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I. Vývoj původce fondu 

 

 Klára Červenková a její dvojče Marie se narodily dne 11. srpna 1873 v č. p. 183 na 

Starém Městě, Praze I. Jejich otcem byl krejčovský mistr Jan Červenka (1827-1910), 

narozený v Sedlčanském okresu (Radiči), matka Marie (1835-1914) byla rozená Červinková 

z Králova Městce. Rodina bydlela od roku 1879 na Malé Straně na Velkopřevorském náměstí 

č. p. 490 v Praze III, zde poté žila i Klára Červenková se sestrou.  

Sestry Červenkovy měly ještě staršího bratra Prokopa (narozený 9. listopadu 1871), 

stavebního kresliče, který roku 1891 odešel pracovat do Postoloprt, ale roku 1894 již bydlel 

spolu s manželkou Terezií v Praze. Rodina Červenkových byla katolická, ve dvacátých letech 

ale všechny děti postupně vystoupily z církve, Marie, která byla švadlenou, roku 1919, Klára 

o rok později a Prokop roku 1925.  

 Klára Červenková ve svých devatenácti letech nastoupila na gymnasium Minerva, 

které ukončila maturitou v roce 1898.  Téhož roku začala navštěvovat přednášky na 

univerzitě. Roku 1906 byla přijata za mimořádného posluchače na c.k. české Karlo-

Ferdinandově univerzitě v Praze a studia zde dokončila 28. července 1913, kdy byla 

promována doktorem filosofie. Jako téma disertační práce si zvolila „Hospodářské poměry ve 

východní Africe“, jejím hlavním předmětem byla geografie-antropologie. I nadále si ale 

rozšiřovala vědomosti, počátkem dvacátých let studovala na Škole vysokých studií 

pedagogických v Praze, která byla tehdy jedinou alternativou pro získání vyššího 

pedagogického vzdělání. 

 

 Již od školního roku 1906/1907 přitom vyučovala český jazyk a matematiku jako 

středoškolská učitelka na obchodní škole Ženského výrobního spolku v Praze. Pracovní 

poměr zde ukončila roku 1911, od roku 1908 vyučovala zeměpis a dějepis na tehdy ještě 

soukromém dívčím gymnasiu spolku Minerva v Praze. Ve dvacátých letech, kdy gymnasium 

neslo název Městské reálné gymnasium dívčí „Krásnohorská“ v Praze, došlo k jeho 

rozdělení, část vyučujících a žáků se z něj roku 1923 oddělila a vzniklo nové Druhé české 

dívčí reálné městské gymnasium. Sem přešla i Klára Červenková, která zde vyučovala až do 

školního roku 1933/1934, v té době škola nesla již jméno manželky Tomáše Garrigue 

Masaryka - Reálné gymnasium Charlotty Masarykové, sídlilo na Praze I v Dušní ulici 19. 

Kromě zeměpisu a dějepisu učila také laickou morálku, která měla u dětí bez vyznání nahradit 

hodiny náboženství. Mimo vyučování také přednášela na pozvání různých spolků, jednalo se 



II 
 

většinou o témata spojená s úlohou ženy, sociální otázky, či životopisy významných 

osobností.  

Už za studií se společensky angažovala, působila v ženském kroužku spolku „Slavie“ 

a díky přátelství se spolužačkou Alicí Masarykovou byla po maturitě představena Tomáši 

Garrigue Masarykovi. Klára Červenková pak jako jeho studentka na univerzitě docházela do 

jeho debatních kroužků a působila v realistické straně. Záhy začala působit také v ženském 

hnutí, od roku 1912, resp. od roku 1919 do roku 1939 působila jako jednatelka ve spolku pro 

ženské studium Minerva a díky stykům s Karlou Máchovou se dostala do Výboru za volební 

právo žen. Později při založení Ženské národní rady se stala jednou z jejích prvních 

místopředsedkyň, pracovala také v řadě ženských výborů jiných organizací. V letech 1923-

1924  byla místopředsedkyní Jednoty československých státních úřednic. 

Za první republiky se angažovala v Československé sociálně-demokratické straně 

dělnické, byla členkou jejího ženského výboru a také stranické organizace učitelů a profesorů, 

kromě toho se účastnila akcí Dělnické tělocvičné jednoty a Dělnické akademie. 

Ve třicátých letech působila v organizacích na podporu míru a demokracie, aktivně 

podporovala demokratické Španělsko. Ve svých článcích z této doby komentuje politickou 

situaci a nebezpečnost nacismu. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se tak spolu 

s dalšími činitelkami ženského hnutí ocitla v nemilosti a ve svých sedmdesáti letech byla 

zatčena a poslána do koncentračního tábora, kde ještě dále přednášela svým 

spoluvězeňkyním. Zemřela dne 12. května 1945 v koncentračním táboře Ravensbrück. Její 

jméno je uvedeno na pamětní desce obětem druhé světové války ve Strahovské ulici 

v Praze 1. 

 

II. Vývoj a dějiny fondu 

 Archiv hl. m. Prahy nemá zápis o předání pozůstalosti Kláry Červenkové, patrