nemovité kulturní
památky - výstavba trasy
B metra (demolice,
zajišt ní památek ...)

D m p. 110, Praha 8 - Karlín, Sokolovská 92 -
žádost o upušt ní  od památkové ochrany

1979, 1981 115

1384 11.07 Nemovité kulturní
památky - výstavba trasy
B metra (demolice,
zajišt ní památek ...)

Freska na dom  p. 222, Praha 5 - Smíchov (U
zlatého and la) ur eném k demolici

1979 115

1385 11.07 Nemovité kulturní
památky - výstavba trasy
B metra (demolice,
zajišt ní památek ...)

D m p. 1067/25, Praha 1 - Nové M sto, Na Po í í -
seismické ot esy zp sobené výstavbou metra -
ohrožení statiky objektu

1980 115

1386 11.07 Nemovité kulturní
památky - výstavba trasy
B metra (demolice,
zajišt ní památek ...)

Kostel Nejsv t jší Trojice, Praha 1 - Nové M sto,
Spálená ul. - zajišt ní objektu

1981 115

1387 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana - pomníky, ve ejné plastiky,
kašny, fontány, sochy, sousoší, drobná  architektura
(pomník Jar. Vrchlického, Karla Hynka Máchy,
socha sv. Jana Nepomuckého, Morový sloup na
Malostranském nám. aj.)

1968 116

1388 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana - bludišt  na Pet ín 1968 116

1389 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana - kostel sv. Kajetána 1968 116

1390 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana - rozhledna na Pet ín 1968 116
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1391 11.08 Nemovité kulturní

památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 42 - 47, 55 - 59, Mostecká
ul.

1968 116

1392 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 60-64, Dražického nám. 1968 116

1393 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 74, Míše ská ul. 1968 116

1394 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 95-114, ul. U Lužického
seminá e, Cihelná

1968 116

1395 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 128, náb . kpt. Jaroše 1968 116

1396 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 131, Klárov 1968 116

1397 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 134, U Sovových mlýn 1968 116

1398 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 141-147, ul. Pod Bruskou 1968 116

1399 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 148, Staré zámecké
schody

1968 116

1400 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 150, Valdštejnská ul. 1968 116

1401 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 163, Valdštejnské nám. 1968 116
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1402 11.08 Nemovité kulturní

památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 164-177, Sn movní ul. 1968 116

1403 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 178-195, ul. Thunovská,
Nové zámecké schody

1968 116

1404 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 215-225, 244-257, ul.
Nerudova, Na Opyši

1968 116

1405 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 258-263, Malostranské
nám.

1968 116

1406 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 282-290, ul. Mostecká,
Láze ská

1968 116

1407 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 291-293, Maltézské nám. 1968 116

1408 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 294-297, Prokopská ul. 1968 116

1409 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 301-303, ul. Karmelitská,
Tržišt

1968 116

1410 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 304-309, B etislavova ul. 1968 116

1411 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 311-327, Jánský vršek, ul.
Jánská, Šporkova

1968 116

1412 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 330-364, Vlašská ul.,
Pet ínské schody, Jánský vršek

1968 116
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1413 11.08 Nemovité kulturní

památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 365-372, Tržišt 1968 116

1414 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 373-389, Karmelitská ul. 1968 116

1415 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 390-425, Újezd,
Seminá ská zahrada

1968 116

1416 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 437-449, ul. Všehrdova,
í ní

1968 116

1417 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 450-462, ul. Nebovidská,
Újezd, Hellichova

1968 116

1418 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 463-469, ul. Nosticova 1968 116

1419 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 473-483, Maltézské nám.,
Láze ská ul.

1968 116

1420 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 484-490, Velkop evorské
nám.

1968 116

1421 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 491-515, ul. Hroznova,
Kampa, U Sovových mlýn

1968 116

1422 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 516-530 1968 116

1423 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 533, Dražického ul. 1968 116
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1424 11.08 Nemovité kulturní

památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 553, Hellichova ul. 1968 116

1425 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 556, Malostranské nám. 1968 116

1426 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 611, uli ka mezi Tržišt m
a Nerudovou ulicí

1968 116

1427 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Malá Strana, p. 625, Prokopská ul. 1968 116

1428 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, kostely a kaple 1967 117

1429 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, jiné nemovité kult. pam.
(pomníky - pomník Jana Husa, Karla IV., kašny -
Wimmerova, kašna Terezka aj.)

1967 117

1430 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 1-9, Starom stské nám. 1967 117

1431 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 10-93, ul. U Radnice,
nám. Dr. Vacka (Mariánské)

1967 117

1432 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 135-156, ul. Karlova,
Linhartská

1967 117

1433 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 157-194, ul. Karlova,
Husova, Seminá ská, K ižovnické nám.

1967 117

1434 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 195-226, ul. Liliová,
et zová, Karoliny Sv tlé

1967 117
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1435 11.08 Nemovité kulturní

památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 227-250, ul. Liliová,
et zová, Husova, Jilská

1967 117

1436 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 254-317, ul. Náprstkova,
Karoliny Sv tlé, Bartolom jská, Konviktská

1967 117

1437 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 331-336, Smetanovo náb .
, St elecký ostrov

1967 117

1438 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 344-359, Na Perštýn ,
Husova, Jilská

1967 117

1439 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 365-390, Národní t .,
Perlová, Na M stku

1967 117

1440 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 398-424, ul. Rytí ská,
Uhelný trh, Sko epka

1967 117

1441 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 429-454, ul. Michalská,
Vejvodova, Jilská

1967 117

1442 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 455-480, Malé nám.,
Starom stské nám., Melantrichova ul.

1967 117

1443 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 483-513, ul. Železná,
Havelská

1967 117

1444 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 514-540, ul. V kotcích,
Rytí ská

1967 117

1445 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 542-547, ul. Železná,
Kamzíkova

1967 117
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1446 11.08 Nemovité kulturní

památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 548-605, Celetná,
Starom stské nám., Ovocný trh

1967 117

1447 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 610-633, ul. Týnská,
Dlouhá

1967 117

1448 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 634-646, ul. Štupartská,
Týn

1967 117

1449 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 663-686, ul.
Králodvorská, Rybná, Masná

1967 117

1450 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 707-754, ul. Dlouhá,
Haštalská

1967 117

1451 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 781-795, ásnovka,
Haštalská, Za Haštalem, Kozí

1967 117

1452 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 797-838, ul. U obecního
dvora, Anežská, Na Františku

1967 117

1453 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 901-952, 1967 117

1454 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 963-972, ul. Rytí ská, V
kotcích, Melantrichova

1967 117

1455 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 986-1002, ul. Anežská,
Kozí

1967 117

1456 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 1009-1040, ul. Perlová,
Národní t ída, Karoliny Sv tlé

1967 117
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1457 11.08 Nemovité kulturní

památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 1 - Staré M sto, p. 1041-1043, Haštalské
nám, Kozí

1967 117

1458 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Bohnice, p. 1, Bohnická (statek Vraných) 1968 117

1459 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Bohnice, p. 4, Bohnická (fara) 1968 117

1460 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Bohnice, p. 12, Bohnická ul. 1968 117

1461 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Bohnice, p. 14, 253, Bohnická ul.
(záme ek)

1968 117

1462 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Karlín, p. 20, K ižíkova 1968 117

1463 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Karlín, p. 24, Sokolovská (Invalidovna) 1968 117

1464 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Karlín, p. 64, ul. U Sluncové (záme ek) 1968 117

1465 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Karlín, p. 140, 144, ul. Prvního pluku 1968 117

1466 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Karlín, p. 156, 170, Karlínské nám. 1968 117

1467 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Karlín, p. 158, 171, 190, 203, 316
Kollárova ul.

1968 117
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1468 11.08 Nemovité kulturní

památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Karlín, p. 225, Pechova ul. (škola) 1968 117

1469 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Karlín, p. 283, K ižíkova (Hudební
divadlo v Karlín )

1968 117

1470 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Karlín, p. 505, Kubova ul. 1968 117

1471 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Kobylisy, p. 90, ul. Na Jabl nce
(záme ek)

1968 117

1472 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Libe , p. 1, Rudé armády (Zenklova) -
zámek a dv r

1968 117

1473 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Libe , p. 39, 40, 741, ul. Povltavská 1968 117

1474 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Libe , p. 84, Zvona ovská ul. 1968 117

1475 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Libe , p. 91 (Vlachovka), p. 93
(Rokoska), Rudé armády / Zenklova

1968 117

1476 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8 - Nové M sto, p. 1554, Švermovy sady 1968 117

1477 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8, kaple a kostely: kostel sv. Petra a Pavla
(Bohnice); býv. kostel sv. Václava (Bohnice); kostel
sv. Cyrila a Metod j  (Karlín); kaple býv.
vojenského h bitova (Pernerova ul., Karlín)

1968 117

1478 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 8, ve ejné plastiky, pomníky, kašny: pomník
P. Strozziho (sad p ed Invalidovnou, Karlín); Kašna
na Karlínském nám. (Karlín); žulový obelisk p ed
Invalidovnou (Karlín); pomník primátora J.
Podlipného (Libe )

1968 117
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1479 11.08 Nemovité kulturní

památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 9 - Hloub tín, p. 1, 5, 13, 17, 19,
Hloub tínská ul.

1968 117

1480 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 9 - Hrdlo ezy, p. 1, Hrdlo ezská ul. 1968 117

1481 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 9 - Prosek, p. 5, U proseckého kostela (fara) 1968 117

1482 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 9 - Prosek, kostel sv. Václava a zvonice na
h bitov

1968 117

1483 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 9 - Vyso any, p. 404, U vyso anských vinic 1968 117

1484 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 10 - Hostiva , p. 21 (Domká ská ul.); p. 32
(Kubátova ul.); p. 44, 46 (Selská ul.); p. 674 (U
branek)

1968 117

1485 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 10 - Malešice, p. 1, Malešické nám. 1968 117

1486 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 10 - Prá e, p. 1887, Prá ská ul. 1968 117

1487 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 10 - Strašnice, p. 16, Starostrašnická 25 1968 117

1488 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 10 - Vinohrady, p. 2254, 2263, 2264
(krematorium hl. m. Prahy); vinohradský h bitov

1968 117

1489 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 10 - Vršovice, p. 1, 141 Leningradská ul.
(Petrohradská)

1968 117
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1490 11.08 Nemovité kulturní

památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 10 - Vršovice, p. 67, 84 (fara), Vršovické
nám.

1968 117

1491 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 10 - Záb hlice, p. 46 (zámek a dv r) 1968 117

1492 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 10 - Záb hlice, p. 93, Na vinobraní 1968 117

1493 11.08 Nemovité kulturní
památky - rozhodnutí
(koncept) o zápisu do st.
seznamu nemovitých kult.
památek

Praha 10 - kaple a kostely: kostel sv. Ji í
(Hloub tín); kostel sv. Jana K titele (Hostiva );
kostel sv. Mikuláše (Vršovice); kostel sv. Václava
(Vršovice); kostel Panny Marie (Záb hlice)

1968 117

1494 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

P evzetí urnového místa Arnošta Procházky do pé e
ÚNV

1954 118

1495 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Hrob Jos.  Navrátila - restaurování; schválení nápisu
na pomník (h bitov ve Vršovicích) aj.

1956-58 118

1496 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Hroby V. J. Nová ka, Otto a Olgy Fasterových, Fr.
Hergesela ml. a Lad. Quise - za azení do seznamu
estných hrob  

1966 118

1497 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Ochrana malostranského h bitova na Smíchov , hrob
J. Ježka - údržba, hrob Karla Lad. Kukly na
olšanských h bitovech  - za azemí mezi estné
hroby, hrob T. Brzkové - kritika stavu aj.

1967 118

1498 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Hrob J. E. Purkyn  - údržba; uložení ostatk  Dr.
Karla Chotka (do hrobu P. J. Šafa íka) aj.

1968 118

1499 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Úprava hrob  padlých voják  sov tské armády;
poh bívání na Vyšehradském h bitov ; hrob
Cypriána Majerníka (celkový stav údržba...); hrob
sládka Jos. Tomáše Suka (za azení do seznamu
estných hrob ) aj.

1970 118

1500 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Malý Slavín Národního divadla na vyšehradském
h bitov

1971 118

1501 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Hrob O. Gutfreunda na vinohradském h bitov  -
údržba; hrob Zd. Folprechta na vyšehr. h bitov  -
za azení mezi estné hroby aj.

1972 118

1502 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Olšanské h bitovy - devastace (kritika Klubu Za
starou Prahu), vydání pr vodce; památková ochrana
pražských h bitov  aj.

1973 118

1503 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Upozorn ní na stav Olšanských h bitov ; hrob Ant.
Chittusiho (údržba); náhrobky na Vyšehradském
h bitov  (údržba, opravy); hrob Ji ího Karáska ze
Lvovic (údržba); hrob J. Vo adla na Olšanských
h bitovech (za azení mezi estné hroby) aj.

1974 118

1504 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Zpráva o stavu památkov  chrán ných hrob ,
hrobových p íslušenství a h bitov ; hrob prof. Jana
Vo adla (za azení do kategorie estných hrob )

1975 118
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1505 11.09 Památkov

chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Hrob Fr. Kysely (údržba); hrob prof. A. Strnadela
(oprava desky); hrob Jos. a Quido Mánesových
(upozorn ní na zanedbaný stav); zpráva o stavu
památkov  chrán ných hrob ; Vyšehradský h bitov
(p epln ní, konec poh bívání) aj.

1976 118

1506 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Hrob prof. Dr. V. Husy (pronájem hrobového místa);
hrob Jakuba Arbesa (kritika celkového stavu); kritika
stavu Olšanských h bitov  aj.

1977 118

1507 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Pé e Klubu Za starou Prahu o pam. hroby na
Olšanských h bitovech

1978 118

1508 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Malostranský h bitov v Koší ích - orientace na
h bitov , p ipomínky

1981 118

1509 11.09 Památkov
chrán né hroby a
h bitovy; estné hroby

Likvidace spolku "Svatobor" a p evod vlastnictví
objektu Slavín a hrobových p íslušenství do
vlastnictví státu (smlouvy o p evodu; správa Slavína
p edána správ  NKP Vyšehrad) /foto hrob
významných osobností - B. N mcová, Sv. ech, K.
H. Mácha, J. E. Purkyn  aj./

1970-76 118

1510 11.10 Movité kulturní
památky

Konfiskace - p edm ty ze zámku Býchory (maj. Jar.
Smutný) a Nalžovice (maj. Fr. Schwarzenberg) -
p evod do majetku Národní galerie

1960 119

1511 11.10 Movité kulturní
památky

Prohlášení za movité kult. památky - p edm ty z
konfiskací, poz stalosti, od mrti (poz stalost arch.
Zítka; poz stalost B. Štursové - vdovy po J.
Štursovi; obrazy z majetku Mir. a Zd. Neubertových;
rukopisy Valentina Bulgakova aj.)

1963 119

1512 11.10 Movité kulturní
památky

Prohlášení za movité kult. památky - konfiskace
(p edm ty z majetku Arnolda a Marie Schückových)

1964 119

1513 11.10 Movité kulturní
památky

Prohlášení za movité kult. památky - konfiskace,
(Emil Schönbaum; Václav Ho ejš;   Vladimír a
Marta Helmutovi; Judr. Vlad. Horák); odúmr  po
akad. mal. Zd. Johnové aj.

1965 119

1514 11.10 Movité kulturní
památky

Prohlášení za movité kult. památky - konfiskace,
poz stalosti, dary (Dmitrij Nikitin - konfiskace; dar
Anny R ži kové; poz stalost K: V. Maška aj.);
rukopisy Ant. Dvo áka - zajišt ní bezpe nosti

1966 119

1515 11.10 Movité kulturní
památky

Prohlášení flámského koberce ze 17. st.  za kult.
pam.; Marie Calma Veselá - d dictví (posouzení
p edm t ) aj.

1967 119

1516 11.10 Movité kulturní
památky

Prohlášení za movité kult. památky - B. Štursová
(poz stalost); Vl. Fuka (konfiskace)

1968 119

1517 11.10 Movité kulturní
památky

Úmrtí Jos. Randé - za len ní památek z poz stalosti
do um leckopr myslového muzea, autograf A.
Dvo áka - zap j ení na výstavu

1970 119

1518 11.10 Movité kulturní
památky

Soupis movitých kult. památek na území hl. m.
Prahy - pouze p íloha k ízení o prohlášení p edm tu
za kult. pam. (soupis veden podle vlastník  a
umíst ní p íslušných p edm t )

1971 119

1519 11.10 Movité kulturní
památky

P ipomínky k vyhlášce o správ  movitých kulturních
památek; odúmr  po J. R. Skálové (kulturní památky
po J. Karafiátovi)

1971 119

1520 11.10 Movité kulturní
památky

Kontrola a soupis autograf  A. Dvo áka (organiza ní
zál.); p edm ty uložené u Rakouského spolkového
ú adu - nároky ob an  a institucí

1972 119
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1521 11.10 Movité kulturní

památky
Movité kult. památky v kostele sv. Markéty, Praha 6
- B evnov - ochrana p ed poškozením p i
rekonstrukci kostela; obrazy J. Navrátila a A.
Mánesové, D. Salomonová - neoprávn né držení
obraz , rkp z poz stalosti A. Dvo áka aj.

1973-74 119

1522 11.10 Movité kulturní
památky

Prohlášení za movitou kult. památku - poz stalosti
(A. Hába, V. Mašek); jednání o prohlášení za kult.
pam. : obraz T. F. Šimona "Podobizna dámy",
dubový sloup z K eslic (z Fantova mlýna)

1976 119

1523 11.10 Movité kulturní
památky

Provád ní soupisu autograf  Ant. Dvo áka 1977 119

1524 11.10 Movité kulturní
památky

Karel Šebánek - p evod poz stalosti do PNP;
zachování a p evoz movité kult. památky (kachlový
krb s reliéfy zví at) z areálu vyso anské mlékárny
ur ené k demolici

1980 119

1525 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/1-51/71, 1470/160/71

1971 120

1526 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/201-250/71

1971 120

1527 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/251-300/71

1971 120

1528 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/301-350/71

1971 120

1529 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/351-374/71

1971 121

1530 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/375-400/71

1971 121

1531 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/401-425/71

1971 121

1532 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/426-450/71

1971 121

1533 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/451-475/71

1971 121

1534 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/476-500/71

1971 122

1535 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/501-525/71

1971 122

1536 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/526-550/71

1971 122

1537 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/551-575/71

1971 122

1538 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/576-600/71

1971 122

1539 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/601-625/71

1971 123

1540 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/626-650/71

1971 123

1541 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/700-733/71

1971 123

1542 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/741-749/71

1971 123

1543 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/751-775/71

1971 123

1544 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/776-800/71

1971 124

1545 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/801-830/71

1971 124
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Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
1546 11.10 Movité kulturní

památky
ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní

památku j. 1470/831-844/71
1971 124

1547 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/845-850/71

1971 124

1548 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/851-867/71

1971-72 125

1549 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/868-900/71

1971-72 125

1550 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/901-920/71

1971-72 125

1551 11.10 Movité kulturní
památky

ízení o prohlášení za významnou movitou kulturní
památku j. 1470/921-972/71

1971-72 125

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
1552 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  NVP (ÚNV);

um lecká výzdoba m sta (ve ejné plastiky - kopie
Prachnerovy Vltavy aj., kašny , architektonická
výzdoba sídliš  aj.), výzdoba interiér  (restaurace,
vinárny, kina, školy atp.), sout že, posudky Galerie
hl. m. Prahy

1956 126

1553 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  NVP (ÚNV);
um lecká výzdoba m sta (ve ejné plastiky - umíst ní
Štursovy sochy Ran ný aj., kašny , architektonická
výzdoba sídliš  aj.), výzdoba interiér  (restaurace,
vinárny, kina, školy atp.), sout že, posudky Galerie
hl. m. Prahy

1957 126

1554 12.01 Všeobecn Alfons Mucha - restaurace d l (pro Svatební sí
Starom stské radnice - foto); návrhy, resp.
dlouhodobé plány na p emíst ní Slovanské epopeje
do Prahy

1956-57 126

1555 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  NVP (ÚNV);
um lecká výzdoba m sta (ve ejné plastiky - Albín
Polášek- dar sochy Radegasta Praze aj.,  kašny ,
architektonická výzdoba sídliš  aj.), výzdoba
interiér  (restaurace, vinárny, kina, školy atp.),
sout že, posudky Galerie hl. m. Prahy

1958 126

1556 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  NVP (ÚNV);
um lecká výzdoba m sta (ve ejné plastiky, kašny ,
architektonická výzdoba sídliš  aj.), výzdoba
interiér  (restaurace, vinárny, kina, školy atp.),
sout že, posudky Galerie hl. m. Prahy

1959 126

1557 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  NVP (ÚNV);
um lecká výzdoba m sta (ve ejné plastiky, kašny,
architektonická výzdoba sídliš  aj.), výzdoba
interiér  (restaurace, vinárny, kina, školy atp.),
sout že, posudky Galerie hl. m. Prahy

1960 126

1558 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  NVP (ÚNV);
um lecká výzdoba m sta (ve ejné plastiky, kašny ,
architektonická výzdoba sídliš  aj.), výzdoba
interiér  (restaurace, vinárny, kina, školy atp.),
sout že, posudky Galerie hl. m. Prahy

1961 126

Skupina: 12 Výtvarné um ní
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Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
1559 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  NVP (ÚNV);

um lecká výzdoba m sta (ve ejné plastiky, kašny ,
architektonická výzdoba sídliš  aj.), výzdoba
interiér  (restaurace, vinárny, kina, školy atp.),
sout že, posudky Galerie hl. m. Prahy

1962 126

1560 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  NVP (ÚNV);
um lecká výzdoba m sta (ve ejné plastiky, kašny ,
architektonická výzdoba sídliš  aj.), výzdoba
interiér  (restaurace, vinárny, kina, školy atp.),
sout že, posudky Galerie hl. m. Prahy

1963 126

1561 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  NVP (ÚNV);
um lecká výzdoba m sta (ve ejné plastiky, kašny ,
architektonická výzdoba sídliš  aj.), výzdoba
interiér  (restaurace, vinárny, kina, školy atp.),
sout že, posudky Galerie hl. m. Prahy, p evzetí pam.
chrán ných plastik do správy Galerie hl m. Prahy

1964 126

1562 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  NVP (ÚNV);
um lecká výzdoba m sta (ve ejné plastiky, kašny ,
architektonická výzdoba sídliš  aj.), výzdoba
interiér  (restaurace, vinárny, kina, školy atp.),
sout že, posudky Galerie hl. m. Prahy

1965 126

1563 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  pro Galerii hl. m.
Prahy; um lecká výzdoba m sta (nap . zabezpe ení
plastiky lva z ohbí Chotkovy silnice, zajišt ní
výzdoby sídliš  Pet iny, Hloub tín, Chmelnice,
Jarov, Malešice, Rybní ky), barevné okno K.
Svolinského z výstavy Expo 58 - návrhy na umíst ní
atd.

1966 127

1564 12.01 Všeobecn Spolupráce Kulturní správy NVP s Národní galerií 1967 127

1565 12.01 Všeobecn Um lecká výzdoba m sta - nap . sout ž - kašna ve
Vojanových sadech (realizace vít zného návrhu),
výzdoba sídlišt  Spo ilov, Klub Za starou Prahu -
doporu ení znovuosazení Štursova sousoší na
Hlávk v most aj.

1968 127

1566 12.01 Všeobecn Nákup sbírkových p edm t  pro Galerii hl. m.
Prahy, výzdoba federálního shromážd ní, výzdoba
m sta (sídlišt  Prosek) aj.

1970 127

1567 12.01 Všeobecn Nákup pro um lecké sbírky Galerie hl. m. Prahy;
výzdoba m sta (PKOJF - plastika hokejisty; ZOO
zakoupení plastik "sedící k our" a "pijící levhart" -
foto; výzdoba Leninovy t ídy aj.)

1971 127

1568 12.01 Všeobecn Seznam ve ejných plastik ve správ  Galerie hl. m.
Prahy, nákup sbírkových p edm t  pro Galerii hl. m.
Prahy, um lecká výzdoba m sta aj.

1972 128

1569 12.01 Všeobecn Nákup pro um lecké sbírky Galerie hl. m. Prahy;
po ádání prodejních výstav, um lecká výzdoba
m sta

1973 128

1570 12.01 Všeobecn Nákup pro um lecké sbírky Galerie hl. m. Prahy;
po ádání prodejních výstav, um lecká výzdoba
m sta (sídlišt  Pankrác I.) aj.

1974 128

1571 12.01 Všeobecn Nákup pro um lecké sbírky Galerie hl. m. Prahy;
výzdoba m sta (ideové zam ení výtvarných d l p i
výstavb  SJ magistrály; návrh ideov  výtvarného
libreta pro Sjezdový palác aj.)

1976 128

1572 12.01 Všeobecn P evod ve ejných plastik do správy Galerie hl. m.
Prahy

1976-77 128
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Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
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/ knihy
1573 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  pro sbírky Galerie hl.

m. Prahy; um lecká výzdoba m sta (ve ejné plastiky,
kašny , architektonická výzdoba sídliš  aj.), výzdoba
interiér  (restaurace, vinárny, kina, školy atp.),
sout že, posudky Galerie hl. m. Prahy

1977 128

1574 12.01 Všeobecn Plán rozmíst ní bronzových informa ních desek na r.
1979

1978 128

1575 12.01 Všeobecn Nákup um leckých p edm t  pro sbírky Galerie hl.
m. Prahy; um lecká výzdoba m sta (kopie soch pro
stanici metra Malostranská, plastiky pro sídlišt
Pet iny aj.), výzdoba interiér  (busta Fr. K ižíka pro
vestibul VUT) atd.

1979 128

1576 12.01 Všeobecn Nákup obraz  pro Palác kultury; prodej obraz  na
Karlov  most

1980 128

1577 12.01 Všeobecn Plastiky p ed objektem pražských jatek - p emíst ní;
výroba replik historických dve í (dotaz)

1981 128

1578 12.01 Všeobecn Emanuel Famíra - ešení poz stalosti, organizace
výstavy k výro í narození

1970-76 129

1579 12.01 Všeobecn Malí i, um lci - záležitosti ateliér  a byt  (žádosti o
p id lení, poplatky, umíst ní um leckých d l)

1956-71 129

1580 12.01 Všeobecn E. Famíra - album fotografií d l a výstav nedat. 129

1581 12.01 Všeobecn Upomínkové p edm ty - povolení prodeje 1956-57 129

1582 12.01 Všeobecn Upomínkové p edm ty - povolení/zakázání prodeje
(vzorek), sout že

1964-70 129

1583 12.01 Všeobecn Upomínkové p edm ty - povolení prodeje, sout že 1975-80 129

1584 12.01 Všeobecn Nákup a vývoz starožitností 1960-63 130

1585 12.01 Všeobecn Nákup a vývoz starožitností 1965-66 130

1586 12.01 Všeobecn Nákup a vývoz starožitností 1970 130

1587 12.01 Všeobecn Karolina Fr. Spiessová - sbírka porcelánu, depositum
Národní galerie - jednání o povolení vývozu

1963-65 130

1588 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Návrhy, realizace,sout že, plány výstavby pomníku
na jednotlivé roky resp. p tiletky, souhrnné zprávy
atd. 

1956-84 130

1589 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Údržba, rekonstrukce (nap . pé e pionýrských
skupin o pomní ky padlých za revoluce)

1956-71 130

1590 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Soupis pomní k  a pam tních desek padlých a
umu ených za 2. sv. války po jednotlivých obvodech
, ojedin le i pokus o úplný soupis pomník  a
pam tních desek

1964-74 130

1591 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Mikoláš Aleš - Vrtbovský palác 1965-67 131

1592 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Joachim Barrande, Vít zná 15/419,
Praha 5 - Malá Strana

1968 131

1593 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Eduard Bass a Jan Drda, p. 1982,
Gorazdova 19, Praha 2 - Nové M sto

1979 131

1594 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Martin Benko, Mánesova 49, Praha
2 - Vinohrady - odhalení

1973 131

1595 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Petar Beron p. 6/207, Nerudova ul.,
Praha 1 -Malá Strana

1962 131

1596 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Petr Bezru , hledání míst pražského
pobytu pro umíst ní desky

1981 131

1597 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Dimitr Blagoev, Praha 1 - Staré
M sto, Betlémská ul. "U Valš "

1956 131
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1598 12.02 Pomníky a pam tní

desky
Pam tní deska: Bohumír Budín, B lehradská 2,
Praha 2 /foto/

1966 131

1599 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: E. F. Burian (busta) - instalace
(divadlo E. F. Buriana)

1973 131

1600 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: manželé Curieovy, Praha 1, nám.
Curieových

1961 131

1601 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Ernst Denis, využití zbytk  pomníku,
nahrazení pam tní deskou na dom  p. 535, Praha 2,
Št pánská ul.

1957, 1970 131

1602 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Emma Destinová, Kate inská ul. 5
(rodný d m)

1960, 1972 131

1603 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Dienzenhoferové, Malostranský
h bitov (návrh)

1978 131

1604 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Albert Einstein, budova
p írodov decké fakulty UK, Praha 2, Vini ná 7
/foto/

1965-73 131

1605 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Emanuel Famíra, Praha 8,
Kandertova 1 - zajišt ní realizace

1973 131

1606 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Josef Bohuslav Foerster, p. 201
Pštrossova ul. 19,  Praha 1 - Nové M sto a p. 1051
Foerstrova ul., Praha 10 - Strašnice /ná rt umíst ní/

1971 131

1607 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Ivan Frank, budova Um lecké
besedy, Praha 2, Slovanský ostrov

1956 131

1608 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Rudolf Friml - návrh 1976 131

1609 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Julius Fu ík, Bulharská 3, Praha -
Vršovice

1960 131

1610 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Maxim Gorkij - hotel "Beránek",
Praha - Vinohrady

1973 131

1611 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Klement Gottwald, ZK Tesla
Domovina, Na Maninách 32, Praha 7

1965, 1973-74 131

1612 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Klement Gottwald - 75. výro í
narození, škola Klementa Gottwalda, Praha 9 -
Prosek, Novoborská 371 /foto/

1971-74 131

1613 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jaroslav Hašek, Praha 2, Školská 16 1956-58 131

1614 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Alois Herout (návrh), Praha 8 -
Line

1960 131

1615 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jan He man, p. 1943, Praha 1,
Dittrichova 22 (návrh, odhalení - p ípravy)

1963 131

1616 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Karel Hoffmann, Praha 4 - Podolí,
Lopatecká ul. 7 - realizace

1973 131

1617 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Fryderyk Chopin - dopln ní desky 1961 131

1618 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jožka Jab rková, Zasedací sí
Starom stské radnice

1956 131

1619 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jaroslav Ježek, Praha 1 - Staré
M sto, Kaprova 10

1956-57 131

1620 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Alois Jirásek, Jiráskovo nám., Praha
1 - odstran ní poškozené pam tní desky

1964 131

1621 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: nebo busta Benito Juárez, nám.
Interbrigády, Praha 6 - realizace a odhalení (100.
výro í úmrtí) /navštívenky mexického  velvyslance/

1972-73 131

1622 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Franz Kafka návrh na umíst ní desky
na rohu Kaprovy ul. Praha 1 - Staré M sto, návrh na
odhalení /foto/

1964-65 131

1623 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Ulrych Kamenický, Praha 1, Na
P íkop  26 (budova Státní banky eskoslovenské)

1961 131
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1624 12.02 Pomníky a pam tní

desky
Pam tní deska: Adolf Kašpar, Praha 1 - Kampa . 9 1956-58 131

1625 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Egon Ervin Kisch, Praha 1 - Staré
M sto, Kožná 3

1956 131

1626 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Karel Kova ovic, Praha 1 - Malá
Strana, Nerudova ul. (návrh)

1963 131

1627 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Eliška Krásnohorská, Praha 1 - Nové
M sto, Resslova 5; Praha 1 - Staré M sto, Husova
242/9

1956, 1963 131

1628 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jan Kubelík, p. 218, Praha 4 -
Michle

1966 131

1629 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Martin Kuku ín, Praha 2 -
Vinohrady, Jugoslávská ul. 17 - realizace

1970 131

1630 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Josef Kulda, reinstalace desky bu
na Kobyliský h bitov nebo na budovu Rudolfina

1960 131

1631 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Václav Láska, p. 96/II, Praha 2 -
Nové M sto, Spálená 27 /foto, plán/

1962 131

1632 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jan Lauda, Praha 1, Hrad anské
nám. 1 (Schwarzenberský palác) - realizace,
odhalení

1973-74 131

1633 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: V. I. Lenin, Praha 1 - Nové M sto,
ul. Ve Sme kách

1958 131

1634 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Cyprián Majerník - informace o
pražských bydlištích a ateliérech

1968 131

1635 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jan Malát, Praha 5 - Smíchov,
Malátova ul.  3 (obnova a reinstalace desky)

1966 131

1636 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: manželé Mandíkovi, Praha 4 -
Michle, Horní 10

1968 131

1637 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jan Marek Marci, p. 472,
Melantrichova ul., Praha 1 - Staré M sto /foto,
návrh/

1967 131

1638 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Karel Marx, Truhlá ská ul., Praha 1 -
Nové M sto - oprava chybných údaj

1961 131

1639 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Otakar Ma ák, Praha 1, Ostrovní ul.,
Pa ížská 5 nebo Sinkulova 12 (návrhy)

1970-71 131

1640 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Cyril Merhout, Praha 1 - Malá
Strana, Vlašská 2 (odhalení desky)

1958 131

1641 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Wolfgang Amadeus Mozart, Praha 1
- Staré M sto, Uhelný trh 420 (odhalení desky)

1956 131

1642 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Vojta Náprstek, budova Náprstkova
muzea, Betlémské nám., Praha 1 - Straé M sto

1961 131

1643 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Zden k Nejedlý, p. 1055, Praha 5 -
Smíchov, Ko enského 1 (umíst ní a odhalení pam.
desky)

(1966-) 1968 131

1644 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Stanislav Kostka Neumann, Praha 8 -
Libe , S. K. Neumanna 752 (Hercovka)

1974 131

1645 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Božena N mcová, p. 516, Praha 2 -
Nové M sto, Je ná 28 (náklady na odlití a osazení
desky, údržba); p. 1378 Vyšehradská ul., Praha 2
(návrh)

1956-65 131

1646 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: František Ond í ek, p. 90, Na
Novém sv t , Praha 1 (návrh na zm nu textu)

1967 131

1647 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Marie Pujmanová, p. 1677, Praha 2
- Nové M sto, Št pánská 20

1968 131

1648 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Vlastimil Rada, Praha 6 - Bubene ,
eskomalínská 15 (návrh)

1968 131

1649 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jos. Richard Rozkošný, p. 278,
Štefánikova (Kirova) 40, Praha 5 - Smíchov (návrh)

1957 131
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1650 12.02 Pomníky a pam tní

desky
Pam tní deska: Hanuš Schweiger, p. 59, Praha 6 -
Bubene , Schweigerovo nám. (návrh)

1958 131

1651 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Francisk Skoryna, Jind išská ul.
(budova hl. pošty), Praha 1 - Nové M sto (návrh)

1968 131

1652 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Bed ich Smetana, p. 1018, Praha 1 -
Staré M sto, Karoliny Sv tlé (návrh)

1964 131

1653 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: J. Stepling, areál Klementina
(údržba)

1966 131

1654 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Adalbert Stifter, Praha  - Nové
M sto, Hybernská ul. (hotel Meteor) - návrh

1968 131

1655 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: František Stupka, p. 1311, Praha 7 -
Holešovice

1968 131

1656 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Josef Suk, p. 387, Praha 2 - Nové
M sto, Trojická ul. - návrh (100. výr. narození)

1973 131

1657 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Karolina Sv tlá, Praha 2 - Nové
M sto, Je ná ul. (U kamenného stolu)

1961 131

1658 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jan Svoboda - býv. mikulášská  škola
na Malé Stran , p. 25/2

1958 131

1659 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: F. Šeljapin - návrh 1970 131

1660 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Fr. J. Škroup, Praha 1 - Staré M sto,
Dušní ul. (býv. synagoga) - návrh

1962 131

1661 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: F. A. Šubert, Praha 5 (návrh) 1966 131

1662 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Bohdan Šumavanský, Praha 1 - Nové
M sto, Ostrovní 16, povolení realizace

1970 131

1663 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Max Švabinský, p. 948/4, Praha 6 -
Bubene , nám. Interbrigády - náklady, odhalení
desky

1963 131

1664 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska:Václav Talich, Praha 2 - Vinohrady,
Francouzská 78 (návrh)

1965 131

1665 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska:Josef Kajetán Tyl, Praha 1 - Staré
M sto, Nová radnice (oprava desky)

1956 131

1666 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Václav Vacek, Praha 1 - Staré
M sto, Nová radnice (odhalení)

1967, 1974 131

1667 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Bed ich Václavek, p. 1320/31,
Praha 8 - Libe , Nad Rokoskou - údržba

1967 131

1668 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Eduard Vojan, Praha 1 - Malá
Strana, u Starých zámeckých schod  - údržba

1965 131

1669 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Václav Vydra, Praha 2 - Vinohrady,
Mánesova 85 (odhalení desky)

1979 131

1670 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska, busta: Zden k Wirth, p. 501/III,
Praha 1 - Malá Strana, Kampa - odhalení busty

1978 131

1671 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Ji í Wolker, Praha 5 - Smíchov,
Celná ul. (návrh)

1971-72 131

1672 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Otakar Zich, Praha 10, Šrobárova 36 1978-79 131

1673 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jan Zíka, p. 724, Praha 6, Na
Malovance (odhalení desky)

1961 131

1674 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Vilém Zítek - návrh 1956 131

1675 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Jan Želivský, Praha 1 - Staré M sto,
Starom stská radnice (náklady, realizace)

1956-57 131

1676 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Bo ivoj Žufan, Praha 1 - Staré
M sto, Maiselova 12 - návrh

1968 131
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1677 12.02 Pomníky a pam tní

desky
Pam tní deska: p ipomínka vzniku eskoslovenského
státu, Praha 1 - Malá Strana, Sn movní 176-4
(budova býv. sn movny) - reinstalace

1961 131

1678 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: vystoupení rumunských voják
(1918) v Praze, Praha 5 - Smíchov, Zborovská ul.

1968 131

1679 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní desky: 50. výro í založení KS (obvod
Praha 9) /foto - návrhy/ - Lidový d m Vyso any;
Prosecká p. 66/93, Prosek (U Pracných); p. 244,
Nádražní ul, Kbely (Lidový d m); p. 41,
Hostavická ul., Hloub tín (hostinec V chaloupkách);
p. 5, Kyje; p. 10, Klímova ul. Vyso any; p. 211,

Sokolovská, Vyso any (Ruský dv r)

1970-71 131

1680 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: na pam  sjezdu KS , p. 1149,
Praha 7, Na Maninách 32 (Domovina) - údržba,
oprava

1957 131

1681 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: památka d lnického hnutí, p. 87,
Praha 8, Trojská (U K ížku)

(1978-) 1983 131

1682 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: d lnických tradic, stanice Metra
Pražského povstání

1981 131

1683 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Výro í vít zného února, Park
Kultury a oddechu Julia Fu íka (Výstavišt ) -
odhalení desky

1968 131

1684 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní desky a památní ky ú astník m
protifašistického boje a ob tem kv tnového povstání
1945 - údržba, návrhy atd.

1956-81 131

1685 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: pražským ob an m deportovaným za
války do koncentra ních tábor  na míst  sb rného
tábora v Praze 7 - roh Veletržní a Dukelských
hrdin , na míst  býv. "Radiotrhu" - reinstalace
desky, od vodn ní, náklady

1970-79 131

1686 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: na pam  setkání len   eské
národní rady a velitele sov tských tankových vojsk v
kv tnu 1945, p. 1493, Praha 8 - Libe , V
Holešovi kách 44 - instalace, upozorn ní na
nep esnosti (Antonín Sum) atd.

1963-64 131

1687 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: len m býv. Úst edního
zastupitelstva hl. m. Prahy, kte í v letech 1939-45
zem eli násilnou smrtí (+ seznam), zasedací sí
Starom stské radnice

1956 131

1688 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: padlým a popraveným letc m
protifašistického boje 1939-45 - letišt  Praha Ruzyn
/foto/

1977-79 131

1689 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Kv tnové události 1945 - budova s.
rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2, Starom stská
radnice - vzpomínkové akce k 25. výro í

1965, 1970 131

1690 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Osvobození Prahy 1945 - generál
Leljušenko, Praha 1 - Malá Strana, Klárov - úprava
textu

1971 131

1691 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Ilegální laborato  skupiny Šumbera -
Fu ík, Praha 5 - Smíchov, Zubatého 2

1971 131

1692 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Místo atentátu na R. Heydricha,
Praha 8 - Libe , V Holešovi kách ( u Vychovatelny)

1971 131

1693 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: Ustavení mezinárodní loutká ské
organizace UNIMA (1929), Divadélko íše loutek,
Praha 1 - Staré M sto, Žatecká 1

1978 131

1694 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: 50. výro í vzniku FDTJ, Praha 2 -
Vinohrady, nám. Míru 2

1971 131
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1695 12.02 Pomníky a pam tní

desky
Pam tní deska: 73. výro í vzniku Klubu esperantist
v Praze, p. 699, Praha 1, V Jám  1 (na míst  býv.
hostinec U Štajgr )

1973 131

1696 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska p ipomínající 600. výro í založení
opatství na Slovanech, areál Emauzského kláštera -
kostel svatých Kosmy a Damiána - upozorn ní na
"nevhodný" text, úprava desky

1977 131

1697 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pam tní deska: 200 let vydání toleran ního patentu -
odhalení desky, Praha 1 - Nové M sto,
Jungmannova 9 (Hus v d m) 

1981 131

1698 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Daniel Adam z Veleslavína, Praha 6 -
Veleslavín, rekonstrukce

1956 132

1699 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Mikoláš Aleš, návrh muzea A. Jiráska a M.
Alše

1966 132

1700 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Jakub Arbes - vyhodnocení sout že,
odhalení pomníku

1956-64 132

1701 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Petr Bezru  - busta, umíst ní (Bezru ovy
sady)

1966 132

1702 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Simon Bolívar - umíst ní pomníku
(alternativy) - Praha 6 - Dejvice (ul. Ma arská, U
h bitova, nám. Interbrigády...)

1981 132

1703 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Julius Fu ík, Praha 7, Park kultury a
oddechu Julia Fu íka, návrhy, umíst ní, posudky

1965-77 132

1704 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: A. M. Gorkij - návrh 1968 132

1705 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Jaroslav Hašek - návrhy (Praha 5, Na
H ebenkách, redakce Sv ta zví at, Praha 3,
Ond í kova ul. aj.), návrhy na z ízení památníku -
p. 224/7, Praha 1 - Staré M sto, et zová ul.,  "U

t í divých"

1956, 1977-83 132

1706 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Karel Havlí ek Borovský, restaurace 1958 132

1707 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Jan Hus, Praha 1 - Staré M sto,
Starom stské nám., ochrana, rekonstrukce a údržba
pomníku, ešení okolí pomníku

1956-77 132

1708 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Alois Jirásek, Jiráskovo nám.  - odhalení
pomníku

1960 132

1709 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Josef Jungmann, Praha 1 - Staré M sto,
Jungmannovo nám., restaurace, údržba

1957-79 132

1710 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Johannes Kepler a Tycho de Brahe,
Poho elec - Keplerova ul., Praha 6; položení
základního kamene, realizace pomníku, slavnostní
odhalení

1970-84 132

1711 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Jan Amos Komenský, návrhy 1958, 1968 132

1712 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: I. S. Kon v, Praha 6 - Bubene , nám.
Interbrigády; návrhy, realizace výstavby

1978-80 132

1713 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Hana Kvapilová, Praha 5, zahrada
Kinských - bnávrh na p emíst ní

1960 132

1714 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Karel Hynek Mácha, Pet ín - restaurace 1957 132

1715 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: T. G. Masaryk - návrh 1968-69 132

1716 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Wolfgang Amadeus Mozart - návrh na
p evezení bronzové sochy z Teplic do Prahy (kov
byl již použit v Teplicích na pomník Rudoarm jc )

1955-56 132

1717 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Zden k Nejedlý - zakoupení pro Galerii hl.
m. Prahy

1961 132
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1718 12.02 Pomníky a pam tní

desky
Pomník: Božena N mcová, Slovanský ostrov -
údržba pomníku, oslavy 150. výro í narození

1956, 1970 132

1719 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Jan Neruda, Praha 1 - Malá Strana, Újezd,
umíst ní, návrhy, památková ochrana 

1956-72 132

1720 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Vít zslav Novák, Pet ínské sady -
restaurace, išt ní

1958 132

1721 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Jan Podlipný, Praha 8 - Libe , t . Rudé
Armády (Zenklova) - návrh na odstran ní pomníku

1959 132

1722 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: J. S. Presl, Vrchlického sady - upozorn ní
na celkový stav pomníku

1976 132

1723 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Jan Evangelista Purkyn , Praha 2 - Nové
M sto, Karlovo nám. - sout ž, odhalení pomníku

1957-70 132

1724 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Benedikt Roezl, Praha 2 - Nové M sto,
Karlovo nám., celkový stav, restaurace, údržba

1956-57 132

1725 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Jan Rohá  z Dubé  - sout ž, instalace
(Starom stské nám.), p emíst ní - návrhy na další
umíst ní (Sion atp.)

1957-66 132

1726 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Bed ich Smetana, Novotného lávka, Praha
1, diskuse o umíst ní sochy, realizace, slavnostní
odhalení (též pomník A. Dvo áka - p íprava
realizace)

1972-84 132

1727 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: J. V. Stalin, Letenské sady - ochrana
pomníku p ed pov trnostními vlivy, osv tlení;
diskuse o využití plochy a úpravy místa
likvidovaného pomníku, zp soby likvidace

1956-63 132

1728 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Jan Šverma, návrhy, výsledky sout že 1961, 1966 132

1729 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: svatý Václav, Praha 1, Václavské nám. -
údržba

1963 132

1730 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Jaroslav Vrchlický, Lobkovická zahrada -
realizace, návrhy na p emíst ní

1956-65 132

1731 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Julius Zeyer, Chotkovy sady - údržba,
restaurace

1956 132

1732 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Jan Želivský, Karlovo nám. - odhalení
pomníku

1960 132

1733 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: p i muzeu d lnického hnutí v Praze 6 -
B evnov  "Rudý prapor"

1955-61 132

1734 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Památník 1. máje - studie, umíst ní (park na
Klárov , Praha 1 - Malá Strana)

1979 132

1735 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník I. odboje a protifašistického boje, Praha 4 -
Nusle, nám. Pa ížské komuny 

1976-81 132

1736 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Sbrat ení, Praha 1, Vrchlického sady -
p emíst ní, reinstalace - rekonstrukce hl. nádraží,
práce na území sad

1961-75 132

1737 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Slovenského národního povstání - návrhy,
realizace

1977-78 132

1738 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Památník osvobození Prahy Sov tskou armádou -
nám ty, návrhy, sout ž /foto/

1975-81 132

1739 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Památník padlým Praha 10 - Hostiva  - podklady,
dostavba /foto/

1957-58 132

1740 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník popravených student  v Ruzyni  - návrh 1976 132

1741 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník bojovník  proti fašismu - návrh 1968 132

1742 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Milicioná , Praha 9 - Vyso any, nám.
Lidových milicí (nám. OSN) - návrhy, sout ž,
realizace, dokon ení

1971-76 132
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1743 12.02 Pomníky a pam tní

desky
Památník Závodu míru - návrhy 1977 132

1744 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník míru - iniciativa s. výboru obránc  míru 1968 132

1745 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Demokracie -návrh 1968 132

1746 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník Spoj , Praha 3, Olšanská ul. - návrh 1960 132

1747 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník Podskalským vora m, Praha 2, Na Výtoni -
realizace /plány/, p ipomínky spolku Vltavan; deska
ke 100. výro í založení spolku Vltavan

1971-72 132

1748 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: Klement Gottwald (viz též pomník V. I.
Lenina), náb eží Kyjevské brigády (Ludvíka
Svobody) - realizace, plány, návrhy /foto/

1970-73 133

1749 12.02 Pomníky a pam tní
desky

Pomník: V. I. Lenin, Praha 6 - Dejvice, nám.
íjnové revoluce (Vít zné nám.) - sout ž, návrhy,

realizace, odhalení, 100. výro í narození, /foto/

1969-72 133

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
1750 Povolení k vývozu um leckých p edm t 1960 134

1751 Povolení k vývozu um leckých p edm t 1961 134

1752 Povolení k vývozu um leckých p edm t 1962 135

1753 Povolení k vývozu um leckých p edm t leden- erven 1963 135

1754 Povolení k vývozu um leckých p edm t ervenec - prosinec 1963 136

1755 Povolení k vývozu um leckých p edm t leden - erven 1964 137

1756 Povolení k vývozu um leckých p edm t ervenec - zá í 1964 138

1757 Povolení k vývozu um leckých p edm t leden - únor 1965 139

1758 Povolení k vývozu um leckých p edm t b ezen - ervenec 1965 140

1759 Povolení k vývozu um leckých p edm t duben - prosinec 1967 141

1760 Povolení k vývozu um leckých p edm t 1968 141

1761 Povolení k vývozu um leckých p edm t leden - íjen 1968 142

1762 Povolení k vývozu um leckých p edm t listopad - prosinec 1968 143

1763 Povolení k vývozu um leckých p edm t  leden 1969 [ .j. 1-54] 143

1764 Povolení k vývozu um leckých p edm t  únor - ervenec 1969 [ .j.
55-402]

144

1765 Povolení k vývozu um leckých p edm t  srpen - prosinec 1969 [ .
j. 403-702]

145

1766 Povolení k vývozu um leckých p edm t  leden - erven 1970 [ .j.
1-214]

146

1767 Povolení k vývozu um leckých p edm t  kv ten (!) - zá í 1970 [ .j.
215-361]

147

Skupina: 13 Vývoz um leckých p edm t  - povolení
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1768 Povolení k vývozu um leckých p edm t  zá í - prosinec 1970 [ .j.

362-625]
148

1769 Povolení k vývozu um leckých p edm t  leden - únor 1971 [ .j. 1-
50]

148

1770 Povolení k vývozu um leckých p edm t  únor - kv ten 1971 [ .j.
51-217]

149

1771 Povolení k vývozu um leckých p edm t  kv ten - zá í 1971 [ .j.
218-404]

150

1772 Povolení k vývozu um leckých p edm t  zá í - prosinec 1971 [ .j.
405-550]

151

1773 Povolení k vývozu um leckých p edm t  leden - kv ten 1972 [ .j.
1-256]

152

1774 Povolení k vývozu um leckých p edm t  erven - íjen 1972 [ .j.
257-485]

153

1775 Povolení k vývozu um leckých p edm t  listopad - prosinec 1972
[ .j. 502-580, 592-628]

154

1776 Povolení k vývozu um leckých p edm t  leden - únor 1973 [ .j. 1-
68]

154

1777 Povolení k vývozu um leckých p edm t  - dochován
jen fragment: Herberta Masaryková (vývoz do USA,
1977-78), .j. 229/78, 231/78, 232/78, 7/79, 11/79,
12/79, 142/79, 223/79, 409/79, Doc. PhDr. Irena
Dubská, CSc. (vývoz knih do Rakouska - nedat.), .j.
NG 2696 (pouze fotografie - nedat.), .j. NG
4566/79 (pouze fotografie)

1977-79 155

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
1778 Výstavba Planetária - projekty (+ projekty na

výzdobu, úsporný projekt)
1952-55 156

1779 Výstavba Planetária - projekty (+ lánek ve Ve erní
Praze, realizace stavby, úspory)

1956-57 156

1780 Výstavba Planetária - projekty (vnit ní vybavení) 1958 156

1781 Výstavba Planetária - realizace stavby, investice 1959 156

1782 Výstavba Planetária - schvalovací vým ry projekt 1953, 1956 156

1783 Výstavba Planetária - porady (na referátu pro
informace, osv tu a t l. výchovu, komise pro
výstavbu Planetária)

1953-56 156

1784 Výstavba Planetária - otázka odstran ní p. 20 a 21
(Va hova restaurace) pro staveništ  Planetária

1953-56 156

1785 Výstavba Planetária - otázka umíst ní (Stromovka,
Seminá ská zahrada) s plánem

1953-58 156

1786 Opravy budov - r zné spisy: Betlémská kaple, fasáda
domu p. 799/II, údržba objektu Vondra ka v Praze
12, kamenické práce v paláci Kinských,
rekonstrukce Lorety, rekonstrukce Ku erova paláce,
pr zkum domu p. 114 - Na Poho elci, oprava
Obecního domu, Kulturní st edisko Praha 9, r zné
stavby na St eleckém a Slovanském ostrov ,
Výtvarná škola v Praze 12 aj.

1955 156

1787 Obnova Betlémské kaple - rekonstrukce domu p.
351

1955 157

Skupina: 14 Stavební spisy a plány
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1788 Umíst ní Divadla J. Wolkera (Dlouhá t . 727-728) 1956 157

1789 Stavebn -historický pr zkum Prahy - Kožná a
Melantrichova ulice

1958 157

1790 Stavební úpravy Úst edního loutkového divadla
(Gorkého nám. 28)

1959 157

1791 Rekonstrukce domu Úst edí lidové a um lecké
výroby

1961 157

1792 Adaptace domu KS - Národní t . 36 (?) 1961 157

1793 P íprava rekonstrukce Tylova (Stavovského) divadla
 - souhrn informací o n m, archivní prameny

1961 157

1794 Rekonstrukce st ední haly Sjezdového paláce 1964, 1966, 1969 157

1795 Stavba Kulturního domu Novodvorská 1965 157

1796 P ístavba v Hasi ském dom  - ímská ul. 45
(za ízení s. televize) - statický posudek

1965 157

1797 Studie komplexní modernizace Divadla na
Vinohradech

1965 157

1798 Instalace scénického osv tlení v divadle "Sluní ko" 1965-66 158

1799 Odhad náklad  na rekonstrukci Komorního divadla v
Praze (Hybernská ul.)

1966 158

1800 Projekt na využití areálu Emauz 1966 158

1801 Generální oprava Malostranské mostecké v že 1966 158

1802 Renovace st ediska NEPTUN v Havlí kových
sadech jako Malého divadla a Divadla rozmanitostí
(návrh - Dalibor Rón)

1966 158

1803 Kino a kulturn  osv tové za ízení na sídlišti Spo ilov
II (studie)

1966 158

1804 Rekonstrukce interiéru loutkového divadla íše
loutek (projekt + p ipomínky)

1966 158

1805 Aklimatiza ní stanice ZOO (projekt + p ipomínky) 1966 158

1806 P ipomínky k projekt m: výstavba Malešického
parku, zastavovací studie severovýchodní ásti
PKOJF, gen. oprava p. 20 "R žový sad" ve
Stromovce, rekonstrukce Divadla Na Zábradlí,
územní studie Prokopského údolí, p estavba Prahy
7-Holešovic, rekonstr. Hanavského pavilonu,
program výstavby na ostrov  Štvanice, demolice
kina Oddech v Kr ském údolí, rozší ení prostor pro
Výst ižkovou službu PIS, územní plán st edo eské
oblasti, výstavba kina Jarov, alternativní urbanistická
studie obytné tvrti Bohnic, výstavba obytné tvrti

áblic, rekontrukce objekt  p. 156 a 229 v Husov
ul.

1966 158
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1807 R zná jedenání o projektech: závady v Rokoku,

oprava boileru v Obecním dom , Kult, d m
Novodvorská, výroba b idlicové krytiny,
elektroinstalace v Divadle komedie a v Úst .
loutkovém divadle, rekonstr. Realistického divadla
Zd. Nejedlého, posouzení vn jšího stavu Trojského
zámku, p emíst ní telefonní úst edny do paláce
Kinských na Starom st. nám., gen. oprava Kozí
ulice, rekonstr. domu p. 869 - Gorkého nám. 28,
vzduchotechnika v kulturních za ízeních, havarijní
vým r pro Novom stskou radni ní v ž aj.

1966 158

1808 R zná jednání o projektech: informa ní st edisko na
P íkop  20, stavba mensy a t locvi ny Stava ov na
Žižkov , rekonstr. Komorního divadla a Divadla
S+H, kolaudace domu v Mostecké ul. 21, využití
Petrské vodárenské v že, rekonstr. pražských
divadel

1966 158

1809 Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlín 1966, 1968 159

1810 Rekonstrukce divadélka " íše loutek" (zam ení
sou asného stavu)

1966-67 160

1811 Rekonstrukce Smetanovy sín  Obecního domu 1966-68 160

1812 Stavba víceú elové budovy sportovního za ízení na
Karlov  nám stí

1967 160

1813 Rekonstrukce jevištní ásti divadla Spejbla a
Hurvínka a prostor s. televize

1967 160

1814 Rekonstrukce Divadla E. F. Buriana (projekt +
p ipomínky)

1967 161

1815 Sídlišt  Kobylisy - stavba 1-3 (projekt +
p ipomínky)

1967 161

1816 Souhrnná rekonstrukce Divadla na Vinohradech 1967 162

1817 Rekonstrukce koryta Rokytky (projekt +
p ipomínky)

1967 163

1818 Vnit ní p estavba Obvodní lidové knihovny Praha 3
(Husitská 70) (projekt + p ipomínky)

1967 163

1819 Stav kina Eden v Braníku, program výstavby nového
kulturního a spole enského st ediska v Braníku
(projekt, fotodokumentace)

1967 163

1820 Rodinné terasové bydlení v Kr i (Praha 4) -
pr vodní a technická zpráva (projekt + p ipomínky)

1967 163

1821 Úprava zdrže rybníku Strnad (projekt + p ipomínky) 1967 164

1822 Výstavba sídlišt  Lhotka - Tempo (projekt +
p ipomínky)

1967 164

1823 Rekonstrukce Obecního domu (projekt +
p ipomínky)

1967 164

1824 Etarea, studie životního prost edí ve m st  (+
fotodokumentace, francouzský p eklad)

1967 164

1825 Rekonstrukce Divadla Ji ího Wolkera 1967-70 165

1826 Stavba Kulturního domu Pet iny (projekt +
p ipomínky)

1967-70 166

1827 Rekonstrukce divadla ve Štítného ul. - Žižkov (r zné
spisy)

1967-73 166

1828 Stavba Kulturního domu Bráník 1968 167

1829 Projekt bydlení pro starší obyvatele - St ížkov 1968 167
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1830 Rekonstrukce velkého a malého sálu M stské

knihovny
1968 167

1831 Obytná tvr  Bohnice - II. stavba (projekt +
p ipomínky)

1968 167

1832 Stavba sportovního areálu Podvinní ve Vyso anech
(projekt + p ipomínky)

1968 168

1833 Obytná tvr  áblice - 2. stavba - projektový úkol 1968 168

1834 Obytná tvr  áblice - 3. stavba - projektový úkol 1968 168

1835 Rekonstrukce Realistického divadla Zd. Nejedlého
(projekt + p ipomínky)

1968 169

1836 Rekonstrukce sportovního areálu TJ Dukla v Praze 6
Na Julisce (projekt + p ipomínky)

1968 169

1837 Kabel M cholupy - Zahradní M sto (projekt +
p ipomínky)

1968 169

1838 Soubor obytných staveb III. etapy - Skalka (SBD
zam stnanc  SD lokomotiv. depa Praha-St ed)
(projekt + p ipomínky)

1968 169

1839 Výstavba kulturního domu na sídlišti Prosek
(p ipomínky)

1968-69 169

1840 Studie I. souboru staveb Chodov - Jižní M sto (+
p ipomínky)

1969 170

1841 Plán rekonstrukce Sjezdového paláce 1969 171

1842 Plán rekonstrukce Obecního domu 1969-72 171

1843 Velká údržba objektu m stského muzea na
Hanspaulce ( p. 15, Šárecká 29)

1969 172

1844 Rekonstrukce Komorního divadla (projekt +
p ipomínky)

1969 172

1845 Centrum obytné tvrti áblice (projekt +
p ipomínky)

1969 172

1846 Projekt stavby Pražského kulturního st ediska (+
p ipomínky)

1969 172

1847 Výstavba kina na sídlišti Spo ilov II (projekt +
p ipomínky)

1969 172

1848 Rekonstrukce a p ístavba t locvi ny a h išt  Spartak
Dejvice na Hanspaulce (projekt + p ipomínky)

1969 172

1849 Sportovní areál Hostiva  (projekt + p ipomínky) 1969 172

1850 Stavba Obvodního kulturního domu Praha 6
(Radimova 2)

1969 173

1851 Oprava fasády Muzea hl. m. Prahy 1969 173

1852 Výstavba 80 bytových jednotek ve Strašnicích -
Rybní ky (projekt + p ipomínky)

1969 173

1853 Sportovní areál TJ Uhelné sklady - Koší e, V
Cibulkách (projekt + p ipomínky)

1969 173

1854 Rekonstrukce Divadla na Vinohradech (projekt +
p ipomínky)

1969 173

1855 Rekonstrukce suterénu M stské knihovny (projekt +
p ipomínky)

1969 173

1856 P ístavba nahrávacího studia B evnov 1969 174

1857 Výstavba kina Strahov (projekt + p ipomínky) 1969 174

1858 Z ízení fontány a úprava parku u Portheimky -
Smíchov (projekt + p ipomínky)

1969 174
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1859 Výstavba sportovního areálu Na vinici, Zahradní

M sto (projekt + p ipomínky)
1969 174

1860 Rekonstrukce kostela sv. Kate iny 1969-70 174

1861 P ipomínky k projekt m: 2. obytný soubor Jižní
M sto - Opatov, sadové úpravy Parku Pankrác,
administrativní budova na Pankráckém p edmostí,
rekonstr. administrativní budovy v Je né ulici,
lesoparková úprava Kav í hory, požární stanice
Praha 10, širší vztahy Jihozápadního m sta, studie
centra Hostiva e, územní plán Prokopského údolí,
dostavba areálu kolejí VŠE na Jarov , územní plán
Praha 9-Hrdlo ezy, územn  plánovací studie Praha
9-Kyje a Praha 8-Chabry, stavba Lidická-Palackého
most

1969 174

1862 P ipomínky k projekt m: bytová výstavba Hostiva ,
sídlišt  Lhotka-Libuš, územní plán hrad anské
oblasti, kulturní za ízení na sídlišti Homolka - Praha
5, zástavba Fialky - epy, aglomerace Kbely -

akovice - Let any, p estavba území Praha 4-Kr ,
územní plán imice

1969 174

1863 P ipomínky k projekt m: levob ežní stavba
holešovické p edložky, sídlišt  áblice - 4. stavba,
rozvoj obce Kbely, sadové úpravy Vrchu sv. K íže,
p estavba B evnova, rekonstrukce obejkt  v ul. Na
M stku, metro "C", územn  plánovací studie epy,
ob anská vybavenost sídlišt  Hornom cholupská -
Praha 10

1969 174

1864 P ipomínky k projekt m: urbanistická studie Podolí-
Pankrác, zásobování ZOO plynem, územní plán
pražské-st edo eské aglomerace, územní plán
Suchdol-Lysolaje-Sedlec, rekonstrukce divadla
Rokoko, studie aglomerace dolní Berounky,
výstavba kostel  do r. 1973, výstavba rozhlasového
st ediska Praha 4-Pankrác, velká údržba Divadla
ABC, územní plán Mod any-Komo any

1969 174

1865 R zná jednání o projektových úkolech: polské
stavební kapacity, Ma arské a Rumunské kult.
st edisko, Filmový podnik - rekonstrukce, údržba
Pinkasovy synagógy, rekonstrukce Realistického
divadla Zd. Nejedlého, D m um lc  - úprava
Dvo ákovy sín , rekonstrukce Trojského zámku,
rekonstrukce Divadla E. F. Buriana

1969 174

1866 R zná jednání o projektových úkolech: kino v
Braníku, sov tské kulturní st edisko, Malostranská
automobilový tunel, umíst ní reklam, úpravy
interiéru Malostranské mostecké v že, rekonstrukce
Úst edního loutkového divadla

1969 174

1867 R zné obecné spisy o invest. výstavb  (kontrolní
innost SB S, financování, po adník kult. staveb)

1969 174

1868 Revize programu p estavby Holešovic (projekt +
p ipomínky)

1970 175

1869 Rekonstrukce Malostranské besedy - plány starého
stavu

1970 175

1870 Adaptace spole enského sálu Obvodního kulturního
domu Praha 4

1970 175

1871 Výstavba obytných dom  v areálu velvyslanectví
SSSR (projekt + p ipomínky)

1970 175

 93



SPISY
Skupina: 14 Stavební spisy a plány

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
1872 Rekonstrukce domu p. 869 - Gorkého nám. 28 (v

 užívání Úst . loutkového divadla) - plány +
p ipomínky

1970 175

1873 Rekonstrukce Pinkasovy synagogy - r zné spisy 1970-73 175

1874 P ipomínky k projekt m: bytové jednotky Vackov-
Praha 3, ZDŠ Neherovská - Praha 6, požární stanice
Liebknechtova ul., V. stavba sídlišt  Prosek, územní
plán sídlišt  akovice, byt. jednotky v Záb hlicích a
Zahradním M st , ZDŠ Kopeckého ul. - Praha 6,
územní plán Mod any a Komo any, 3. stavba
Bohnic, územní plán sídlišt  imice, rehabilitace
NKP Novom stská radnice, revize sm rného
územního plánu Prahy, sídlišt  v Praze 9-Kyjích,
kašna na Sibi ském nám., územní plán Troje - ZOO,
2. soubor staveb Jižní M sto-Opatov, sídlišt  Na
Lehovci - Praha 9, p ístavba T locvi ny v gymnasiu
Ohradní ul. v Michli, administr. soubor Nový
Zlíchov a Radlice, územní plán Záb hlické údolí,
novostavba Krajského pedagogického institutu v
Praze 2, oprava domu p. 100 - Vyšehrad, územn
plánovací studie akovice-Miškovice-Let any,
program výstavby Kunratice-Šeberov, studie sídlišt
Troja, Centrální nám. Vršovice.

1970 175

1875 P ipomínky k projekt m: Integrovaný m stský
informa ní systém, sídlišt  Barrandov, byt. jednoty a
garáže v Plze ské ul. v Koší ích, Strahovský a
Malostranský automobilový tunel, územní plán
Starých Vršovic, sídlišt  Malešice II. A, otopný
systém vdom  p. 605 na Starom stském nám.,
montovaná konstrukce v divadle S+H, územní plán

ernošic, 1. stavba území epy, územní podklad pro
Bohdalec, t locvi na TJ Tesla Žižkov, 4. b. stavba
sídlišt  áblice, sídlišt  Hlubo epy, územní plán
Jihozápadní M sto

1970 175

1876 R zná jednání o projektech: oprava st echy Divadla
E. F. Buriana, oprava ohradní zdi Trojského zámku,
úprava p dních prostor ZOO, návrh na stavbu Klubu
slovenské kultury, rekonstr. divadla Rokoko,
rekonstr. Kischova domu a Unitexu - p. 475 a 476 v
Melantrichov  ul., rekonstr. domu p. 82 a 100 -
Vyšehrad, stavební výroba v areálu NKP Vyšehrad,
rekonstr. Divadla S. K. Neumanna, elektroinstalace v
Divadle na Vinohradech, vybudování Pražské
botanické zahrady apod.

1970 175

1877 R zná jednání o projektech: rekonstr. kotelny v
Hudebním divadle v Karlín , rekonstr. Úst .
loutkového divadla, rekosntr. Štefánikovy hv zdány,
rekonstr. pražských divadel, kulturn  spole enské
st edisko Pet iny, rekonstr. Realist. divadla Z.
Nejedlého, rekosntr. Divadla S+H, 3. stavba obytné
tvrti Bohnice apod.

1970 175

1878 Stavba Veterinární polikliniky hl. m. Prahy v Praze
10-Strašnicích

1970 176

1879 Ubika ní barák Praha-Michle, Nad Vinným potokem 1970 176

1880 Rekonstrukce Plze ské t ídy (Praha 5) - jen
dokumentace

1970 176
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1881 Volná je ábová dráha, sklad odlitk  v n. p. TOS

Hostiva
1971 176

1882 Botanická zahrada - studie 1971 176

1883 Rekonstrukce synagogy v Gol ov  Jeníkov  (v
majetku Státního židovského muzea) + p ipomínky k
projektu

1971, 1973 176

1884 Kabelové tunely Praha - St ed 1971 177

1885 Rekonstrukce kina Dalibor v Praze 2 1971 177

1886 Projekt 1. etapy II. severojižní magistrály v úseku
Rumunská - Hlavní nádraží

1971 177

1887 Zoologická zahrada - p ipomínky k r zným úpravám
a rekonstrukcím

1971 177

1888 P ipomínky k projekt m: územní plán Prahy 7-
Holešovice, rekonstrukce Obecního domu, oprava
fasád Obecního domu, D m sov tské v dy a kultury
v Praze 1, rekonstrukce a p ístavba t locvi ny TJ
Slovan Kunratice

1971 177

1889 R zná jednání o projektech: rekonstrukce
Starom stské radnice, topný systém Obecního domu,
oplocení Botanické zahrady

1971 177

1890 R zná jednání o projektech: rekonstrukce p. 475
(Kisch v d m) a 476 v Melantrichov  ul., p íprava
Sjezdového paláce na XIV. sjezdu KS ,
rekonstrukce Štefánikovy hv zdárny, rekonstr.
Muzea hl. m. Prahy, renovace Lorety, vyklizení
objektu v Ruzyni, údržba budovy na Slovanském
ostrov , zbourání ásti Muzea hl. m. Prahy kv li
severojižní magistrále, barevná skla pro Prašnou
bránu, záplavy v Rokoku, spisové výtahy v M stské
knihovn

1971 177

1891 Požár v Kulturním dom  Praha 1 1972 177

1892 Centrální dispe ink MHD - plány 1972, 1978-79 177

1893 Novelizace vn jší dopravy, p ísun stavebního
materiálu na Jižní M sto-Chodov

1972 177

1894 Visutá lanová dráha z PKOJF do ZOO (projektová
studie)

1972 178

1895 Školský areál + sít  Praha 10-Záb hlice (pouze
výkresová ást)

1972 178

1896 P ipomínky k projekt m: Areál zdraví v Kr i,
výstavba rodinných domk  v sousedství obory
Hv zda (B evnov), adaptace stodoly v Klukovicích

1972 178

1897 Teplovzdušné vytáp ní - Slovanský ostrov - Žofín
(projekt + p ipomínky)

1973 179

1898 Územní plán Dolních Chaber (projekt + p ipomínky) 1973 179

1899 Územní plán Malé Chuchle, Velké Chuchle a
Lahovic (projekt + p ipomínky)

1973 179

1900 Sektorové centrum v Praze 6-Dejvicích (projekt +
p ipomínky)

1973 179

1901 Kabelová trasa Praha-st ed - Praha-jih (projekt +
p ipomínky)

1973 179

1902 Asanace západní ásti Žižkova (projekt +
p ipomínky)

1973 179
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1903 P ipomínky k projekt m: ubytovna FMZO na

Proseku, sídlišt  Spo ilov II, dostavba a p estavba
Vackov - Žižkov, sídlišt  Lhotka-Libuš, 2. soubor
staveb Jižní M sto, územní plán Radlického údolí,
územní plán Hostiva e, úprava bytu v Annenské ul.,
Park u zvonice - Mod any, t locvi na na Proseku,
p etlaková hala v areálu TJ Rudá hv zda ve
Stromovce, objekt "Poštovka" v Praze 5, stavba
Praha 9-Kyje- erný Most, postup p i p ípravách
územních plán , provozní budovy B lehradská a
Anglická ul., územní plán epy - II. etapa, byt.
jednotky v Podolí - Synkulova ul., bazén p i ZDŠ v

áblicích, sídlišt  imice, mimoúrov ová
k ižovatka u Vychovatelny.

1973 179

1904 P ipomínky k projekt m: územní plán Ruzyn -Dolní
Liboc, silni ní okruh H1 Ruzyn -Slivenec, urbanist.
studie Praha 4-Libuš - sektor Jih, územní plán
Kunratice, úprava vstupu do ZOO, úprava stadiónu
TJ Slavoj B evnov, Chodov - III. stavba - 0. soubor,
mate ská škola v Praze 7-Výšiny, areál sov tské
st ední školy v Praze 6 (Sibi ské nám.), sídlišt
Pob lohorská, Areál zdraví v Praze 6-Šárka, stavba
administrativních budov v areálu Emauz.

1973 179

1905 R zná jednání o projektech - divadla (Národní
divadlo, Divadlo J. Wolkera, Divadlo S+H, Úst .
loutkové divadlo, íše loutek, Divadlo na
Vinohradech, Divadlo E. F. Buriana, ABC,
Realistické diavdlo Z. Nejedlého, Klicperovo
divadlo, divadlo v Braníku)

1973 179

1906 R zná jednání o projektech: PKOJF, ZOO-Trojský
zámek, kulturní domy a kulturn  spole enská
st ediska (Pet iny, Novodvorská, Spo ilov II,
Braník), kina, Obecní d m, územní plány
(Barrandov, Let any - západ II).

1973 179

1907 R zná jednání o projektech: administr. budovy,
komunikace, rodný d m F. Ond í ka, kanalizace,
kotelna v Betlémské kapli, Pražská botanická
zahrada, Motolská nem., nafukovací hala v Motole,
bytové jednotky, archeologický pr zkum v areálu
sov tské st ední školy v Buben i, Muzeum Ant.
Dvo áka.

1973 179

1908 Výstavba "Tropicaria" v ZOO (projekt s
fotodokumentací + p ipomínky)

1974 180

1909 Funk ní systémy ob anské vybavenosti v nových
obytných útvarech Prahy (tabulky, grafy)

1974 180

1910 Rekonstrukce a dostavba Fakulty všeobecného
léka ství a Fakultní nemocnice (projekt +
p ipomínky)

1974 180

1911 Stavebn -historický pr zkum Prahy - Hrad any
(blok dom  mezi ernínskou ulicí a Novým Sv tem)

1974 180

1912 Návrh vybudování areálu zdraví na St eleckém
ostrov

1974 180

1913 Rekonstrukce kotelny ve Valdštejnském paláci 1974 180

1914 Obecné p edpisy + p ipomínky (stavební zákon,
sm rnice o stavebním ízení, registraci staveb apod.)

1974 180
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1915 P ipomínky k projekt m: územní plány (Vackov,

západní ást Žižkova, Sportovn  rekrea ní st edisko
Michle, Mod any-Komo any, Ruzyn -Jiviny,
Ruzyn -Dolní Liboc, Horní M cholupy-Petrovice,
Dolní Libe )

1974 180

1916 P ipomínky k projekt m: sídlišt , bytové jednotky
(Jihozápadní M sto, Lhotka-Libuš, Hodkovi ky,
Kr , epy, Novodvorská II, Zelený pruh, Spo ilov
II, ...)

1974 180

1917 P ipomínky k projekt m: divadla (Divadlo E. F.
Buriana, S+H, Rokoko), ZOO,
Um leckopr myslové muzeum, bazény a sportovní
za ízení, komunikace, administrativní a provozní
budovy, r zné (mostní objekt u Starom stské
mostecké v že, Park p átelství Prosek, zástavba v
Nekázance ...)

1974 180

1918 R zná jednání o projektech: divadla (Divadlo J.
Wolkera, Hudební divadlo v Karlín , íše loutek,
S+H, Úst . loutkové divadlo, Divadlo E. F. Buriana,
Realistické divadlo Zd. Nejedlého), PKOJF, M stská
knihovna, Muzeum hl. m. Prahy

1974 181

1919 R zná jednání o projektech: Obecní d m, kina (+
Zpráva o technickém rozvoji kin v eských zemích
za r. 1973), Pražské st edisko st. pam. pé e a
ochrany p írody, PIS, OKD Praha 1, KD Pet iny,
ZOO, Pražská botanická zahrada, Kniha,
Štefánikova hv zdárna, D m um lc , Lidový d m
Praha 9

1974 181

1920 R zná jednání o projektech: sídlišt , bytové
jednotky, r zné

1974 181

1921 Obecné spisy: technicko hospodá ské ukazatele pro
kulturn  spole enská st ediska, vyjád ení ke
sm rnému územnímu plánu Prahy

1975 181

1922 Obnova ve ejného osv tlení v PKOJF - pro XV.
sjezd KS  (projekt + p ipomínky)

1975 181

1923 Výb r staveništ  pro výstavbu obchodního domu
PRIOR v Praze 4-Pankrác

1975 182

1924 Zm na výstavby obytného domu v Podolské ul.
(projekt+ p ipomínky)

1975 182

1925 P eložení inženýrských sítí na strahovském stadionu
- pro mistrovství Evropy v lehké atletice 1978
(projekt + p ipomínky)

1975 182

1926 Záchytné patrové parkovišt  Pankrác - Reitknechtka
(projekt + p ipomínky)

1975 182

1927 Výstavba kongresové haly - staveništ 1975 182

1928 Výstavba pavilon  tu ák  v ZOO (projekt +
p ipomínky)

1975 182

1929 P ipomínky k územnímu plánu Lipence (kult.
za ízení)

1975 182

1930 Výkon státního stavebního dozoru (usnesení rady
NVP)

1976 182

1931 Oprava op rné zdi Chotkovy silnice 1976 182

1932 Diskuse k severnímu vyúst ní Strahovského tunelu 1976 182

1933 Zástavba území Poštovka - Koší e 1976 182
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1934 Stavební dv r v Libuši - 0. stavba Národního divadla

(projekt + p ipomínky)
1976 182

1935 Bytové jednotky v Praze 9-Pod Balkánem (projekt +
p ipomínky)

1976 182

1936 Výstavba sídlišt  Stírka - Praha 8-Libe  (projekt +
p ipomínky)

1976 182

1937 Rekonstrukce areálu Betlémské kaple (investi ní
zám r)

1976 182

1938 P ipomínky k projekt m: 1. stavba sídlišt  epy II,
obytný soubor Lužiny - 1. stavba, sídlišt  Mod any-
Komo any, byt. jednotky na erveném Vrchu,
sídlišt  D dina v Ruzyni, umíst ní staveništ  pro
Sjezdový palác, p ístavba vstupní ásti Maroldova
panoramatu, generel slavnostního osv tlení,
rekonstrukce slavnostního osv tlení v Praze 2,
územní plán Dolní Chabry a áblický háj, asanace
Žižkova, p estavba asana ního území B evnov

1976 182

1939 R zná jednání o projektech: divadla (obecn ,
Divadlo J. Wolkera, Realistické divadlo Z.
Nejedlého), kina (obecn ), Kulturní d m Praha 10,
Sjezdový palác, d tská knihovna v imicích, územní
plán Karlín, skladovací areál Libuš-Kunratice,
umíst ní prodejní galerie Dílo- FVU do zástavby po
Chourových domech

1976 182

1940 Úprava severní fasády areálu Novotného lávky 1977 183

1941 I. a II. etapa p estavby západní ásti Žižkova 1977 183

1942 Rekonstrukce st ední haly Sjezdového paláce 1977 183

1943 Návrh vyhlášky o oebcných technických
požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze - p ipomínky

1977 183

1944 P ipomínky k projekt m: stavba mate ské školy v
Letenských sadech, rekonstrukce Komorního
divadla, z ízení dvoudráhového kuželníku v PKOJF,
Kulturní d m Praha 10 - Centrální nám stí, dopravn
urbanistická studie ul. Plze ské, Šachový d m Praha
2 - Na Zbo enci

1977 183

1945 R zná jednání o projektech: rekonstrukce
Vladislavského sálu, ú ast pracovník  kult. za ízení
ve výrobních výborech staveb, koncepce typizace
staveb, propojení trafostanic v závod  Motorlet
Jinonice, stavba obvodní knihovny Praha 3,
prodloužení rekonstr. Divadla J. Wolkera,
organizace vydávání stanovisek OK NVP k
projekt m

1977 183

1946 R zná jednání o projektech: rekonstr. Bruselského
pavilónu, Mezinárodní obchodní centrum Karlín,
p estavba Smíchova

1978-79 183

1947 Staveništ  pro tenisové dvorce TJ Banka Praha - na
Císa ce (Praha 5)

1979 183

1948 P ipomínky k projekt m: stavba Státního sanatoria v
Motole, stavba St ediska mezinárodního obchodu

1979 183

1949 Plány [neznámého] divadla ? 183

1950 P ístavba v Hasi ském dom  v ímské ul. 45 -
statický posudek

? 183

1951 Územní studie PKOJF ? 183
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1952 Výstavba metra - p íprava 1966, 1969 184

1953 Výstavba metra - p ipomínky ke stavb  trasy A 1970-71 184

1954 Výstavba metra - jednání svodné skupiny orgán
NVP o stavb  tras A a C

1972, 1973 184

1955 Výstavba metra - porady u nám stka primátora  o
stavb  tras A a C

1972-73 184

1956 Výstavba metra - stanovisko orgán  NVP k projektu
trasy II C

1972-73 184

1957 Výstavba metra - dokumentace - srovnání I. C a I. A
pražského metra s metry v zahrani í

1971 184

1958 Výstavba metra - dokumentace - standartizace
pevných schodiš

1971 184

1959 Výstavba metra - stanovisko orgán  NVP k projektu
trasy I. A/2

1971 184

1960 Výstavba metra - trasa I. A/2 - zpráva o místním
šet ení, podmínky pro stavbu

1972 184

1961 Výstavba metra - trasa I. A/2 - vyjád ení ke stavb  z
hlediska památkové pé e a ochrany p írody

1972 184

1962 Výstavba metra - trasa I. A - r zné spisy 1971-73 184

1963 Výstavba metra - trasa C - podmínky povolení
stavby

1974 184

1964 Výstavba metra - urbanisticko architektonické ešení
dostavby stanice Myslíkova (trasa I. B) - ideová
studie, plány

1976 184

1965 Výstavba metra - trasa I. A, I. a II. C - výzdoba
stanic, celkové architektonické ešení

1972-78 185

1966 Výstavba metra - stanice Muzeum (trasa C) -
výzdoba stanice, architektonické ešení vestibulu
(foto)

1974 185

1967 Výstavba metra - trasy II. A a II. C - ideové
zam ení výzdoby, libreta výtvarných d l

1975-78 185

1968 Výstavba metra - trasy I. B a III. C - názvy stanic a
ideové zam ení výzdoby stanic

1978-79 185

1969 P ipomínky k projektu trasy A 1972 185

1970 Výstavba metra - projekt objektu C1-13, zm ny na
trase A

1973 185

1971 Výstavba metra - územní podklady I. úseku trasy B 1973 185

1972 R zné (centrální dispe ink, trasy C a B) 1974 185

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
1973 15.01 Obecn Prov rka periodického i neperiodického tisku v

Praze
1962 186

1974 15.01 Obecn Jednorázový pr zkum nakupované literatury u
organizací ízených Kulturní správou NVP

1966 186

1975 15.02 Neperiodický tisk Instrukce ministerstva kultury z r. 1954 (ve zn ní
1957) o povolování ur itých neperiodických tisk
(kopie)

1957 186

1976 15.02 Neperiodický tisk Povolení, objednávky 1955-59 186

Skupina: 15 Tisková agenda
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1977 15.02 Neperiodický tisk Povolení, objednávky (rukopis brožury k 15. výro í

založení Úst edního loutkového divadla - 1965)
1960-66 186

1978 15.02 Neperiodický tisk Povolení, objednávky (nap . publikace k 50. výro í
založení KS )

1969-72 186

1979 15.02 Neperiodický tisk Žádosti o povolení (programy Slavoj Vyšehrad, V.
Keskevi  - R že, divadelní program Violy, Index
seminum Pražské botanické zahrady, publikace
ZOO, programy TJ Tesla Praha, Duha zví etníku)

1973-74 186

1980 15.02 Neperiodický tisk Žádosti o povolení publikací (rukopis publikace ke
40. výro í trvání Divadla J. Wolkera, brožurky ke
105. výro í založení spolku Vltavan, pr vodce po
Státním židovském muzeu, Soupisu grafického díla
Jana Zrzavého, program M. ástka z Violy)

1975 186

1981 15.02 Neperiodický tisk Žádosti o povolení publikací ( lenská prémie Spolku
eských bibliofil  1976, rukopis ro enky Klubu

sb ratel  kuriozit 1977)

1976-77 186

1982 15.02 Neperiodický tisk Žádosti o povolení publikací (rukopis básní J.
Palivce, komiksu Peruánský deník k výro í
Kon pruských jeskyní, informa ní brožury eského
svazu ochránc  p írody "K ochran  p írody")

1983 186

1983 15.02 Neperiodický tisk Žádost o povolení publikace sborníku archivních
dokument  k d jinám Národního divadla (Archiv hl.
m. Prahy - Documenta Pragensia III, s rukopisem)

1983 186

1984 15.02 Neperiodický tisk Závady 1955 187

1985 15.02 Neperiodický tisk Závady 1956 187

1986 15.02 Neperiodický tisk Závady 1957-58, 1963 187

1987 15.03 Periodický tisk Pragensie 1956, 1974 187

1988 15.03 Periodický tisk Tématický katalog periodického tisku v eských
krajích

1956 187

1989 15.03 Periodický tisk Soupis komunistických, sociáln  demokratických,
d lnických a pokrokových novin a asopis  v SR

1958 187

1990 15.03 Periodický tisk Povolení, objednávky - asopisy: 1956: Sokolský
pracovník, Nová technika, eskoslovenská
psychiatrie, Landwirtschaftliche Literatur der
Tschechoslowakei, Prameny zem d lské literatury,

asopis pro mineralogii a geologii, eskoslovenská
rusistika, Pedagogika, Acta technica, Naše silnice,
Pokroky matematiky, fysiky a astronomie, Nové
knihy v Jednot , Všeobecná pr prava (posléze
Základní t lesná jednota), Obaly, Služba lidu (vyd.
ROH, Svaz zam stnanc  státních orgán ), Pr kop
(vyd. n. p. Zemstav), eskoslovenské spoje, Bulletin
Komise pro zahrani ní styky p i Celost. mírovém
výboru katol. duchovenstva, Filmový p ehled, VD -
Naše práce (=Vesnické divadlo), DŽ - Zpravodajství
divadelní žatvy, Student sport, Bubenské dílny SD,

eskoslovensko (v srbochorvatštin ), Výstavní
noviny ( s. myslivecká jednota), Spole enské v dy
v sov tských asopisech, Spole enské v dy,
Bibliografie Slovanské knihovny, Naše žiz ,
Závodní pr kopník, as. zam stnanc  n. p. Tesla
Karlín, závod Moskva, P ehled zahrani ní
zem d lské (a lesnické) literatury, 1957: P ehled
kult. po ad  v Praze, Rozhlas a televize, Filmový
týdeník. 1958: Hlas pražské konservato e.

1956-58 187
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1991 15.03 Periodický tisk Povolení, objednávky - asopisy: 1961: Rozvoj

techniky v polygrafii, 1962: Proséva ka (vyd.
Pražské mlýny a pekárny), P ehled kult. po ad  v
Praze, 1963: Nová Praha, Montážník (vyd. ZO KS
v KD Praha n. p., záv. Montáže), Vzlet (vyd.

SA), Kapky z Vodních zdroj , 1964: P ehled kult.
po ad  v Praze, Budovatel, Cesta, 1965: propaga ní
letáky s. rozhlasu, M sí ník Veleobce Bará ník ,
Sazka radí sázejícím, Zápisy z Apoliná e.

1961-65 187

1992 15.03 Periodický tisk Závady 1956-58, 1966, 1974-77 187

1993 15.03 Periodický tisk Odb r zahrani ních i domácích periodik 1956-60, 1966, 1970-71 187

1994 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (podle tiskového
zákona . 81/1966 Sb.) - pokyny, zprávy o pr b hu

1966-67 188

1995 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (podle tiskového
zákona . 81/1966 Sb.) - evidence asopis  (+
zprávy o pr b hu)

1967 188

1996 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (podle tiskového
zákona . 81/1966 Sb.) - odmítnutí registrace 

1967-69 188

1997 15.03 Periodický tisk Obecné v ci (pokyny pro registraci, školení
redaktor  aj.)

1969-73 188

1998 15.03 Periodický tisk Seznam asopis  nepodléhajících registraci (§ 3
tiskového zákona . 81/1966 Sb.), povolených v l.
1969-70

1969-70 188

1999 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku - povolené závodní
asopisy nepodléhající registraci (§ 3 tiskového

zákona . 81/1966 Sb.)

1972 188

2000 15.03 Periodický tisk Závodní asopisy (rozbor rentability, povolení a
zastavení asopis , plány a rozbory)

1965-69, 1970-73 188

2001 15.03 Periodický tisk Ideová prov rka periodického tisku (usnesení vlády
SR . 80/1969)

1969 188

2002 15.03 Periodický tisk Neoprávn n  vydávané asopisy (Merkurá ek,
Ob asník Svazu pracující mládeže KD Trakce)

1969 188

2003 15.03 Periodický tisk Vy azení asopis  z registrace podle usnesení vlády
SR . 327/P z r. 1971

1971 188

2004 15.03 Periodický tisk Registra ní ízení, korespondence s asopisy
(Metodické listy Levé fronty, Sb ratel - Klubu
sb ratel  kuriozit, Manipulace s materiálem,
Zpravodaj SK Slavia, Index Radiohygienicus,
Obnova Prahy, lánek O. Pet íka "Pražská divadla",
ob žník AutoMotoTouringKlubu Praha, Zpravodaj
Obzoru Praha, Pražská ZOO, Zprávy Klubu
esperantist , zpravodaje ONV 1, 2, 5 a 6,
Meteorologické zprávy, Metro-informace, Zpravodaj
Vodní stavby Metro, Rozhlasová a televizní
technika, Interier - nábytek dneška, Abstinentní
korespondence, Co nového vyjde, Napíná ek, Pop
music expres, Aeroklub SSR, Aktuality ízení,
Dostavník)

1970 189
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2005 15.03 Periodický tisk Registra ní ízení, korespondence s asopisy

(Bertramka - v stník Mozartovy obce, áry Máry,
Železni á  - asopis severozápadní dráhy,
Zem d lské zásobování a nákup, Zpravodaj -
Stavokonstrukce Uh ín ves, P ehled kulturních
po ad  v Praze, Koncertní život, Kosmické rozhledy,
Potrubá , Zpravodaj Metro, V da a život, Odborný
informa ní zpravodaj n. p. Ná adí, Tesla, Služba
zdravotník m, Rozhlasová a televizní technika,
Družstevník - Družstevní byt, Klokan, informa ní
zpravodaj ZDŠ Praha-Malešice, Škodaexport-
bulletin, Informace p idružené stavební výroby,
Bulletin Zdravoprojekt Praha, Stavba i vp ed,
M sí ník Úst edí sdružených obcí bará ník )

1971 189

2006 15.03 Periodický tisk Registra ní ízení, korespondence s asopisy (Vzlet,
Elektromontáž, Pravda MS - Mod anské strojírny,

eský abstinentní svaz, Dimitrovec, Haló Tesla
Karlín, Armabeton, Gottwaldovec, Stavba i vp ed,
Vodní stavby - zpravodaj VTEI, Zprávy Jednoty
klasických filolog , Výb r informací, M sí ník
Veleobce Bará ník  v Praze, Spartaklub,
Zem d lské zásobování a nákup, G 72 Supraphon
revue, P átelství - Spole nost p átel žehu, Geobuch)

1972 189

2007 15.03 Periodický tisk Registra ní ízení, korespondence s asopisy
(Energovod, prov rka neregistrovaných tiskovin, inf.
zpravodaj MNV Praha 5-Velká Chuchle, Zpravodaj
Vodních zdroj , Stavba i vp ed, Živa, Geobuch, inf.
bulletin Chemopetrol, asopis Národního divadla,
Zpravodaj Hudebního divadla v Karlín , Zpravodaj
n. p. Kniha - p íloha Rozpravy nad knihou,
Technomat - záv. zpravodaj, Informace
Automotoklubu Praha 3-Žižkov, Zpravodaj Interier
Praha, Zpravodaj Jeep Willys klubu Praha 3,
Zpravodaj Škoda-klubu Praha, Kbelský zpravodaj,
asopis FO SSM stavební fakulty VUT, brožury o

d jinách Prahy 6)

1973 189

2008 15.03 Periodický tisk Registra ní ízení, korespondence s asopisy (Design
v teorii a praxi, Panoráma s. filmového ústavu,
Zpravodaj Strojexportu, Zpravodaj Vexilologického
klubu p i OKD Praha 3, Zprávy Spolku eských
bibliofil , Informace pro pracující n. p. empo,
Renault zpravodaj, programy Sparta KD Praha)

1974 189

2009 15.03 Periodický tisk Registra ní ízení, korespondence s asopisy
(Zpravodaj Komunálních služeb Mod any,
Informa ní zprávy OÚNZ Praha 2, áry Máry,
M sí ník Veleobce Bará ník  v Praze, Informace -
Vodní stavby Praha, Netto, Panoráma zahrani ního
filmového tisku, p ísp vek do asopisu Osvetová
práca)

1975 190

2010 15.03 Periodický tisk Registra ní ízení, korespondence s asopisy
(Informátor Obv. výboru Praha 10 Svazu invalid ,
Kovák KD)

1976 190
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2011 15.03 Periodický tisk Registra ní ízení, korespondence s asopisy

(Zpravodaj TJ Motorlet, Informa ní zpravodaj
Spole nosti p átel žehu, Informa ní zpravodaj ÚV

. svazu chovatel  drobného hosp. zví ectva,
Zpravodaj dobrovolných aktiv  památkové pé e a
ochrany p írody, Telegram - vyd. a nakl. Práce,
Zpravodaj TJ Bohemians KD Praha,
Hornopo ernický zpravodaj, Stavba i vp ed,
Železni á  - asopis Severozápadní dráhy,
Kompresor, údaje o vedoucích redaktorech
závodních asopis , Praha-Moskva)

1977 190

2012 15.03 Periodický tisk Registra ní ízení, korespondence s asopisy
( lenské informace sekce mladé hudby p i Svazu
hudebník )

1981 190

2013 15.03 Periodický tisk Zabezpe ení vydavatelských podmínek pro
periodika (seznam ú edních v stník  a periodik
vydávaných pro vnit ní pot ebu státních orgán  a
organizací)

1977 190

2014 15.03 Periodický tisk Struktura místního a regionálního tisku 1971-75 190

2015 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Vp ed [RS/4-67]

1967-70 191

2016 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - "UK", asopis University
Karlovy [RS/11-67]

1967-68 191

2017 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Aerovká , informace
Aeroklubu Praha [RM/15-67]

1967-69 191

2018 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zprávy úst edního odboru
turistiky [RM/16-67]

1967 191

2019 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Dukla, informa ní
bulletin VTJ Dukla Praha [RM/17-67]

1967-69 191

2020 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Kamarád, asopis pro
trampské osady [RM/18-67]

1967-69 191

2021 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - V stník s. mysliveckého
svazu [RM/19-67]

1967 191

2022 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - P ehled kulturních po ad
v Praze [RM/20-67]

1967-72 191

2023 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - M sí ník Veleobce
Bará ník  v Praze [RM/21-67]

1967-75 191

2024 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - ATD, Aktuální tribuna
dvojky [RM/22-67]

1967 191

2025 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Spartaklub  [RM/23-67]

1967-69 191

2026 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Skladové hospodá ství
 [RM/24-67]

1967-69 191

2027 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Manipulace s materiálem
 [RM/25-67]

1967-71 191
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2028 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých

registrovaných asopis ) - Zprávy s. spole nosti
antropologické p i SAV  [RM/26-67]

1967-71 191

2029 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Filmový p ehled [RM/27-
67]

1967 191

2030 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Panoráma zahrani ního
filmového tisku [RM/28-67]

1967-74 191

2031 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Meteorologické zprávy
[RM/29-67]

1967-72 191

2032 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Sazka baví, radí,
informuje [RM/30-67]

1967-68 191

2033 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zprávy Technicko-
poradenské služby Spolana (od 1968 Zprávy
Obchodních služeb Spolana) [RM/31-67]

1967-68 191

2034 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - P átelství, asopis
Spole nosti p átel žehu (do 1968 Žeh) [RM/32-67]

1967-69 191

2035 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zábrana škod [RM/33-67]

1967-72 191

2036 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Bulletin EGÚ (vyd.
Výzkumný ústav energetický) [RM/34-67]

1967-69 191

2037 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Bezpe nostní hlídka
chemického pr myslu [RM/35-67]

1967-69 191

2038 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zvláštní informace pro
údržbu [RM/36-67]

1967-69 191

2039 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Ekonomika a ízení
chemického pr myslu [RM/37-67]

1967-68 191

2040 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zpravodaj TJ Slavia
[RM/38-67]

1967-69 191

2041 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zprávy s. esperantského
výboru [RM/39-67]

1967-69 191

2042 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Rozhlasová a televizní
technika [RM/40-67]

1967-70 191

2043 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Rozvoj techniky a
ekonomiky v d eva ském pr myslu [RM/41-67]

1967-69 191

2044 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zprávy s. spole nosti
pro d jiny v d a techniky p i SAV [RM/42-67]

1967-69 191

2045 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Sv telná technika
[RM/43-67]

1967-69 191

2046 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Technika v chemii
[RM/44-67]

1967-69 191
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2047 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých

registrovaných asopis ) - Výb r informací z
organiza ní a výpo etní techniky [RM/45-67]

1967-69 191

2048 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Technické zprávy KD
Praha [RM/46-67]

1967-68 191

2049 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Technické zprávy
"M ení a regulace" [RM/47-67]

1967-69 191

2050 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Netto, novinky
ekonomiky, techniky, technologie obchodu [RM/48-
67]

1967-74 191

2051 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - REMESTA, Revue
zdravotnické statistiky [RM/49-67]

1967-69 191

2052 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Sm r (vyd. ÚDPM Julia
Fu íka) [RM/50-67]

1967-69 191

2053 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Nové knihy [RM/51-67]

1967-72 191

2054 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Knihy a lidé kolem nich
[RM/52-67]

1967-68 191

2055 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Informátor, bulletin
informací o odbytu n. p. Technomat [RM/53-67]

1967-69 191

2056 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Technické zprávy
Výzkumného ústavu kolejových vozidel [RM/54-67]

1967-69 191

2057 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Aktuality spot ebního
pr myslu [RM/55-67]

1967-70 191

2058 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Koroze a ochrana
materiálu [RM/56-67]

1967-69 191

2059 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Index Radiohygienicus
[RM/57-67]

1967-69 191

2060 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - eskoslovenská o ní
optika (Odborné zprávy o ní optiky) [RM/58-67]

1967-71 191

2061 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zpravodaj Místopisné
komise SAV [RM/59-67]

1967-69 191

2062 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Koncertní život,
programový sborník Symfonického orchestru hl. m.
Prahy FOK [RM/60-67]

1967-70 191

2063 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zprávy Jednoty
klasických filolog  [RM/61-67]

1967-71 191

2064 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Memoirs and
Observations of the Czechoslovak Astronomical
Society [RM/62-67]

1967-68 191
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2065 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých

registrovaných asopis ) - Kosmické rozhledy,
neperiodický asopis s. astronomické spole nosti
p i SAV [RM/63-67]

1967-69 191

2066 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Služba zdravotník m,
odborné informace o zdravotnické technice [RM/64-
67]

1967-69 191

2067 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Informa ní zpravodaj
(vyd. Výzk. ústav automatiza ních prost edk )
[RM/65-67]

1967-68 191

2068 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Nový Sm r, nást nné
noviny lesního hospodá ství st edo eského kraje
[RM/66-67]

1967-74 191

2069 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zbožíznalecké informace
[RM/68-68]

1968-69 192

2070 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Novinky v pr myslovém
zboží [RM/69-68]

1968-69 192

2071 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zpravodaj
potraviná ského pr myslu [RM/70-68] 

1968-69 192

2072 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zem d lské zásobování a
nákup - [RM/71-68] - dochováno jen torzo

1972 192

2073 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Divadelní výchova
[RM/72-68]

1968-69 192

2074 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Dechový orchestr
[RM/73-68]

1968-69 192

2075 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Sborový zp v [RM/74-
68]

1968-69 192

2076 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Spole enský tanec
[RM/75-68]

1968-69 192

2077 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Um lecký p ednes
[RM/76-68]

1968-69 192

2078 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Stavební výzkum
[RM/77-68]

1968-72 192

2079 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Rozhledy s.
pedagogické spole nosti [RM/78-68]

1968-69 192

2080 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Ozv na, asopis mladých
sluchov  postižených [RM/79-68]

1968-69 192

2081 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Technicko-ekonomické
informace VÚTECHP (=Výzk. ústav
techickoekonomický chemického pr myslu)
[RM/80-68]

1968-69 192
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2082 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých

registrovaných asopis ) - Klokan, asopis oddílu
kopané TJ Bohemians KD Praha a Klokanklubu,
odboru p íznivc  [RM/81-68]

1968-69 192

2083 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Reflex, asopis student
Fakulty všeobecného léka ství UK v Praze [RM/82-
68]

1968-69 192

2084 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Organizace a ízení (do
1968 Informa ní výb r) [RM/83-68]

1968-69 192

2085 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Farmakoterapeutické
zprávy (FTZ) [RM/84-68]

1968 192

2086 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Stomatologické zprávy
(St.Z.) [RM/85-68]

1968-70 192

2087 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Veterinaria Spofa
 [RM/86-68]

1968-71 192

2088 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zpravodaj Domu d tí a
mládeže hl. m. Prahy (do 1969 ... Domu pionýr  a
mládeže ...) [RM/87-68]

1968-69 192

2089 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Panorama, v stník Klubu
p átel výtvarného um ní [RM/88-68]

1968-69 192

2090 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - G 68, noviny ze sv ta
hudby a zvuku (a dále podle let G 69 - G 72)
[RM/89-68]

1968-72 192

2091 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Jonáš, nepravidelník
Klubu sp ízn ných duší p i divadle Semafor
[RM/90-68]

1968-69 192

2092 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Laboratorní zví ata
[RM/91-68]

1968 192

2093 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Národní divadlo, list
divadelní práce [RM/92-68]

1968-74 192

2094 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Geobuch (vyd.
Speleologický klub Praha) [RM/93-68]

1968-73 192

2095 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Tesla Electronics,
Quarterly Review of Czechoslovak Electronics &
Telecommunications [RM/94-68]

1968 192

2096 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - KUKU, tení pro d ti
[RM/95-68]

1968-69 192

2097 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Pop music expres
[RM/97-68]

1968-70 192

2098 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Aeroklub SSR (do 1969
Aeroklub SR) [RM/98-68]

1968-69 192

 107



SPISY
Skupina: 15 Tisková agenda

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2099 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých

registrovaných asopis ) - Progres, výb r aktuálních
informací a zajímavostí z oboru strojírenské
technologie a ekonomiky [RM/99-68]

1968 192

2100 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zpravodaj ONV v Praze 2
[RM/100-68]

1968-70 192

2101 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zpravodaj, podnikový
asopis Inženýrské geodézie v Praze, .

Bud jovicích, Plzni a Liberci [RM/101-68]

1968-69 192

2102 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Informace ONV v Praze 5
[RM/102-68]

1968-69 192

2103 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Informace z orgán  ONV
v Praze 1 [RM/103-68]

1968-69 192

2104 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Haló noviny [RM/104-
68]

1968-69 192

2105 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - PPP, Pražský pionýrský
p ehled [RM/105-68]

1968-69 192

2106 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Co nového vyjde
[RM/106-68]

1968-69 192

2107 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Zpravodaj ONV - 6
[RM/107-68]

1968-69 192

2108 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Ústavní pé e, zpravodaj
Ústavu sociálního zavezpe ení NVP [RM/108-69]

1968-69 192

2109 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Aktuality ízení [RM/109-
69]

1969-70 192

2110 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Vodohospodá ské noviny,
M sí ník sdružení podnik  Vodních tok  v SR
[RM/112-69]

1969-70 192

2111 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Dostavník, zábavný
m sí ník Svazu klub  mládeže [RM/113-69]

1969-70 192

2112 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Novinky zahrani ní
literatury [RM/114-69]

1969-72 192

2113 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Pacific Expres [RM/115-
69]

1969-70 192

2114 15.03 Periodický tisk Registrace periodického tisku (spisy jednotlivých
registrovaných asopis ) - Železni á , asopis
pracujících Severozápadní dráhy (do 1973
Železni á , asopis Severozápadní dráhy) [RM/118-
71]

1971-75 192

2115 15.03 Periodický tisk asopis Nová Praha - podklady (vrácené lánky,
služba tená m, titul, obálka, fejetony, ohlasy
tená , diskuse, reportáže cizí i domácí, nadfejeton,

figurky, r zné, Pragensie, ilustrace)

1968 193
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2116 Sch ze Ob anské komise pro rozvoj cestovního

ruchu (p i Obchodní komisi NVP)
1960-63 194

2117 Sch ze Komise cestovního ruchu NVP 1964 194

2118 Sch ze Komise cestovního ruchu NVP 1965 194

2119 Sch ze Komise cestovního ruchu NVP 1966 194

2120 Sch ze Komise cestovního ruchu NVP 1974-75 194

2121 Sch ze Komise cestovního ruchu NVP 1975-76 195

2122 Sch ze Propaga ní subkomise p i Ob anské komisi
pro rozvoj cestovního ruchu NVP

1960-63 195

2123 Sch ze Kulturn -propaga ní pracovní skupiny
Komise cestovního ruchu NVP

1964-65 195

2124 Sch ze Kulturn -propaga ní pracovní skupiny
Komise cestovního ruchu NVP

1966-68 195

2125 Sch ze Subkomise pro otázky ubytování v Praze p i
Ob anské komisi pro rozvoj cestovního ruchu NVP

1962 195

2126 Zprávy o innosti Propaga ní subkomise p i
Ob anské komisi pro rozvoj cestovního ruchu NVP

1961-62 195

2127 Ob anská komise pro rozvoj cestovního ruchu NVP
- plán rozvoje cestovního ruchu v Praze na l. 1961-
65

1960 195

2128 Ob anská komise pro rozvoj cestovního ruchu NVP
- koncepce rozvoje cestovního ruchu v Praze  do r.
1980

1960-61 195

2129 Ob anská komise pro rozvoj cestovního ruchu NVP
- plán propagace cestovního ruchu v Praze  na 3.
p tiletku

1960 195

2130 Ob anská komise pro rozvoj cestovního ruchu NVP
- konference o cestovním ruchu 

1961, 1963 195

2131 Ob anská komise pro rozvoj cestovního ruchu NVP
- propagace cestovního ruchu (r zné spisy)

1961-64 195

2132 Ob anská komise pro rozvoj cestovního ruchu NVP
- tisková beseda s noviná i o cestovním ruchu

1962 196

2133 Propagace cestovního ruchu v Praze (r zné spisy
referátu pro informace, osv tu a t l. výchovu a
Cestovní informa ní služby - CIS) - nap . okružní
jízdy Prahou, pr vodcovská služba, innost CIS,
posuzování pr vodce po Starom stské radnici atd.

1950-52 196

2134 Propagace cestovního ruchu v Praze (spisy Odboru
školství a kultury, resp. Kulturní správy NVP)

1963-67 196

2135 Propagace cestovního ruchu v Praze (spisy Odboru
školství a kultury, resp. Kulturní správy NVP)

1968 196

2136 Propagace cestovního ruchu v Praze (spisy Odboru
školství a kultury, resp. Kulturní správy NVP)

1970-73 196

2137 P ipomínky ministra zahrani ního obchodu k
cizineckému ruchu

1956 196

2138 Rozvoj cestovního ruchu - zpráva Odboru školství a
kultury NVP pro byro MV KS

1961-62 196

2139 Porady o upomínkových p edm tech ke 30. výro í
osvobození eskoslovenska

1974-75 196

2140 Komise cestovního ruchu NVP - pr vodcovská
služba - zkoušky, snahy o její zkvalitn ní

1976-77 196

2141 "Pr vodce pražskými restauracemi" - rukopis -
posuzování užití m stského znaku (od odboru
obchodu a cestovního ruchu)

1976 196
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SPISY
Skupina: 17 Ceny, vyznamenání

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2142 Ceny hl. m. Prahy - ud lení a schválení radou,

seznam ocen ných, posudky znalc , finan ní
zabezpe ení, dopisy ocen ných aj. Cena A.
Zápotockého - seznam ocen ných aj.

1949 197

2143 Ceny hl. m. Prahy - návrhy na ud lení 1950 197

2144 Ceny hl. m. Prahy za r. 1951 - návrhy na ud lení aj. 1951-52 197

2145 Ceny hl. m. Prahy za r. 1952 - návrhy na ud lení aj. 1952-53 197

2146 Ceny hl. m. Prahy za r. 1953 - návrhy na ud lení aj. 1953-54 197

2147 Ceny hl. m. Prahy za r. 1954 - návrhy na ud lení,
zápisy ze zasedání poroty aj.

1954-55 197

2148 Ceny hl. m. Prahy za r. 1955 - návrhy na ud lení,
zápisy ze zasedání poroty aj.

1955-56 197

2149 Ceny ud lované ÚNV hl. m. Prahy za r. 1958 -
návrhy na ud lení aj.

1958-59 197

2150 Ceny ud lované ÚNV hl. m. Prahy za r. 1959 -
návrhy na ud lení aj.

1959-60 197

2151 Ceny ud lované ÚNV hl. m. Prahy za r. 1960 -
návrhy na ud lení, pozvánky na ud lování aj.

1960-61 198

2152 ád pro udílení cen NVP aj. 1961 198

2153 XIII. filmový festival pracujících, sout že 1962 198

2154 Návrhy na ud lení (vyznamenání za vynikající práci,
titul zasloužilý um lec aj.)

1963-64 198

2155 Návrhy na ud lení (vyznamenání za vynikající práci,
titul zasloužilý um lec, ceny hl. m. Prahy) aj.

1966 198

2156 Návrhy na ud lení (státní ceny, ceny hl. m. Prahy,
zasloužilý um lec, zasloužilý pracovník kultury  aj.)

1968 198

2157 Návrhy na ud lení (státní ceny, ceny hl. m. Prahy,
zasloužilý um lec, zasloužilý pracovník kultury  aj.)

1970 198

2158 Návrhy na ud lení (státní ceny, ceny hl. m. Prahy,
zasloužilý um lec, zasloužilý pracovník kultury  aj.)

1971 198

2159 Návrhy na ud lení (státní ceny, ceny hl. m. Prahy,
zasloužilý um lec, zasloužilý pracovník kultury  aj.)

1972 198

2160 Návrhy na ud lení (státní ceny, ceny hl. m. Prahy,
zasloužilý um lec, zasloužilý pracovník kultury  aj.)

1973 199

2161 Návrhy na ud lení (státní ceny, ceny hl. m. Prahy,
zasloužilý um lec, zasloužilý pracovník kultury  aj.)

1974 199

2162 Návrhy na ud lení (státní ceny, ceny hl. m. Prahy,
zasloužilý um lec, zasloužilý pracovník kultury  aj.)

1976 199

2163 Návrhy na ud lení (státní ceny, ceny hl. m. Prahy,
zasloužilý um lec, zasloužilý pracovník kultury  aj.)

1977 199

2164 Návrhy na ud lení (státní ceny, ceny hl. m. Prahy,
zasloužilý um lec, zasloužilý pracovník kultury  aj.)

1978 199

2165 Návrhy na ud lení (státní ceny, ceny hl. m. Prahy,
zasloužilý um lec, zasloužilý pracovník kultury  aj.)

1979 199

2166 Pokyny pro postup p i projednávání a p edkládání
návrh  na vyznamenání atd., statut medaile J. K.
Tyla

1982-84 199
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SPISY
Skupina: 18 Stížnosti a podn ty

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2167 Stížnosti 1956 200

2168 Stížnosti (+ rozbory stížností) 1958 200

2169 Všenárodní diskuse k dopisu ÚV KS  - obecné
otázky kultury

1958 200

2170 Rozbory stížností za l. 1963-65 a za r. 1965 1965-66 200

2171 Stížnosti, podn ty, p ipomínky 1966 200

2172 Stížnosti 1967 200

2173 Stížnosti (+ rozbory stížností) 1968 (-69) 200

2174 Stížnosti (+ rozbory stížností) 1969 (-70) 200

2175 Stížnosti a podn ty 1970 200

2176 Upozorn ní, p ipomínky (mj. Dalibor Rón) 1970 201

2177 Stížnosti (+ rozbory stížností) 1971 (-72) 201

2178 Upozorn ní, p ipomínky 1971 (1. ást) 201

2179 Upozorn ní, p ipomínky 1971 (2. ást) 201

2180 Stížnosti (+ rozbory stížností) 1972 (-73) 201

2181 Upozorn ní, p ipomínky 1972 (1. ást) 202

2182 Upozorn ní, p ipomínky 1972 (2. ást) 202

2183 Stížnosti a upozorn ní 1973 202

2184 Stížnost (dr. F. Krej í - soukromá výuka angli tiny) 1973 (1968-74) 202

2185 Rozbory stížností (+ p ehledy od jednotlivých
organizací) za r. 1975

1975-76 202

2186 Stížnosti a upozorn ní 1976 202

2187 Stížnosti a upozorn ní (+ rozbor stížností) 1977 (-78) 202

2188 Stížnosti 1979 202

2189 Stížnosti 1981 202

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2190 19.01 Obecn Výsledky hospoda ení divadel 1951-56 203

2191 19.01 Obecn Plánování, plány úkol , pln ní plánu 1955 203

2192 19.01 Obecn Plánování, plány úkol , pln ní plánu 1956 203

2193 19.01 Obecn Plány investi ní výstavby 1956-58 203

Skupina: 19 Hospoda ení
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SPISY
Skupina: 19 Hospoda ení

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2194 19.01 Obecn Rozpo et na r. 1956 - r zné spisy, úpravy, limity,

korespondence
1956 203

2195 19.01 Obecn Plánování, plány úkol , pln ní plánu 1957 203

2196 19.01 Obecn Rozpo et na r. 1957 - r zné spisy, úpravy, limity,
korespondence

1957 203

2197 19.01 Obecn Plánování, plány úkol , pln ní plánu 1958 204

2198 19.01 Obecn Rozpo et na r. 1958 - r zné spisy, úpravy, limity,
korespondence

1958 204

2199 19.01 Obecn Revize hospoda ení v odboru kultury 1958 204

2200 19.01 Obecn Rozpo et na r. 1960, finan ní v ci - r zné spisy 1960 204

2201 19.01 Obecn Statistické výkazy kulturních organizací 1961-64 204

2202 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy nakladatelských podnik  za r.
1962

1962-63 204

2203 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy za r. 1963 1964 204

2204 19.01 Obecn R zné spisy k výhledovému plánu na l. 1965-1970
(p edevším investi ní výstavba)

1965-67 204

2205 19.01 Obecn Rozpo et školství a kultury na r. 1966, finan ní
vypo ádání

1965-67 205

2206 19.01 Obecn Rozpo et školství a kultury na r. 1966, návrh plánu a
rozpo tu, finan ní vypo ádání

1966 205

2207 19.01 Obecn Rozpo et  na r. 1966 - r zné spisy, úpravy, limity,
korespondence

1966-67 205

2208 19.01 Obecn Rozpo et  na r. 1966 - r zné spisy, úpravy, limity,
korespondence

1966-67 205

2209 19.01 Obecn Plány investi ní výstavby - r zné spisy 1966 205

2210 19.01 Obecn Plán a rozpo et na 4. p tiletku (1966-1970) 1966 206

2211 19.01 Obecn Spisy k provád címu plánu na r. 1967 (+ výhled do
r. 1970)

1966 206

2212 19.01 Obecn Plán a rozpo et kulturní správy NVP na r. 1967
(p edevším investi ní výstavba, též Generel sít  kin
do r. 1985)

1967 206

2213 19.01 Obecn Zm ny plánu investi ní výstavby na r. 1967 1967 206

2214 19.01 Obecn Plán investi ní výstavby na l. 1967-1970 nedat. 206

2215 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1967 - divadla

1967 206

2216 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1967 - obvodní kulturní domy

1967 206

2217 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1967 - Pražské kulturní st edisko, Pražská
informa ní služba

1967 206

2218 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1967 - Státní židovské muzeum, Muzeum hl. m.
Prahy, Galerie hl. m. Prahy

1967 206

2219 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1967 - Symfonický orchestr FOK, ZOO, Pražské
st edisko st. památkové pé e a ochrany p írody,
Lidová hv zdárna, PKOJF, M stská lidová knihovna

1967 207

2220 19.01 Obecn P evodové m stky na novou ú etní osnovu - divadla,
Státní židovské muzeum, Muzeum hl. m. Prahy,
Galerie hl. m. Prahy

1967 207
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SPISY
Skupina: 19 Hospoda ení

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2221 19.01 Obecn P evodové m stky na novou ú etní osnovu - obvodní

kulturní domy, M stská lidová knihovna, Lidová
hv zdárna, Pražská informa ní skužba, Pražské
kulturní st edisko, Pražské st edisko st. památkové
pé e a ochrany p írody, Symfonický orchestr FOK,
ZOO, PKOJF

1967 207

2222 19.01 Obecn Zm ny plánu investi ní výstavby na r. 1968 1968 207

2223 19.01 Obecn Plány investi ní výstavby na l. 1969, 1970 + výhled
na l. 1971-1975

1969-70 207

2224 19.01 Obecn Plány investi ní výstavby - r zné spisy 1969, 1971 207

2225 19.01 Obecn Pln ní plánu za I.-III. tvrtletí 1969 1969 208

2226 19.01 Obecn Zajišt ní rozboru hospoda ení - zásady, sm rnice 1969 208

2227 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1969 - divadla

1969 208

2228 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1969 - obvodní kulturní domy, Pražské kulturní
st edisko, Pražská informa ní služba, M stská
knihovna

1969 208

2229 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1969 - Státní židovské muzeum, Muzeum hl. m.
Prahy, Galerie hl. m. Prahy, Symfonický orchestr
FOK, Štefánikova hv zdárna, PKOJF, ZOO, Pražské
st edisko st. památkové pé e a ochrany p írody,

1969 208

2230 19.01 Obecn Plány investi ní výstavby na r. 1970 - r zné spisy (+
výhled na l. 1971-1975 a zp esn ní generelu kulturní
výstavby do r. 1985)

1970 208

2231 19.01 Obecn Plán práce - pln ní 1970 209

2232 19.01 Obecn Rozpo et - r zné spisy (p ísp vky, rozpo tové
rezervy, chyby v pln ní rozpo tu, limity aj.)

1970 209

2233 19.01 Obecn Rozpo et - r zné spisy (p ísp vky, rozpo tové
rezervy, chyby v pln ní rozpo tu, limity aj.)

1971 209

2234 19.01 Obecn Plánování - zm ny plánu, mzdový vývoj aj. 1971 209

2235 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1971 - divadla

1971 210

2236 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1971 - Symfonický orchestr FOK, Štefánikova
hv zdárna, ZOO, M stská knihovna, PKOJF

1971 210

2237 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1971 - obvodní kulturní domy, Pražská informa ní
služba, Pražské kulturní st edisko

1971 210

2238 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1972 - divadla

1972 211

2239 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1972 - M stská knihovna, PKOJF, Štefánikova
hv zdárna, ZOO, Symfonický orchestr FOK

1972 211

2240 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1972 - Muzeum hl. m. Prahy, Státní židovské
muzeum, Galerie hl. m. Prahy, Pražské st edisko st.
památkové pé e a ochrany p írody, Správa NKP
Vyšehrad

1972 211

2241 19.01 Obecn Ro ní ú etní výkazy kulturních organizací k 31. 12.
1972 - obvodní kulturní domy, PIS, PKS

1972 212

2242 19.01 Obecn Plánování - rozbory 1972 213
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SPISY
Skupina: 19 Hospoda ení

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2243 19.01 Obecn Plánování - plán práce, po tu pracovník  aj. 1972 213

2244 19.01 Obecn Rozpo et - r zné spisy (p ísp vky, rozpo tové
rezervy, chyby v pln ní rozpo tu, limity aj.)

1972 213

2245 19.01 Obecn Rozpo et - r zné spisy (p ísp vky, rozpo tové
rezervy, chyby v pln ní rozpo tu, limity aj.)

1972 214

2246 19.01 Obecn Rozpo et - r zné spisy (p ísp vky, rozpo tové
rezervy, chyby v pln ní rozpo tu, limity aj.)

1973 214

2247 19.01 Obecn Rozpo et - r zné spisy (p ísp vky, rozpo tové
rezervy, chyby v pln ní rozpo tu, limity aj.)

1973 215

2248 19.01 Obecn Plány investi ní výstavby na 1973, 1974 - s
výhledem na l. 1976-1980

1973 215

2249 19.01 Obecn Plány investi ní výstavby - pln ní za r. 1973 1974 216

2250 19.01 Obecn Pln ní plánu práce a rozpo tu na r. 1974 1974 (1. ást) 216

2251 19.01 Obecn Pln ní plánu práce a rozpo tu na r. 1974 1974 (2. ást) 216

2252 19.01 Obecn Pokyny k rozboru hospoda ení 1974 216

2253 19.01 Obecn Plán a rozpo et na r. 1974 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence

1974 216

2254 19.01 Obecn Plán investi ní výstavby na r. 1974 1974 216

2255 19.01 Obecn Periodické revize hospoda ení 1974-75 217

2256 19.01 Obecn Rozpo et - r zné spisy (p ísp vky, rozpo tové
rezervy, chyby v pln ní rozpo tu, limity aj.) 

1975 217

2257 19.01 Obecn Plán práce - pln ní (I. - III. tvrtletí) 1975 217

2258 19.01 Obecn Dovoz z kapitalistických stát 1975-76 217

2259 19.01 Obecn Kone né vy íslení náklad  na IV. celostátní
spartakiádu a 30. výro í osvobození (investi ní
výstavba)

1975-76 217

2260 19.01 Obecn Pln ní plánu investic na r. 1975 1976 217

2261 19.01 Obecn Plán práce a pracovních sil na r. 1976 1976 217

2262 19.01 Obecn Plán investi ní výstavby na r. 1976 1975 217

2263 19.01 Obecn Plán a rozpo et na r. 1976 - r zné spisy, úpravy
limity, korespondence: divadla

1976 217

2264 19.01 Obecn Plán a rozpo et na r. 1976 - r zné spisy, úpravy
limity, korespondence: Filmový podnik, Hv zdárna,
PKOJF

1976 217

2265 19.01 Obecn Plán a rozpo et na r. 1976 - r zné spisy, úpravy
limity, korespondence: St. židovské muzeum,
Muzeum hl. m. Prahy, M stská knihovna, Kniha,
Galerie hl. m. Prahy, Sjezdový palác, ZOO, Pražská
botanická zahrada

1976 217

2266 19.01 Obecn Plán a rozpo et na r. 1976 - r zné spisy, úpravy
limity, korespondence: Správa NKP Vyšehrad,
Kulturní d m hl. m. Prahy, PIS, PKS, Pražské
st edisko st. památkové pé e a ochrany p írody

1976 218

2267 19.01 Obecn Plán a rozpo et na r. 1976 - r zné spisy, úpravy
limity, korespondence: r zné

1976 (1. ást) 218

2268 19.01 Obecn Plán a rozpo et na r. 1976 - r zné spisy, úpravy
limity, korespondence: r zné

1976 (2. ást) 218
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SPISY
Skupina: 19 Hospoda ení

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2269 19.01 Obecn Pln ní sm rnic XIV. sjezdu KS  v národním

 hospodá ství
1976 218

2270 19.01 Obecn Rozpo et kultury (a jednotlivých organizací) na r.
1977 - tabulky

1977 218

2271 19.01 Obecn Rozpo et kultury  na r. 1977 1976 218

2272 19.01 Obecn Návrh provád cího plánu na r. 1977 po p epo tení
cen

1976 218

2273 19.01 Obecn Plánování, rozpo et, investi ní výstavba, fin. limity -
r zné spisy

1977 218

2274 19.01 Obecn Plány práce a investi ní výstavby na r. 1977 - rozpis
jednotlivým organizacím

1976 219

2275 19.01 Obecn Plány práce a investi ní výstavby na r. 1977 -
divadla

1976 219

2276 19.01 Obecn Plány práce a investi ní výstavby na r. 1977 -
Pražská botanická zahrada, Sjezdový palác, Pražské
st edisko st. památkové pé e a ochrany p írody,
Galerie hl. m. Prahy, Muzeum hl. m. Prahy, St.
židovské muzeum, Symfonický orchestr FOK,
M stská knihovna

1976 219

2277 19.01 Obecn Plány práce a investi ní výstavby na r. 1977 - ZOO,
Hv zdárna, Správa NKP Vyšehrad, PIS, PKS,
PKOJF, Filmový podnik (torzo), Kulturní d m hl. m.
Prahy

1976 219

2278 19.01 Obecn Plány investi ní výstavby na r. 1977 - rozpis
jednotlivým organizacím

1976 219

2279 19.01 Obecn Plány investi ní výstavby na r. 1977 - obvody (Praha
3, 4, 5, 6 + Nebušice, 8, 9)

1977 219

2280 19.01 Obecn R zné spisy k plánu práce na r. 1977 1977 219

2281 19.01 Obecn Pln ní plánu investi ní výstavby 1977 220

2282 19.01 Obecn M sí ní výkazy o investi ní výstavb 1977 (leden-b ezen) 220

2283 19.01 Obecn M sí ní výkazy o investi ní výstavb 1977 (duben, erven) 220

2284 19.01 Obecn M sí ní výkazy o investi ní výstavb 1977 (srpen, zá í,
listopad)

220

2285 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1977 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence: divadla

1977 221

2286 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1977 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence: Galerie hl. m. Prahy,
Hv zdárna, ZOO, Kulturní d m hl. m. Prahy, St.
židovské muzeum, Muzeum hl. m. Prahy, M stská
knihovna, Správa NKP Vyšehrad, Kniha,
Symfonický orchestr FOK, Pragopropag, Sjezdový
palác, Pražská botanická zahrada

1977 221

2287 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1977 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence: PKOJF, PIS, PKS, Pražské
st edisko st. památkové pé e a ochrany p írody,
Filmový podnik

1977 221

2288 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1977 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence: r zné

1977 (1. ást) 221

2289 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1977 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence: r zné

1977 (2. ást) 221

2290 19.01 Obecn Pokyny organizacím k sestavení plánu a rozpo tu  na
r. 1978

1977 222

2291 19.01 Obecn Návrh rozpo tu  na r. 1978 1977 222
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2292 19.01 Obecn Plány práce a investi ní výstavby na r. 1978 -

obvody (Praha 3, 4, 5, 8, 9) + plán investic
1977 222

2293 19.01 Obecn Návrh plánu kvalifikovaných pracovních sil na r.
1978

1978 222

2294 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1978 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence: divadla

1978 222

2295 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1978 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence:  Kulturní d m hl. m. Prahy,
M stská knihovna, Muzeum hl. m. Prahy, Filmový
podnik, Správa NKP Vyšehrad, Palác kultury,
Pražská botanická zahrada, Symfonický orchestr
FOK, Kniha

1978 222

2296 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1978 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence:  PKOJF, PIS, PKS, Pražské
st edisko st. památkové pé e a ochrany p írody

1978 222

2297 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1978 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence:  r zné

1978 222

2298 19.01 Obecn Finan ní vypo ádání za r. 1978 1979 223

2299 19.01 Obecn P edb žný návrh rozpo tu na r. 1979 (+ komentá e) 1978 223

2300 19.01 Obecn Návrh rozpo tu na r. 1979 1978 223

2301 19.01 Obecn Problematika zpracování plánu a rozpo tu na r. 1979 1978 223

2302 19.01 Obecn Rozpo et na r. 1979 - finan ní limity, plán investi ní
výstavby

1978-79 223

2303 19.01 Obecn Návrh rozpo tu jednotlivých organizací na r. 1979 1978 223

2304 19.01 Obecn Rozpo ty jednotlivých organizací na r. 1979 1979 223

2305 19.01 Obecn Rozpo ty divadel na r. 1979 - rozpis na tvrtletí 1979 223

2306 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1979 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence:  divadla

1979 224

2307 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1979 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence:  PIS, PKS, Pražské st edisko
st. památkové pé e, Hv zdárna, ZOO, PKOJF,
Muzeum hl. m. Prahy, Filmový podnik, Pražská
botanická zahrada, Symfonický orchestr FOK, Kniha

1979 224

2308 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1979 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence:  r zné

1979 (1. ást) 224

2309 19.01 Obecn Plán a rozpo et  na r. 1979 - r zné spisy, úpravy,
limity, korespondence:  r zné

1979 (2. ást) 224

2310 19.01 Obecn Návrh rozpo tu na r. 1980 1979 225

2311 19.01 Obecn Rozpo et kultury na r. 1980 1979-80 225

2312 19.01 Obecn Rozpo ty divadel na r. 1980 1980 225

2313 19.01 Obecn Rozpis plánovacích a finan ních ukazatel  na r.
1980 (jednotlivé organizace)

1980 225

2314 19.01 Obecn Zm ny rozpo tu na r. 1980 (+ dodate ný požadavek
na investice)

1979-80 225

2315 19.01 Obecn Plány práce a kontrolní innosti odboru kultury na r.
1986

1985-86 226

2316 19.01 Obecn Plány práce a kontrolní innosti odboru kultury na r.
1987

1986-87 226

2317 19.01 Obecn Plány práce a kontrolní innosti odboru kultury na r.
1988 (pouze podklady)

1987-88 226
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2318 19.02 Obecn  -

komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor hospoda ení v oblasti kultury za r.
1966

1966-67 227

2319 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor hospoda ení kulturní správy za r.
1967 (+ rozbor za I. pololetí)

1967-68 227

2320 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor hospoda ení kulturní správy za r.
1967 - podklady, projednávání v jednotlivých
organizacích

1967-68 227

2321 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor hospoda ení v oblasti kultury  za
I. tvrtletí 1968

1968 227

2322 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor hospoda ení kulturní správy za r.
1969

1969-70 227

2323 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor hospoda ení kulturní správy za r.
1970

1971 227

2324 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Rozbor hospoda ení v oblasti kultury za I. - III.
tvrtletí 1971

1971 228

2325 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Rozbor hospoda ení odboru kultury za r. 1972 1973 228

2326 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Rozbor hospoda ení a innosti odboru kultury za r.
1973

1974 228

2327 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor hospoda ení a innosti odboru
kultury za r. 1973 - podklady a záv ry

1974 228

2328 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor hospoda ení a innosti odboru
kultury za r. 1974

1975 229

2329 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Zápisy z jednání o komplexním rozboru v
jednotlivých organizacích za r. 1974

1975 229

2330 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Záv ry z rozboru innosti a hospoda ení odboru
kultury za r. 1974

1975 229

2331 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Vyú tování ú elových dotací ze státního rozpo tu
(nap . nákup angažované literatury pro M stskou
knihovnu) za r. 1974

1974-75 229

2332 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor innosti a hospoda ení odboru
kultury za r. 1975 (+ tabulková ást)

1976 229

2333 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Zápisy z jednání o komplexním rozboru innosti a
hospoda ení odboru kultury za r. 1975 v
jednotlivých organizacích

1976 230

2334 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Záv ry z komplexního rozboru innosti a
hospoda ení odboru kultury za r. 1975

1976 230

2335 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Dovoz za ízení z cizích stát  - výkazy za r. 1975 1975-76 230

2336 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor innosti a hospoda ení odboru
kultury za r. 1976 (+ tabulková ást)

1977 230
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2337 19.02 Obecn  -

komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor innosti a hospoda ení odboru
kultury za r. 1976 - tabulky, komentá e

1976-77 230

2338 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Metodické pokyny pro rozbor hospoda ení za r.
1976 jednotlivých organizací

1976-77 230

2339 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor innosti a hospoda ení odboru
kultury za r. 1977 (+ tabulková ást)

1978 231

2340 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Zápisy z jednání o komplexním rozboru innosti a
hospoda ení odboru kultury za r. 1977 v
jednotlivých organizacích

1978 231

2341 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor innosti a hospoda ení odboru
kultury za r. 1978 (+ I. pololetí a I.-III. tvrtletí)

1978-79 231

2342 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor innosti a hospoda ení odboru
kultury za r. 1978 - metodické pokyny, zápisy z
jednání

1978-79 231

2343 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor innosti a hospoda ení odboru
kultury za r. 1979

1980 232

2344 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Podklady ke komplexnímu rozboru innosti a
hospoda ení odboru kultury za r. 1979

1979-81 232

2345 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Pokyny k rozboru hospoda ení za r. 1979 pro
jednotlivé organizace

1979-80 232

2346 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Komplexní rozbor innosti a hospoda ení odboru
kultury za r. 1980

1981 232

2347 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Rozbor innosti a hospoda ení odboru kultury za I.
pololetí  1980 (+ rozbory jednotlivých organizací)

1980 232

2348 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Podklady ke komplexnímu rozboru innosti a
hospoda ení odboru kultury za r. 1980

1980-81 232

2349 19.02 Obecn  -
komplexní rozbory
hospoda ení

Pokyny ke komplexnímu rozboru innosti a
hospoda ení odboru kultury za r. 1980

1980-81 232

2350 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo ABC - ú etní výkazy za I. pololetí 1959,
referát J. Wericha o komplexních rozborech

1959 233

2351 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo D 34 (Divadlo E. F. Buriana) - komplexní
rozbory innosti a hospoda ení za r. 1958 a 1966

1959, 1967 233

2352 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo D 34 (Divadlo E. F. Buriana) - komplexní
rozbory innosti a hospoda ení za r. 1968

1969 233

2353 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo D 34 (Divadlo E. F. Buriana) - komplexní
rozbory innosti a hospoda ení za r. 1970

1971 233

2354 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo D 34 (Divadlo E. F. Buriana) - komplexní
rozbor hospoda ení za r. 1974

1975 233

2355 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo D 34 (Divadlo E. F. Buriana) - komplexní
rozbor hospoda ení za r. 1975

1976 233

2356 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo D 34 (Divadlo E. F. Buriana) - komplexní
rozbor hospoda ení za r. 1976

1977 233

2357 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo D 34 (Divadlo E. F. Buriana) - komplexní
rozbor hospoda ení za r. 1979

1980 233

2358 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo D 34 (Divadlo E. F. Buriana) - komplexní
rozbor hospoda ení za r. 1980

1981 233
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2359 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
Hudební divadlo v Karlín  - tvrtletní ú etní výkazy
z l. 1962-65, komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1966

1962-67 233

2360 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hudební divadlo v Karlín  - rozbor hospoda ení, fin.
vypo ádání, vyú tování za r. 1971

1972 233

2361 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hudební divadlo v Karlín  - rozbor hospoda ení, fin.
vypo ádání, vyú tování, zprávy o fin. situaci za r.
1972

1972-73 233

2362 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hudební divadlo v Karlín  - rozpo tové v ci,
rozpo ty jednotlivých premiér apod.

1972, 1974 233

2363 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hudební divadlo v Karlín  - rozbor hospoda ení, fin.
vypo ádání, vyú tování za r. 1973

1974 233

2364 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hudební divadlo v Karlín  - rozbor hospoda ení, fin.
vypo ádání, vyú tování za r. 1974

1975 233

2365 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hudební divadlo v Karlín  - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1975, výsledky

hospoda ení za l. 1970-1976

1976-77 233

2366 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hudební divadlo v Karlín  - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1979

1980 233

2367 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hudební divadlo v Karlín  - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1980

1981 233

2368 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo J. Wolkera - komplexní rozbory innosti a
hospoda ení za r. 1958 a 1966

1959, 1967 234

2369 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo J. Wolkera - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1968

1969 234

2370 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo J. Wolkera - rozbor hospoda ení, fin.
vypo ádání, vyú tování za r. 1971

1972 234

2371 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo J. Wolkera - rozbor hospoda ení, fin.
vypo ádání, vyú tování za r. 1972

1973 234

2372 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo J. Wolkera - rozbor hospoda ení, fin.
vypo ádání, vyú tování za r. 1973

1974 234

2373 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo J. Wolkera - rozbor hospoda ení, fin.
vypo ádání, vyú tování za r. 1974

1975 234

2374 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo J. Wolkera - rozbor hospoda ení, fin.
vypo ádání, vyú tování za r. 1975

1976 234

2375 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo J. Wolkera - rozbor hospoda ení, fin.
vypo ádání za r. 1976

1977 234

2376 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo J. Wolkera - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1979

1980 234

2377 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo J. Wolkera - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1980

1981 234

2378 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská divadla pražská - rozpo et na r. 1946 a na r.
1947

1945-46 234

2379 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská divadla pražská - vysv tlivky k záv re ným
ú t m za r. 1951

1952 234

2380 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská divadla pražská - zpráva o hospoda ení
(1956), komplexní rozbor hospoda ení za r. 1958,
výkaz za I. pololetí 1959, koplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1966

1956, 1959, 1967 234

2381 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská divadla pražská -  komplexní rozbor
hospoda ení za r. 1970

1971 234

2382 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská divadla pražská - komplexní rozbor innosti
a hospoda ení za r. 1974

1975 234

2383 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská divadla pražská - záv ry z rozboru
hospoda ení za r. 1975, pln ní opat ení, ú etní
výkazy k 31. 12. 1975

1976 234

2384 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská divadla pražská - komplexní rozbor innosti
a hospoda ení za r. 1979

1980 234
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2385 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
M stská divadla pražská - komplexní rozbor innosti
a hospoda ení za r. 1980

1981 234

2386 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo na Fidlova ce - komplexní rozbory
hospoda ení za r. 1958 a za I. pololetí 1959

1959 235

2387 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo na Vinohradech - rozbory hospoda ení za  I.
pololetí 1961 a za r. 1966

1961, 1967 235

2388 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo na Vinohradech - rozbor innosti a
 hospoda ení za  r. 1974

1975 235

2389 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo na Vinohradech - rozbor innosti a
 hospoda ení, fin. vypo ádání, vyú tování za  r. 1975

1976 235

2390 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo na Vinohradech - komplexní rozbor
hospoda ení za  r. 1976

1977 235

2391 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo na Vinohradech - komplexní rozbor
hospoda ení za  r. 1979

1980 235

2392 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo na Vinohradech - komplexní rozbor
hospoda ení za  r. 1980

1981 235

2393 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Na Zábradlí - komplexní rozbor
hospoda ení za  r. 1966

1967 (?) 235

2394 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Na Zábradlí - komplexní rozbor
hospoda ení za  r. 1970

1971 235

2395 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Na Zábradlí - komplexní rozbor
hospoda ení za  r. 1974

1975 235

2396 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Na Zábradlí - komplexní rozbor
hospoda ení za  r. 1975

1976 235

2397 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Na Zábradlí - komplexní rozbor
hospoda ení za  r. 1976

1977 235

2398 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Na Zábradlí - komplexní rozbor
hospoda ení za  r. 1979

1980 235

2399 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Na Zábradlí - komplexní rozbor
hospoda ení za  r. 1980

1981 235

2400 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Realistické divadlo Zde ka Nejedlého - komplexní
rozbor hospoda ení za  r. 1958

1958-59 235

2401 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Realistické divadlo Zde ka Nejedlého - tvrtletní
ú etní výkazy z l. 1963-1964, komplexní rozbor
hospoda ení za  r. 1966

1963-67 235

2402 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Realistické divadlo Zde ka Nejedlého -  komplexní
rozbor hospoda ení za  r. 1970

1971 235

2403 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Realistické divadlo Zde ka Nejedlého - rozbor
innosti a hospoda ení za  r. 1974

1975 235

2404 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Realistické divadlo Zde ka Nejedlého - komplexní
rozbor innosti a hospoda ení za  r. 1975

1976 235

2405 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Realistické divadlo Zde ka Nejedlého - rozbor
hospoda ení za  r. 1976

1977 235

2406 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Realistické divadlo Zde ka Nejedlého - komplexní
rozbor innosti a hospoda ení za  r. 1979

1980 235

2407 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Realistické divadlo Zde ka Nejedlého - komplexní
rozbor innosti a hospoda ení za  r. 1980

1981 235

2408 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Rokoko - ú etní výkazy za II. tvrtletí 1964,
komplexní rozbory hospoda ení za r. 1966, 1970 a
za likvida ní období 1. 4. - 31. 12. 1974

1964, 1967, 1971, 1975 236

2409 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Spejbla a Hurvínka - komplexní rozbory
hospoda ení za r. 1958, 1966, 1969 a 1970

1959, 1967, 1970-71 236

2410 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Spejbla a Hurvínka - rozbory innosti a
hospoda ení za r. 1974

1975 236

2411 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Spejbla a Hurvínka - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1975 (+ projednávání a ú etní
výkazy k 31. 12. 1975)

1976 236
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2412 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
Divadlo Spejbla a Hurvínka - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1976

1977 236

2413 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Spejbla a Hurvínka - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1979

1980 236

2414 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo Spejbla a Hurvínka - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1980

1981 236

2415 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo S. K. Neumanna - komplexní rozbory
innosti a hospoda ení za r. 1958 a 1966

1959, 1967 236

2416 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo S. K. Neumanna - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1970

1971 236

2417 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo S. K. Neumanna - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1974

1975 236

2418 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo S. K. Neumanna - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1975

1976 236

2419 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo S. K. Neumanna - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1976

1977 236

2420 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo S. K. Neumanna - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1979

1980 236

2421 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Divadlo S. K. Neumanna - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1980

1981 236

2422 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní divadelní studio - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1975

1976 236

2423 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní divadelní studio - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1976

1977 (?) 236

2424 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní divadelní studio - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1979

1980 (?) 236

2425 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní divadelní studio - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1980

1981 236

2426 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Um ní lidu - pohledávky 1955 236

2427 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Úst ední loutkové divadlo - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení ÚLD za r. 1958, komplexní

rozbor innosti a hospoda ení Divadla D tského
domu za r. 1958, komplexní rozbor innosti a
hospoda ení ÚLD za r. 1966

1959, 1967 236

2428 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Úst ední loutkové divadlo - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení ÚLD, inventarizace za r.

1970

1971 236

2429 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Úst ední loutkové divadlo - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1975 (+ fin. vypo ádání,
vyú tování)

1976 236

2430 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Úst ední loutkové divadlo - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1979

1980 236

2431 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Úst ední loutkové divadlo - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1980

1981 236

2432 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 1 - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení , ú etní výkazy za I. pololetí

1966

1966 237

2433 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 1 - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení , ú etní výkazy za I. pololetí

1967

1967 237

2434 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 1 - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1970

1971 237

2435 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kulturní d m hl. m. Prahy - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1974

1975 237

2436 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kulturní d m hl. m. Prahy - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1975 (+ I. pololetí 1975)

1975-76 237
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2437 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
Kulturní d m hl. m. Prahy - plán innosti na 1976 1975 237

2438 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kulturní d m hl. m. Prahy - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1976

1977 237

2439 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kulturní d m hl. m. Prahy - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1977

1978 237

2440 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kulturní d m hl. m. Prahy - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1979

1980 237

2441 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kulturní d m hl. m. Prahy - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1980

1981 237

2442 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 3 - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení a ú etní výkazy za I. pololetí

1966

1966 238

2443 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 3 - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení a ú etní výkazy za I. pololetí

1967

1967 238

2444 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 3 - plán innosti na r.
1977

1976 238

2445 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 3 - plán kulturn
výchovné innosti na r. 1978

1977 238

2446 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 3 - pln ní plánu
innosti a hospoda ení za I. pololetí 1979

1979 238

2447 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 3 - plán kulturn
výchovné innosti na r. 1980

1979 238

2448 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 3 - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1980

1981 238

2449 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 3 - plán innosti na r.
1981

1980 238

2450 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 3 - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1981

1982 238

2451 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 4 - komplexní rozbor
práce a ú etní výkazy za I. pololetí 1966

1966 238

2452 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 4 - komplexní rozbor
práce a ú etní výkazy za I. pololetí 1967

1967 238

2453 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 4 - komplexní rozbor za
r. 1970

1971 238

2454 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 4 - plán kulturn
výchovné innosti na r. 1977, komplexní rozbor
hospoda ení za r. 1977

1976-78 238

2455 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 4 - plán kulturn
výchovné innosti na r. 1978

1977 238

2456 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 4 - plán innosti na r.
1980, komplexní rozbor hospoda ení za r. 1980

1979-81 238

2457 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 4 - komplexní rozbor
hospoda ení za r. 1981

1982 238

2458 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 4 - plán práce na I.
pololetí 1981

1980 238

2459 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 5 - rozbor innosti za r.
1980

1981 239

2460 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 6 - rozbor hospoda ení
a innosti za I. pololetí 1966

1966 239

2461 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 6 - rozbor hospoda ení
a innosti a ú etní výkazy za I. pololetí 1967

1967 239

2462 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 6 - komplexní
hodnocení innosti a hospoda ení za r. 1976

1977 239

2463 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 6 - plán innosti na r.
1977, hodnocení innosti za r. 1977

1977-78 239
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2464 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
Obvodní kulturní d m Praha 6 - plán innosti na r.
1978

1977 239

2465 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 6 - rozbor innosti a
hospoda ení za II. tvrtletí 1979

1979 239

2466 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 6 - plán innosti na r.
1980, rozbor innosti a hospoda ení za r. 1980

1979-81 239

2467 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 6 - plán innosti na r.
1981, rozbor innosti a hospoda ení za r. 1981

1980-82 239

2468 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 8 - rozbor hospoda ení
za I. pololetí 1966

1966 239

2469 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 8 - rozbor innosti a
hospoda ení a ú etní výkazy za I. pololetí 1967

1967 239

2470 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 8 - plán innosti na r.
1977 (+ termínovaný plán na I. pololetí)

1976 239

2471 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 8 - plán innosti na r.
1978

1977 239

2472 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 8 - plán kulturn
výchovné innosti na r. 1980

1979 239

2473 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 8 - rozbor innosti za r.
1980

1981 239

2474 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 8 - rozbor kulturn
výchovné innosti a hospoda ení na r. 1981

1982 239

2475 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Osv tová beseda Praha 9 - rozbor hospoda ení a
innosti a ú etní výkazy za I. pololetí 1966

1966 240

2476 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Osv tová beseda Praha 9 - rozbor hospoda ení a
innosti a ú etní výkazy za I. pololetí 1967

1967 240

2477 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 9 - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1977

1978 240

2478 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 9 - plán innosti na r.
1980, rozbor innosti a hospoda ení za r. 1980

1979-81 240

2479 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 9 - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1981

1982 240

2480 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 10 - rozbor
hospoda ení a innosti a ú etní výkazy za I. pololetí
1966

1966 240

2481 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 10 - rozbor
hospoda ení a innosti a ú etní výkazy za I. pololetí
1967

1967 240

2482 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 10 - plán innosti na r.
1977

1976 240

2483 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 10 - hodnocení innosti
za r. 1977

1978 240

2484 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 10 - rozbor
hospoda ení a innosti za r. 1980

1981 240

2485 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní d m Praha 10 - plán innosti na r.
1981, rozbor innosti a hospoda ení za r. 1981

1980-82 240

2486 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Spole enský d m Praha 13 - rozpo et vnit ního
za ízení

1958 240

2487 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Úst ední kulturní d m železni á  - základní
obsahový plán innosti na r. 1976

1975 240

2488 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Úst ední kulturní d m železni á  - plán innosti na
r. 1977, rozbor innosti a hospoda ení za r. 1977

1976-78 240

2489 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Úst ední kulturní d m železni á  - plán innosti na
r. 1978

1977 240

2490 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Úst ední kulturní d m železni á  - plán innosti na
r. 1980

1979 240

2491 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Úst ední kulturní d m železni á  - interní tisovina
pro delegáty a hosty výro ní konference

1981 240
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2492 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
Místní kulturní d m Kyje - plán innosti (program
akcí) na I. pololetí 1978

1977 (?) 240

2493 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Obvodní kulturní domy - hodnocení plán  innosti
na r. 1977

1977 240

2494 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Muzeum hl. m. Prahy - komplexní rozbor
hospoda ení za r. 1958 a za I. pololetí 1959

1959 241

2495 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Muzeum hl. m. Prahy - komplexní rozbor
hospoda ení za r. 1965

1966 241

2496 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Muzeum hl. m. Prahy - komplexní rozbory
hospoda ení a innosti za r. 1966 (+ I. pololetí) a za
I. pololetí 1967

1966-67 241

2497 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Muzeum hl. m. Prahy - komplexní rozbory
hospoda ení a innosti za r. 1970

1971 241

2498 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Muzeum hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1974

1975 241

2499 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Muzeum hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1977

1978 241

2500 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Muzeum hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1979

1980 241

2501 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Muzeum hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1980

1981 241

2502 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Muzeum hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1981

1982 241

2503 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - hodnocení innosti za l.
1967-1971

1972 241

2504 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - komplexní rozbor innosti
a hospoda ení za r. 1966

1967 241

2505 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - rozbor innosti a
hospoda ení za I. pololetí 1967

1967 241

2506 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1969

1970 241

2507 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - rozbor hospoda ení,
ú etní výkazy za r. 1971

1972 241

2508 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - komplexní rozbor
hospoda ení, ú etní výkazy za r. 1972

1973 241

2509 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - rozbor innosti a
hospoda ení, fin. vypo ádání, ú etní výkazy za r.
1973

1974 241

2510 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - komplexní rozbor innosti
a hospoda ení za r. 1974

1975 241

2511 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - rozbor hospoda ení,
ú etní výkazy za r. 1975

1976 241

2512 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1977

1978 241

2513 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - komplexní rozbor innosti
a hospoda ení za r. 1979

1980 241

2514 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - komplexní rozbor innosti
a hospoda ení za r. 1980

1981 241

2515 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - komplexní rozbor innosti
a hospoda ení za r. 1981

1982 241

2516 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Státní židovské muzeum - prov rky správy a
hospoda ení, inventarizace

1968-82 241

2517 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská lidová knihovna - rozbor hospoda ení a
innosti za I. pololetí 1959

1959 242

2518 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská lidová knihovna - rozbor innosti a
hospoda ení, ú etní výkazy za r. 1966

1967 242

2519 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská lidová knihovna - rozbor innosti a
hospoda ení, ú etní výkazy za I. pololetí 1967

1967 242
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2520 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
M stská lidová knihovna - rozbor innosti a
hospoda ení, ú etní výkazy za r. 1969

1970 242

2521 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská lidová knihovna - rozbor innosti a
hospoda ení, ú etní výkazy za r. 1970

1971 242

2522 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská lidová knihovna - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1974

1975 242

2523 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská lidová knihovna - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1975

1976 242

2524 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská lidová knihovna - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení - fin. vypo ádání, ú etní

výkazy za r. 1975

1976 242

2525 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská lidová knihovna - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1976

1977 242

2526 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská lidová knihovna - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1977

1978 242

2527 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská lidová knihovna - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1979

1980 242

2528 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stská lidová knihovna - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1980

1981 242

2529 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - plány práce na r. 1966 s výhledem na r.
1967

1965 243

2530 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - plány práce na r. 1967 1966-67 243

2531 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - rozbor innosti a hospoda ení za r.
1967

1968 243

2532 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1968

1969 243

2533 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení, ú etní výkazy za r. 1969

1970 243

2534 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1970

1971 243

2535 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1974

1975 243

2536 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - rozbor innosti a hospoda ení za r.
1975

1976 244

2537 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - rozbor innosti a hospoda ení za r.
1976

1977 244

2538 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - rozbor innosti a hospoda ení za r.
1977

1978 244

2539 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - rozbor innosti a hospoda ení za r.
1978

1979 244

2540 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - rozbor innosti a hospoda ení za I.-III.
tvrtletí 1979

1979 244

2541 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kniha, n. p. - rozbor innosti a hospoda ení za r.
1980

1981 244

2542 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - rozbor hospoda ení za r.
1968

1969 245

2543 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - rozbor hospoda ení za r.
1970

1971 245

2544 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - rozbor hospoda ení za r.
1974

1975 245

2545 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - rozbor hospoda ení za r.
1975

1976 245

2546 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - rozbor hospoda ení, fin.
vypo ádání, ú etní výkazy za r. 1975

1976 245

2547 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1978

1979 245
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2548 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
Pražské kulturní st edisko - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1979

1980 245

2549 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - plán innosti na r. 1980 1980 245

2550 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - periodická revize ízení
a hospoda ení

1980 245

2551 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1980

1981 245

2552 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - plán innosti na r. 1981 1981 246

2553 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - kolektivní smlouva na r.
1981

1981 246

2554 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské kulturní st edisko - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1981

1982 246

2555 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská informa ní služba - rozbor hospoda ení za r.
1958

1959 246

2556 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská informa ní služba - rozbor práce a
hospoda ení za I. pololetí 1959

1959 246

2557 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská informa ní služba - komplexní rozbor
hospoda ení r. 1966 (+ rozbor za I. pololetí 1966),
ú etní výkazy za I. pololetí 1967

1966-67 246

2558 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská informa ní služba - zpráva o innosti a
hospoda ení za r. 1974

1975 246

2559 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská informa ní služba - komplexní rozbor
hospoda ení za r. 1975 (+ fin. vypo ádání, ú etní
výkazy)

1976 246

2560 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská informa ní služba - zpráva o innosti a
hospoda ení za r. 1977

1978 246

2561 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská informa ní služba - zpráva o innosti a
hospoda ení za r. 1979

1980 246

2562 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská informa ní služba - zpráva o innosti a
hospoda ení za r. 1980

1981 246

2563 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Park kultury a oddechu Julia Fu íka - komplexní
rozbor hospoda ení za r. 1958

1959 247

2564 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Park kultury a oddechu Julia Fu íka - rozvaha a
komplexní rozbor hospoda ení za I. pololetí 1959

1959 247

2565 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Park kultury a oddechu Julia Fu íka -  komplexní
rozbor hospoda ení za r. 1970

1971 247

2566 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Park kultury a oddechu Julia Fu íka - rozbor innosti
a  hospoda ení za r. 1974

1975 247

2567 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Park kultury a oddechu Julia Fu íka - plán innosti
na I. a II. pololetí 1976

1975-76 247

2568 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Park kultury a oddechu Julia Fu íka - rozbor innosti
a hospoda ení za r. 1977

1978 247

2569 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Park kultury a oddechu Julia Fu íka - rozbor innosti
a hospoda ení za r. 1979

1980 247

2570 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Park kultury a oddechu Julia Fu íka - rozbor innosti
a hospoda ení za I.-III. tvrtletí 1979

1979 247

2571 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Park kultury a oddechu Julia Fu íka - rozbor innosti
a hospoda ení za r. 1980

1981 247

2572 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Park kultury a oddechu Julia Fu íka - plán innosti
úseku ZU  programového útvaru PKOJF na r. 1981

1981 247

2573 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Palác kultury - komplexní rozbor hospoda ení za r.
1976

1977 247

2574 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Palác kultury - rozpo et na r. 1977 1976 247

2575 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Palác kultury - komplexní rozbor hospoda ení za r.
1977

1978 247
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2576 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
Palác kultury - rozpo et na r. 1978 1977 247

2577 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Palác kultury - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1978

1979 247

2578 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Palác kultury - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1979

1980 247

2579 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Palác kultury - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1980

1981 247

2580 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kulturní a spole enské st edisko Obecní d m
(KASSOD) - zpráva o innosti, vyú tování za r.
1958

1959 (?) 247

2581 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Kulturní a spole enské st edisko Obecní d m
(KASSOD) - komplexní rozbor innosti za I.
pololetí 1959

1959 247

2582 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

ZOO - rozbor innosti za r. 1958 1959 248

2583 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

ZOO - pln ní úkol  za I. pololetí 1959 1959 248

2584 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

ZOO - zpráva o innosti a hospoda ení, ú etní
výkazy za r. 1966

1966-67 248

2585 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

ZOO - rozbor innosti a hospoda ení za r. 1970 1971 248

2586 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

ZOO - rozbor innosti a hospoda ení za r. 1974 1975 248

2587 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

ZOO - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za r.
1977

1978 248

2588 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

ZOO - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za r.
1979

1980 248

2589 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

ZOO - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za r.
1980

1981 248

2590 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

ZOO - rozbor innosti a hospoda ení za r. 1981 1982 248

2591 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská botanická zahrada - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1972

1973 249

2592 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská botanická zahrada - komplexní rozbor
hospoda ení za r. 1974

1975 249

2593 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská botanická zahrada - komplexní rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1977

1978 249

2594 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská botanická zahrada - zpráva o výsledcích
ro ního rozboru innosti a hospoda ení za r. 1979

1980 249

2595 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražská botanická zahrada - zpráva o výsledcích
ro ního rozboru innosti a hospoda ení za r. 1981

1982 249

2596 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - plány, fina ní bilance na r. 1967 1966 250

2597 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - rozbor innosti a hospoda ení za r.
1967

1968 250

2598 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - rozbor innosti a hospoda ení za r.
1968

1969 250

2599 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - rozbor innosti a hospoda ení,
ú etní výkazy za r. 1969

1970 250

2600 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - rozbor innosti a hospoda ení,
ú etní výkazy za r. 1970

1971 250

2601 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - rozbor innosti a hospoda ení,
ú etní výkazy za r. 1971

1972 250

2602 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení, ú etní výkazy za r. 1974

1975 250

2603 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení, ú etní výkazy za r. 1975

1976 250
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2604 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
Filmový podnik - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení, ú etní výkazy za r. 1976

1977 251

2605 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - rozbor pln ní plánu za r. 1977 1977 251

2606 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1978

1979 251

2607 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - plán a rozpo et na r. 1979 1978 251

2608 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - zm ny plánu na r. 1979 1979 251

2609 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - rozbory pln ní  plánu 1979 251

2610 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - m sí ní ú etní výkazy 1979 251

2611 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1979

1980 251

2612 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - m sí ní ú etní výkazy 1980 251

2613 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - návrh plánu a rozpo tu na r. 1980 1979-80 251

2614 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - zm ny plánu a rozpo tu na r. 1980 1980 251

2615 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení ra r. 1980

1981 251

2616 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Filmový podnik - návrh plánu a rozpo tu na r. 1981 1980 251

2617 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - komplexní
rozbor innosti a hospoda ení za r. 1958 a za I.
pololetí 1959

1959 252

2618 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - rozbory
innosti a hospoda ení za r. 1966, za I. pololetí 1967

a za r. 1969

1967, 1969 252

2619 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - rozbory
innosti a hospoda ení za r. 1968

1969 252

2620 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - rozbory
hospoda ení, fin. vypo ádání, vyú tování za r. 1975

1976 252

2621 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - komplexní
rozbor hospoda ení za r. 1976

1977 252

2622 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - komplexní
rozbor innosti a hospoda ení za r. 1979

1980 252

2623 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - komplexní
rozbor hospoda ení za r. 1980

1981 252

2624 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Galerie hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1966

1967 252

2625 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Galerie hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1968

1969 252

2626 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Galerie hl. m. Prahy - p ehled pln ní pracovního
plánu na r. 1969

1970 252

2627 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Galerie hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1970

1971 252

2628 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Galerie hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1974

1975 252

2629 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Galerie hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1975 (hodnocení, vyú tování)

1976 252

2630 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Galerie hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1979

1980 252

2631 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Galerie hl. m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1980

1981 252
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2632 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
Správa st. kulturního majetku hl.m. Prahy -
komplexní rozbor innosti za r. 1958, zpráva o
innosti za r. 1959

1959 253

2633 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské st edisko st. památkové pé e a ochrany
p írody - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za
r. 1966

1967 253

2634 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské st edisko st. památkové pé e a ochrany
p írody - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za
r. 1968

1969 253

2635 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské st edisko st. památkové pé e a ochrany
p írody - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za
r. 1969

1970 253

2636 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské st edisko st. památkové pé e a ochrany
p írody - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za
r. 1972

1973 253

2637 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské st edisko st. památkové pé e a ochrany
p írody - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za
r. 1973

1974 253

2638 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské st edisko st. památkové pé e a ochrany
p írody - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za
r. 1974

1975 253

2639 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské st edisko st. památkové pé e a ochrany
p írody - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za
r. 1975

1976 253

2640 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské st edisko st. památkové pé e a ochrany
p írody - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za
r. 1977

1978 253

2641 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské st edisko st. památkové pé e a ochrany
p írody - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za
r. 1978

1979 253

2642 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské st edisko st. památkové pé e a ochrany
p írody - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za
r. 1979

1980 253

2643 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pražské st edisko st. památkové pé e a ochrany
p írody - komplexní rozbor innosti a hospoda ení za
r. 1980

1981 253

2644 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Správa nár. kulturní památky Vyšehrad - rozbor
hospoda ení, fin. vypo ádání, ú etní výkazy za r.
1973

1974 254

2645 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Správa nár. kulturní památky Vyšehrad - rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1974

1975 254

2646 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Správa nár. kulturní památky Vyšehrad - rozbor
hospoda ení, ú etní výkazy za r. 1975

1976 254

2647 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Správa nár. kulturní památky Vyšehrad - rozbor
innosti a hospoda ení za r. 1977

1978 254

2648 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Správa nár. kulturní památky Vyšehrad - komplexní
rozbor innosti a hospoda ení za r. 1979

1980 254

2649 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Správa nár. kulturní památky Vyšehrad - komplexní
rozbor innosti a hospoda ení za r. 1980

1981 254

2650 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Sportpropag - komplexní rozbor hospoda ení za r.
1976

1977 254

2651 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pragopropag - komplexní rozbor hospoda ení za r.
1979

1980 254

2652 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pragopropag - komplexní rozbor hospoda ení za r.
1980

1981 254

2653 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Pragopropag - rozbory hospoda ení za r. 1981 a
1982 (+ úkoly na r. 1982 a 1983)

1982-83 254
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2654 19.03 Hospoda ení

jednotlivých organizací
Lidová hv zdárna - komplexní rozbor hospoda ení
za r. 1958

1959 254

2655 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Lidová hv zdárna - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za I. pololetí 1959

1959 254

2656 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Lidová hv zdárna - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení, ú etní výkazy za r. 1966

1967 254

2657 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Lidová hv zdárna - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení, ú etní výkazy za r. 1970

1971 254

2658 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hv zdárna hl.m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1975

1976 254

2659 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hv zdárna hl.m. Prahy - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1977

1978 254

2660 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hv zdárna a planetárium hl.m. Prahy - komplexní
rozbor innosti a hospoda ení za r. 1979

1980 254

2661 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hv zdárna a planetárium hl.m. Prahy - komplexní
rozbor innosti a hospoda ení za r. 1980

1981 254

2662 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

Hv zdárna a planetárium hl.m. Prahy - komplexní
rozbor innosti a hospoda ení za r. 1981

1982 254

2663 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - zpráva o hospoda ení za r.
1958

1959 255

2664 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - zpráva o innosti za I. pololetí
1959

1959 255

2665 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - ú etnictví - honorá e za r zné
akce

1959 255

2666 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - ú etnictví - vyú tování
abonentních koncertních cykl

1959 255

2667 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1960 (+ I. pololetí 1960)

1960-61 255

2668 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1961

1962 255

2669 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1962

1963 255

2670 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1963

1964 255

2671 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - ú etní výkazy 1963-64 255

2672 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1964

1965 255

2673 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - komplexní rozbor innosti a
hospoda ení za r. 1965

1966 255

2674 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - p ehledy o hospoda ení za r.
1965-1966

1966-67 255

2675 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - plán úkol  na r. 1960 1959-60 256

2676 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - rozpo et na r. 1960 1960 256

2677 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - plán a rozpo et na 3. p tiletku
(1961-65)

1959-60 256

2678 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - plán innosti na r. 1962-65 1962-65 256

2679 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - rozpo et na r. 1962 1962 256

2680 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - plán a rozpo et na r. 1963 1963 256

2681 19.03 Hospoda ení
jednotlivých organizací

M stský d m osv ty - plán a rozpo et na r. 1965 a
1966

1965-66 256
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2682 Statistické informace odv tví školství, kultura a t l.

výchova za r. 1960 (St. ú ad statistický - krajská
služba hl. m. Prahy)

1960-61 257

2683 R zné statistické výkazy za r. 1969 a 1970 1970 257

2684 R zné statistické výkazy za r. 1971 (+ stanovisko k
existenci odbor  školství a kultury pražských ONV)

1972 257

2685 Seznam jednotek za ízení ob anské vybavenosti v
oblasti odboru kultury - statistika

1972 257

2686 Výkazy o kulturn  výchovné innosti za r. 1975 1976 257

2687 R zné statistické výkazy za r. 1977 a 1978 1978 257

2688 R zné statistické výkazy za r. 1978 a 1979 1979 257

2689 Výkazy o návšt vnosti divadel 1979 257

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2690 Správa nár. majetku, p evody správy, p evody

vlastnictví (mj. p. 33 Praha 6 - B evnov; p. 610
Praha 8 - Libe , býv. synagoga)

1966 258

2691 Správa nár. majetku, p evody správy, p evody
vlastnictví (mj. Divadlo na Vinohradech - p evod
ásti pozemku, poz stalost E. E. Kische)

1970 258

2692 Správa nár. majetku, p evody správy, p evody
vlastnictví (mj. PKOJF p evod správy objektu p. 66
na M stskou správu VB, Trojský zámek - možný
p evod na s. televizi, michelská synagoga p. 124,
Praha 4 - Michle - p evod do soukromého
vlastnictví)

1971 258

2693 Správa nár. majetku, p evody správy, p evody
vlastnictví (mj. p evod vlastnictví pozemk  . kat.
99/1, 99/2 na Správu NKP Vyšehrad, Štefánikova
hv zdárna - vybudování stanice na Kleti, Um.
pr myslové muzeum - p evod sbírkových p edm t )

1972 258

2694 Správa nár. majetku, p evody správy, p evody
vlastnictví (mj. poz stalost E. Famíry, p. 83, Praha
6 - Dejvice, usedlost Žitná - rekonstrukce , p evod
do soukromého vlastnictví, Ant. Dvo ák záchrana
rukopisné poz stalosti)

1973 258

2695 Správa nár. majetku, p evody správy, p evody
vlastnictví (mj.  Ant. Dvo ák záchrana rukopisné
poz stalosti, Michelská synagoga, p. 124, praha 4 -
Michle - p evod na s. církev, p. 91 Praha -
Vyšehrad do vlastnictví vyšehradské kapituly)

1974 258

2696 Správa nár. majetku, p evody správy, p evody
vlastnictví (mj. správa rukopis  A. Dvo áka,
vyvlastn ní domu p. 37 Praha 8 - Bohnice)

1975 259

2697 Správa nár. majetku, p evody správy, p evody
vlastnictví (mj. vyvlastn ní domu p. 425/III, Praha
1 - Malá Strana; Loosova vila - nákup, umíst ní
archivu Ústavu d jin KS ; býv. Michelská synagoga
p. 124 Praha 4 -Michle)

1976 259

Skupina: 21 Národní majetek
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Skupina: 21 Národní majetek

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2698 Správa nár. majetku, p evody správy, p evody

vlastnictví (mj. p evod správy objekt  p. 1 a 18 v
Praze 8 - áblicích)

1977 259

2699 Správa nár. majetku, p evody správy, p evody
vlastnictví (mj. p. 404, Praha 1 - Malá Strana -
p evod do soukromého vlastnictví)

1978 259

2700 Správa nár. majetku, p evody správy, p evody
vlastnictví (mj. Divadlo S. K. Neumanna - prodej
nemovitostí; hospodá ské smlouvy)

1979 259

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2701 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti

odboru 
1952-54 260

2702 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru 

1955 260

2703 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru 

1956 260

2704 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru 

1957 260

2705 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru (nap . ateliér B. Kafky v Praze  -
St ešovicích)

1958 260

2706 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru 

1966 260

2707 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru 

1970 260

2708 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru 

1971 261

2709 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru (mj. rekonstrukce Bruselského pavilonu,
využití domu "U zvonu" p. 605/I, Praha 1)

1972 261

2710 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru 

1973 261

2711 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru (mj. vyklizení Trojského zámku Galerií hl.
m. Prahy)

1976 261

2712 Dislokace, prop j ování prostor 1976 261

2713 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru 

1977 261

2714 Dislokace, nebytové prostory - instituce v p sobnosti
odboru 

1979 261

Skupina: 22 Dislokace

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2715 Sm rnice a pokyny 1970, 1978-84 262

2716 Inspekce - divadla (+ Alhambra, Viola) 1966-80 262

Skupina: 23 Kontrolní innost
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Skupina: 23 Kontrolní innost

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2717 Inspekce - M stská knihovna, Kniha, Galerie hl. m.

Prahy, Hv zdárna, Symfonický orchestr FOK,
Filmový podnik, ZOO, Pražská botanická zahrada

1975-89 262

2718 Inspekce - kulturn -výchovná za ízení (OKD), PKS,
PKOJF, PIS, Kulturní d m hl. m. Prahy, Palác
kultury, spole enská a lidová technická zábava,
Pragopropag, Správa NKP Vyšehrad, Pražské
st edisko st. památkové pé e a ochrany p írody

1973-89 263

2719 Dohlídky (PKOJF, Pragopropag, divadla, PKS,
Symfonický orchestr FOK)

1977-80 263

2720 Periodické revize (p íkazy) 1977 263

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2721 Závazky kulturních organizací k 12. sjezdu KS 1962 264

2722 Sout že 1964-65 264

2723 Sout že, zlepšovací návrhy 1966 264

2724 Sout že 1970 264

2725 Sout že (závazky k 25. výro í osvobození a 50.
výro í založení KS , pomníky V. I. Lenina, T.
Brahe a J. Keplera, výtvarné ešení budovy
Federálního shromážd ní)

1971 264

2726 Sout že (BSP, film o K. Gottwaldovi), zlepšovací
návrhy

1972 264

2727 P ehledy vypsaných sout ží a sout ž "Pražské sochy
o ima motoristy"

1974-75 264

2728 Pracovní iniciativa k XV. sjezdu KS  (úkoly,
závazky)

1975 264

2729 Propagace masové iniciativy pracujících na po est
XV. sjezdu KS

1975 264

2730 Ocen ní mimo ádných výsledk  pracovní iniciativy
na po est XV. sjezdu KS

1976 264

2731 Sout že 1976-77 264

Skupina: 24 Socialistické sout žení

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2732 Kádrové v ci ve sfé e odboru kultury NVP

(stížnosti, koncepce)
1951 265

2733 Personální a mzdové v ci ve sfé e odboru kultury
NVP

1956, 1961, 1966 265

2734 Personální a mzdové v ci ve sfé e odboru kultury
NVP

1968 265

2735 Mzdové v ci ve sfé e odboru kultury NVP 1968 (1. ást) 265

2736 Mzdové v ci ve sfé e odboru kultury NVP 1968 (2. ást) 265

Skupina: 25 Personální v ci
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Skupina: 25 Personální v ci

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2737 Personální a mzdové v ci ve sfé e odboru kultury

NVP
1969 265

2738 Personální a mzdové v ci ve sfé e odboru kultury
NVP

1970 265

2739 Personální a mzdové v ci ve sfé e odboru kultury
NVP - popis pracovních inností, systematizace
kulturní správy

1971 266

2740 Personální a mzdové v ci ve sfé e odboru kultury
NVP 

1971-72 266

2741 Personální a mzdové v ci ve sfé e odboru kultury
NVP

1975 (1. ást) 266

2742 Personální a mzdové v ci ve sfé e odboru kultury
NVP

1975 (2. ást) 266

2743 Personální a mzdové v ci ve sfé e odboru kultury
NVP

1976-85 266

2744 Racionalizace práce a mzdových soustav (RPMS) 1978 267

2745 Mzdové v ci ve sfé e odboru kultury NVP 1984 (1. ást) 267

2746 Mzdové v ci ve sfé e odboru kultury NVP 1984 (2. ást) 267

2747 Mzdové v ci ve sfé e odboru kultury NVP 1984 (3. ást) 267

2748 Prov rka pracovních sil v kulturních za ízeních
podle usnesení vlády SR . 352 ze dne 29. 11.
1978 (výkazy jednotlivých organizací a souhrnné
zprávy odboru kultury, organiza n  politické
zajišt ní, dopracování prov rky)

1979 268

2749 Personální spisy - Pražská informa ní služba (PIS) 1958 269

2750 Personální spisy - Pražská informa ní služba (PIS) 1959 269

2751 Personální spisy - Pražská informa ní služba (PIS) 1960 269

2752 Personální, mzdová a organiza ní struktura Pražské
informa ní služby (PIS)

1960 269

2753 Personální spisy - Pražská informa ní služba (PIS) 1961 269

2754 Personální spisy - Pražská informa ní služba (PIS) 1966-72 269

2755 Personální spisy - Pražské kulturní st edisko (PKS) 1966-78 269

2756 Personální spisy - M stský d m osv ty (MDO) 1963-65 269

2757 Personální spisy - Obvodní kulturní d m Praha 1 1966, 1971 269

2758 Personální spisy - Obvodní kulturní d m Praha 4 1974 269

2759 Personální spisy - Park kultury a oddechu Julia
Fu íka (PKOJF)

1959-61, 1966-78 269

2760 Personální spisy - Filmový podnik hl. m. Prahy 1956-58 270

2761 Personální spisy - Filmový podnik hl. m. Prahy 1959 270

2762 Personální spisy - Filmový podnik hl. m. Prahy 1960 270

2763 Personální a mzdová struktura Filmového podniku
hl. m. Prahy

1960 270

2764 Personální spisy - Filmový podnik hl. m. Prahy 1961 270
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Skupina: 25 Personální v ci

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2765 Personální spisy - Filmový podnik hl. m. Prahy 1966, 1970-72 270

2766 Personální spisy - Symfonický orchestr FOK hl. m.
Prahy

1952-76 270

2767 Personální spisy - Kulturní st edisko hl. m. Prahy -
Obecní d m (KASSOD)

1959-61 270

2768 Personální spisy - Státní konservato  hudby 1958-59 270

2769 Personální spisy - Lidová hv zdárna na Pet ín 1955-66 271

2770 Personální spisy - Zoologická zahrada (ZOO) 1956-67, 1977 271

2771 Personální spisy - Pražská botanická zahrada 1970-74 271

2772 Personální spisy - M stská lidová knihovna 1957-58, 1966-71, 1978 271

2773 Personální spisy - Museum hl. m. Prahy 1957-61, 1966 271

2774 Personální spisy - Státní židovské museum 1960-72 271

2775 Personální spisy - Kniha, n. p. 1966-72 271

2776 Kniha, n. p. - plán výchovy kádr  na l. 1964-70 1963 271

2777 Personální spisy - M stský rozhlas 1957-59 271

2778 Personální spisy - Správa NKP Vyšehrad 1957-59 271

2779 Personální spisy - r zné oslavy 1957-58 271

2780 Personální spisy - pražská divadla (obecn ) 1951-53, 1966, 1971,
1977

272

2781 Personální spisy - (Hudební) divadlo v Karlín 1953-59, 1966-76 272

2782 Personální spisy - Realistické divadlo Zde ka
Nejedlého

1957-59, 1966, 1976 272

2783 Personální spisy - Divadélko Spejbla a Hurvínka 1955-59, 1966-67 272

2784 Personální spisy - Úst ední loutkové divadlo (ÚLD) 1955-66, 1979 272

2785 Personální spisy - Divadlo satiry (Divadlo ABC) 1956-59 272

2786 Personální spisy - Divadlo na Fidlova ce 1953 272

2787 Personální spisy - Divadlo v Nerudovce 1977 272

2788 Personální spisy - Divadlo na Zábradlí 1966, 1974 272

2789 Personální spisy - Divadlo Ji ího Wolkera (DJW) 1966, 1974-76 272

2790 Personální spisy - Divadlo S. K. Neumanna 1966, 1971-72 272

2791 Personální spisy - Divadlo Rokoko 1966-74 272

2792 Personální spisy - Divadlo na Vinohradech 1966, 1970-74 272

2793 Personální spisy - M stská divadla pražská 1929-50 273

2794 Personální spisy - M stská divadla pražská 1929-50 274

2795 Personální spisy - M stská divadla pražská 1929-50 275
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Skupina: 25 Personální v ci

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2796 Personální spisy - M stská divadla pražská 1954-59, 1966, 1972 276

2797 Personální spisy - M stská divadla pražská 1970-72 276

2798 Personální spisy - Divadlo Za branou 1972 276

2799 Personální spisy - Státní divadelní studio 1971 276

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2800 26.01 Obecn Obecné p edpisy o provád ní zahrani ních styk 1957-66 277

2801 26.01 Obecn Obecné p edpisy o provád ní zahrani ních styk 1967-73 277

2802 26.01 Obecn Generální souhlas k vysílání osob do zahrani í na l.
1972-1974

1972 277

2803 26.01 Obecn Spolupráce Prahy se zahrani ními m sty (Budapeš ,
Mexiko City)

1967-72 277

2804 26.01 Obecn Obecné spisy o cestovních zprávách (p ehledy
došlých zpráv, revize cestovních zpráv)

1966-70 277

2805 26.01 Obecn P ehled družebních styk  se socialistickými státy 1968 277

2806 26.01 Obecn Obecné zprávy o zahrani ních stycích v r. 1969 1969 277

2807 26.01 Obecn Obecné zprávy o zahrani ních stycích za r. 1973 1973 277

2808 26.01 Obecn Informace o stycích se socialistickými státy v r. 1976 1976 277

2809 26.01 Obecn Obecné zprávy o zahrani ních stycích v r. 1977 1977 277

2810 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1956 1955 277

2811 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1959 1958-59 277

2812 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1961 1960 277

2813 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1962 1961-62 277

2814 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1963 1962-63 277

2815 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1964 1963 277

2816 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1965 1964-65 277

2817 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na 4. p tiletku (1966-1970) 1965 278

2818 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1966 1965 278

2819 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1967 1966-67 278

2820 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1968 1967-68 278

2821 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1969 1968-69 278

Skupina: 26 Zahrani ní styky
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Skupina: 26 Zahrani ní styky

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2822 26.02 Plány zahrani ních

styk
Plán zahrani ních styk  na r. 1970 1969-70 279

2823 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1971 1970-71 279

2824 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1972 1971-72 279

2825 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1973 1972-73 279

2826 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1977 1976 279

2827 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1978 1977 279

2828 26.02 Plány zahrani ních
styk

Plán zahrani ních styk  na r. 1979 1978 279

2829 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Divadlo ABC 1959-60 280

2830 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

erné divadlo (+ Pantomima) 1962 280

2831 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Divadlo E. F. Buriana 1959-65, 1972 280

2832 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Hudební divadlo v Karlín  (a Nuslích) 1957, 1965-73 280

2833 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Divadlo Ji ího Wolkra 1957-73, 1977 280

2834 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

M stská divadla pražská 1958, 1964-73, 1977 280

2835 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Divadlo Na Fidlova ce 1960, 1962 280

2836 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Divadlo Na Vinohradech 1962-73, 1976-77 280

2837 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Divadlo Na Zábradlí 1962-73, 1977 281

2838 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Realistické divadlo 1962-68, 1973 281

2839 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Divadlo Rokoko 1959-73 281

2840 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

íše loutek 1965, 1971 281

2841 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Divadlo S. K. Neumanna 1958-73 281

2842 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Divadlo Spejbla a Hurvínka 1957, 1960-73 281

 137



SPISY
Skupina: 26 Zahrani ní styky

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2843 26.03 Návrhy a žádosti (o

povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Úst ední loutkové divadlo 1957-58, 1963-73 281

2844 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Filmový podnik hl. m. Prahy 1965-69, 1973 282

2845 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Galerie hl. m. Prahy 1966-73 282

2846 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Hudební a divadelní agentura 1959, 1962 282

2847 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Kniha, n. p. hl. m. Prahy 1961-68, 1973 282

2848 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Konzervato  v Praze 1964, 1969 282

2849 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Lidová hv zdárna (pozd ji Štefánikova hv zdárna) 1958-73 282

2850 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

M stská (lidová) knihovna 1960, 1963-73, 1976 282

2851 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

M stský d m osv ty 1958 282

2852 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Muzeum hl. m. Prahy 1961-73 282

2853 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Obvodní kulturní domy (Praha 1/resp. Kulturní d m
hl. m. Prahy , 3, 6, 8, 9, KD kovopr myslu v Praze
5)

1966-73, 1977 282

2854 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) 1959-73, 1976 283

2855 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Planetárium 1960-72, 1976 283

2856 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Pracovníci NVP (resp. OK NVP, krajští a obvodní
inspekto i kultury apod.)

1955, 1966-73 283

2857 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Pražská botanická zahrada 1971, 1973 283

2858 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Pražská informa ní služba (PIS) 1962-73 283

2859 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Pražské kulturní st edisko (PKS) 1965, 1972 283

2860 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Pražské st edisko státní památkové pé e a ochrany
p írody

1965-73, 1977 284

2861 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Státní ústav t snopisný 1961-64 284

 138



SPISY
Skupina: 26 Zahrani ní styky

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2862 26.03 Návrhy a žádosti (o

povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Státní židovské muzeum (SŽM) 1961-73, 1976, 1981 284

2863 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 1959-72 284

2864 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 1973, 1978 284

2865 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Školy 1961-65 285

2866 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Ústav pro kulturn  výchovnou innost (ÚKV ) -
r zné p vecké a divadelní soubory

1973 285

2867 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Úst ední d m lidové um lecké tvo ivosti (ÚDLUT),
pozd ji Ústav pro kulturn  výchovnou innost

1959-72 285

2868 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Viola 1973 285

2869 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Zoologická zahrada (ZOO) 1956-64 285

2870 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Zoologická zahrada (ZOO) 1965-73 285

2871 26.03 Návrhy a žádosti (o
povolení zahr. cest,
návšt v a jiných styk )

Ostatní (= více institucí v jednom spise, vým ny
hudebních t les mezi m sty, literární styky se
zahrani ím apod.)

1958, 1963-73 285

2872 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

erné divadlo 1976 286

2873 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Hudební divadlo v Karlín 1969-73 286

2874 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Divadlo Ji ího Wolkra 1966-72 286

2875 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

M stská divadla pražská 1966-73 286

2876 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Divadlo Na Vinohradech 1971-73 286

2877 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Divadlo Na Zábradlí 1966-72 286

2878 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Realistické divadlo 1972-73 286

2879 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Divadlo Rokoko 1966-68 286

2880 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Divadlo S. K. Neumanna 1966-67, 1973 286

2881 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Divadlo Spejbla a Hurvínka 1970-73 286

2882 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Úst ední loutkové divadlo 1967-73 286

2883 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Filmový podnik hl. m. Prahy 1968, 1973 286

2884 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Galerie hl. m. Prahy 1967, 1972-73 286

2885 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Lidová hv zdárna (pozd ji Štefánikova hv zdárna) 1965-73 286
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SPISY
Skupina: 26 Zahrani ní styky

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2886 26.04 Zprávy (z cest a

jiných zahr. styk )
M stská (lidová) knihovna 1964-68 286

2887 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

M stská (lidová) knihovna 1969 287

2888 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

M stská (lidová) knihovna 1970-72 287

2889 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

M stská (lidová) knihovna 1973 287

2890 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Muzeum hl. m. Prahy 1965-73 287

2891 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Obvodní kulturní d m Praha 1 1968-69 287

2892 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Park kultury a oddechu Julia Fu íka (PKOJF) 1964-69, 1973 287

2893 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Planetárium 1958, 1972 287

2894 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Pracovníci NVP (resp. OK NVP, krajští inspekto i
kultury apod.)

1967-73 287

2895 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Pražská informa ní služba (PIS) 1967-73, 1976 288

2896 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Pražské st edisko státní památkové pé e a ochrany
p írody

1967-73, 1977 288

2897 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Státní ústav školský pro domácí pr mysl 1962 288

2898 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Státní židovské muzeum (SŽM) 1966-70, 1973, 1979 288

2899 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 1966-73 288

2900 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Úst ední d m lidové um lecké tvo ivosti (ÚDLUT) 1967 288

2901 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Zoologická zahrada (ZOO) 1958-62 288

2902 26.04 Zprávy (z cest a
jiných zahr. styk )

Zoologická zahrada (ZOO) 1963-73 288

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2903 Užívání státních symbol  a znaku hl. m. Prahy 1970-85 289

2904 Názvy ulic - nová pojmenování, dotazy 1952-78 289

2905 Pé e o spolky - výro ní zpráva Spolku pro pé i o
hluchon mé v R S za r. 1948, Výmol v ústav pro
hluchon mé d ti - p em na na nemocnici

1948-50 289

2906 Pé e o spolky - evidence spolk  a dobr. organizací
na jednotlivých obvodech

1951 289

2907 Pé e o spolky - "spolupráce s masovými
organisacemi" - Klub Za starou Prahu, snaha o
p etvo ení na dobr. org., seznam len

1951 289

2908 Pé e o spolky - aktiv pé e o spolky (zápis ze sch ze
2. 5. 1956), rybá ské sdružení Vodomil ( innost na
St eleckém ostrov )

1956 289

Skupina: 27 R zné
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SPISY
Skupina: 27 R zné

Inv. . Podskupina Obsah Rozsah
.kart.

/ knihy
2909 Pé e o spolky - Svaz pražských pr vodc , Pražská

heraldická spol., Nový pražský spole enský klub,
Svaz eských divadelních a rozhlasových um lc ,
Mezinárodní org. noviná  - organiza ní záležitosti
(korespondence s odb. vnit ních v cí, min. vnitra aj.)

1969-71 289

2910 Pé e o spolky - eský svaz ochránc  p írody -
informace o ustavení dobr. org.

1979 289

2911 Pé e o spolky - seznam dobr. org., spolk  a
zvláštních sdružení se sídlem v Praze k 15. 10. 1979
(zasláno OVV)

1979 289

2912 Blahop ání, kondolence, pod kování, reakce na
výzvy a dopisy aj.

1955-80 289

2913 Branná výchova ve sfé e odboru kultury NVP (tzv.
Jednotný systém branné výchovy obyv., JSBVO -
plány úkol , pln ní, podklady)

1972-75 289

2914 T lovýchova - torzo spis  ref. XII výzkum
t lovýchovy v Praze, dotazník o sjednocení
t lovýchovy (po obvodech)

1946 290

2915 T lovýchova - torzo spis  ref. XII výzkum
t lovýchovy v Praze, statistika po obvodech
(celkový stav)

1946 290

2916 T lovýchova - torzo spis  ref. XII výzkum
t lovýchovy v Praze,dotazníky od spolk  (stav
cvi iš , po et  len , typ sport  aj.)

1946 290

2917 T lovýchova - torzo spis  ref. XII  (zimní stadion na
Štvanici, stavba sportovních za ízení, lázn  Axa aj.)

1946-49 290

2918 T lovýchova - torzo spis  ref. XII  - sportovní a
t lovýchovné spolky a kluby v Praze (seznam,
organiza ní zál. - h išt , t locvi nya, pozemky)

1946-49 290

2919 T lovýchova - torzo spis  ref. XII  - návrh z ízení
t lovýchovného a rekrea ního st ediska pro Žižkov a
ást Vinohrad

1952 290

2920 Dokumentace - hlavi kové papíry, obálky apod.
odboru kultury, pod ízených podnik  a institucí i
jiných orgán  ve styku s OK NVP

(1956)1968-85 291
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Výb rový rejst ík 

Poznámka: Výb rový rejst ík obsahuje p edevším odkazy na organizace a instituce pod ízené 
odboru kultury NVP (resp. pražské kulturní instituce vyskytující se ve fondu). Vedle toho jsou do 
rejst íku za azena hesla objekt  i jev , které se ve fondu vyskytují n kolikrát v r zných skupinách 
(nap . „metro“ - jak ve stavebních spisech, tak v souvislosti s památkovou pé í, aj.). 
 
Alfa (kavárna) – 863. 

Alhambra - 571, 2716. 

Bertramka (Praha 5) – 1143, 1297, 2005. 

Branické divadlo – 573, 1905. 

Destinnová, Ema – 687, 1602. 

DISK, divadelní studio AMU – 575. 

Divadlo ABC, Divadlo satiry - 556, 569, 570, 1864, 1905, 2350, 2785, 2829, viz též 
M stská divadla pražská. 

Divadlo s. armády – viz Divadlo na Vinohradech 

Divadlo D tského domu – viz Divadlo Sluní ko 

Divadlo D 34 – viz Divadlo E. F. Buriana 

Divadlo E. F. Buriana, D 34 – 556, 576, 577, 1599, 1814, 1865, 1876, 1905, 1917, 1918, 
2351–2358, 2831.  

Divadlo Járy Cimrmana – 581. 

Divadlo Ji ího Wolkera, DJW – 556, 582, 583, 1788, 1825, 1905, 1918, 1939, 1945, 
1980, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2789, 2833, 2874.  

Divadlo Komedie – 1807, viz též M stská divadla pražská. 

Divadlo na Fidlova ce – 590, 591, 2386, 2786, 2835. 

Divadlo na Vinohradech, Divadlo s. armády – 557, 592, 593, 594, 1797, 1816, 1854, 
1876, 1905, 1905, 2387–2392, 2691, 2792, 2836, 2876.  

Divadlo Na Zábradlí – 557, 595, 596, 1806, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 
2788, 2837, 2877.  

Divadlo Rokoko – viz Rokoko 

Divadlo satiry – viz Divadlo ABC 

Divadlo Semafor – viz Semafor 

Divadlo Sluní ko, Divadlo D tského domu – 618, 1798, 2427 viz též Úst ední loutkové 
divadlo. 

Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo S+H – 557, 606, 607, 1808, 1813, 1875, 1877, 
1905, 1917, 1918, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2783, 2842, 2881. 

Divadlo v Karlín  – viz Hudební divadlo v Karlín  

Divadlo Za branou – 619, 2798. 



  

D m U zvonu, p. 605, Praha 1-Staré M sto – 1193, 1446, 1875, 2709. 

Dvo ák, Antonín (muzeum, rukopisná poz stalost) – 622, 623, 689, 1514, 1517, 1520, 
1521, 1523, 1907, 2694, 2695, 2696, pomník – 1726. 

Emauzy – viz Klášter Na Slovanech 

Famíra, Emanuel – 824, 840, 1578, 1580, 1605, 2694. 

Filmový podnik hl. m. Prahy – 558, 715–736, 1865, 2264, 2277, 2287, 2295, 2307, 
2596–2717, 2760– 2765, 2844, 2883. 

Galerie hl. m. Prahy – 558, 773, 774, 1552–1562, 1567–1573, 1575, 2218, 2220, 2229, 
2240, 2265, 2276, 2286, 2624–2631, 2717, 2845, 2884.  

Gottwald, Klement – 903, 1611, 1612, 1748, 2726. 

Hašek, Jaroslav – 940, 1613, 1705. 

Hlávkova nadace – 711–714. 

Hrad, pražský – 492–501, 1235, 1862. 

Hudební divadlo v Karlín  (a Nuslích), HDK, HDKN, Divadlo v Karlín  – 556, 578, 
579, 1469, 1809, 1877, 1918, 2007, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 
2367, 2781, 2832, 2873.  

Hv zdárna hl. m. Prahy, Lidová h., Štefánikova h. – 558, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 
772, 1877, 1890, 1896, 1903, 1919, 2219, 2221, 2229, 2236, 2239, 2264, 2277, 2286, 
2307, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2693, 2717, 2769, 2849, 
2885. 

Chorea Bohemica – 580.  

Kafka, Franz – 633, 940, 1622. 

KASSOD – viz Obecní d m 

Kepler, Johannes – 926, 1710, 2725. 

Kinského zahrada – 1366, 1713. 

Klášter na Slovanech, Emauzy – 1025, 1118, 1118, 1252, 1252, 1696, 1800, 1904. 

Kobyliská st elnice – 681. 

Komorní divadlo – 1799, 1808, 1844, 1944, viz též M stská divadla pražská. 

Kniha n. p. – 558, 710, 1919, 2007, 2265, 2286, 2295, 2307, 2529, 2530, 2531, 2532, 
2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2717, 2775, 2776, 2847.  

Kulturní domy, obvodní/místní kult. domy, OKD, MKD – 471, 620, 740, 959, 961–
963, 966, 1206, 1795, 1807, 1826, 1828, 1839, 1850, 1870, 1891, 1906, 1919, 1939, 1944, 
2008, 2216, 2221, 2228, 2237, 2241, 2266, 2277, 2286, 2295, 2432–2434, 2442–2474, 
2477–2493, 2718, 2718, 2757, 2758, 2767, 2853, 2867, 2891.  

Lenin, Vladimír Ilji , Muzeum V. I. Lenina – 622, 623, 928, 932, 1633, 1749, 2725. 

Lidová hv zdárna – viz Hv zdárna hl. m. Prahy 

Lyra Pragensis – 894. 

Maroldovo panorama bitvy u Lipan – 685, 743, 745, 1938. 



  

MDO – viz M stský d m osv ty 

MDP – viz M stská divadla pražská 

Metro – 449, 1037, 1379–1386, 1575, 1682, 1863, 1952–1968, 1970, 1971, 2004, 2005. 

M stská divadla pražská, MDP – 556, 569, 588, 589, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 
2383, 2384, 2385, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2834, 2875.  

M stská (lidová) knihovna – 55, 550, 558, 572, 690, 691–709, 930, 1253, 1830, 1855, 
1890, 1918, 2219, 2221, 2228, 2236, 2239, 2265, 2276, 2286, 2295, 2331, 2517, 2518, 
2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2717, 2772, 2850, 2886–
2889.  

M stský d m osv ty, MDO – 796–804, 2663–2681, 2756, 2851. 

Místní kulturní domy – viz Kulturní domy 

Mozart, Wolfgang Amadeus – 822, 908, 1641, 1716, 2005. 

Muzeum hl. m. Prahy – 558, 657–680, 1255, 1851, 1890, 1918, 2218, 2220, 2229, 2240, 
2265, 2276, 2286, 2295, 2307, 2494–2502, 2773, 2852, 2890.  

Muzeum V. I. Lenina – viz Lenin, Vladimír Ilji  

Nádraží Praha-T šnov – 1261, 1269. 

Národní divadlo – 458–468, 1145, 1500, 1905, 1934, 1983, 2007, 2093. 

Národní muzeum – 652–656, 1025, 1165.  

Obecní d m, Kulturní a spole enské st edisko Obecní d m, KASSOD – 7, 8, 9, 10, 
786, 787, 788, 789, 790, 1198, 1807, 1888, 1906, 1919, 1939, 2580, 2581, 2767, viz též 
Pražské kulturní st edisko. 

Obvodní kulturní domy – viz Kulturní domy 

OKD – viz Kulturní domy 

Olšanské h bitovy – 1497, 1502, 1503, 1506, 1507. 

Osv tové besedy – 55, 620, 944, 949, 950, 951, 2475, 2476.  

Palác Kinských – 1786, 1807. 

Palác kultury, Sjezdový palác – 558, 737, 890, 1125, 1571, 1576, 1938, 1939, 2265, 
2276, 2286, 2295, 2573–2579, 2718, Sjezdový palác v PKOJF viz Sjezdový palác. 

Památník národního písemnictví, PNP – 626, 1524. 

Park kultury a oddechu Julia Fu íka, PKOJF – 558, 685, 738–747, 1567, 1683, 1703, 
1806, 1894, 1906, 1918, 1922, 1944, 1951, 2219, 2221, 2229, 2236, 2239, 2264, 2277, 
2287, 2296, 2307, 2563–2572, 2692, 2718, 2719, 2759, 2854, 2892. 

PIS – viz Pražská informa ní služba 

PKOJF – viz Park kultury a oddechu Julia Fu íka 

PKS – viz Pražské kulturní st edisko 

Planetárium, Hv zdárna a planetárium hl. m. Prahy – 558, 768, 770, 771, 772, 1778, 
1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 2660, 2661, 2662, 2855, 2893. 

PNP – viz Památník národního písemnictví 



  

Pragopropag – 558, 794, 2286, 2651, 2652, 2653, 2718, 2719. 

Pražská botanická zahrada – 558, 764, 765, 1876, 1882, 1889, 1907, 1919, 1979, 2265, 
2276, 2286, 2295, 2307, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2717, 2771, 2857.  

Pražská informa ní služba, PIS – 780, 781, 782, 1806, 1919, 2217, 2221, 2228, 2237, 
2241, 2266, 2277, 2287, 2296, 2307, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 
2718, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2858, 2895.  

Pražské kulturní st edisko, PKS – 558, 777, 778, 779, 880, 882, 885, 898, 1846, 1877, 
2217, 2221, 2228, 2237, 2241, 2266, 2277, 2287, 2296, 2307, 2542, 2543, 2544, 2545, 
2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2718, 2719, 2755, 2859. 

Pražské st edisko státní památkové pé e a ochrany p írody, PSSPPOP – 558, 773, 
783, 784, 1011, 1919, 2219, 2221, 2229, 2240, 2266, 2276, 2287, 2296, 2307, 2633, 2634, 
2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2718, 2860, 2896. 

Radnice, nová – 1129, 1665, 1666.  

Radnice, novom stská – 1286, 1807, 1874. 

Radnice, starom stská – 682, 1287, 1554, 1618, 1675, 1687, 1689, 1889, 2133. 

Realistické divadlo Zde ka Nejedlého – 556, 597, 598, 1807, 1835, 1865, 1877, 1905, 
1918, 1939, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2782, 2838, 2878.  

Rokoko – 557, 599, 600, 601, 1864, 1876, 1917, 2408, 2791, 2839, 2879, viz též M stská 
divadla pražská. 

íše loutek – 602, 603, 1693, 1804, 1810, 1905, 1918, 2840. 

Semafor – 557, 605, 2091, viz též Státní divadelní studio. 

Sjezdový palác (v PKOJF) – 1794, 1841, 1890, 1942, Sjezdový palác – novostavba a 
instituce viz Palác kultury. 

Spartakiáda – 909, 915, 917, 922, 933, 2259. 

Sportpropag – 793, 2650. 

Správa NKP Vyšehrad – 1509, 2240, 2266, 2277, 2286, 2295, 2644, 2645, 2646, 2647, 
2648, 2649, 2693, 2718, 2778. 

Stalin, Josif Vissarionovi   – 904, 907, 909, 1727. 

Státní divadelní studio, SDS – 557, 574, 611, 612, 613, 614, 614, 615, 616, 619, 2422, 
2423, 2424, 2425, 2799. 

Státní židovské muzeum, SŽM – 632–651, 1883, 1980, 2218, 2220, 2229, 2240, 2265, 
2276, 2286, 2503–2516, 2774, 2862, 2898. 

Stírka, Praha 8 – 1303, 1936. 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK – 558, 775, 776, 857, 2062, 2219, 2221, 2229, 
2236, 2239, 2276, 2286, 2295, 2307, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2717, 
2719, 2766, 2863, 2864, 2899.  

Synagoga, p. 124, Praha 4-Michle – 2692, 2695, 2697. 

Synagoga, Pinkasova, Praha 1 – 1873, 1865. 

SŽM – viz Státní židovské muzeum 



  

Štefánikova hv zdárna – viz Hv zdárna hl. m. Prahy 

ÚLD – viz Úst ední loutkové divadlo 

Úst ední kulturní d m železni á  – viz Kulturní domy 

Úst ední loutkové divadlo, ÚLD – 557, 617, 618, 1790, 1807, 1866, 1872, 1877, 1905, 
1918, 1977, 2427, 2427, 2428, 2428, 2429, 2430, 2431, 2784, 2843, 2882.  

Viola – 891, 892, 2716, 2868. 

Zápotocký, Antonín – 911, 2142. 

ZOO – 558, 805–819, 822, 1567, 1805, 1864, 1874, 1876, 1887, 1894, 1904, 1906, 1908, 
1917, 1919, 1928, 1979, 2004, 2219, 2221, 2229, 2236, 2239, 2265, 2277, 2286, 2307, 
2582-2590, 2717, 2770, 2869, 2870, 2901, 2902.  
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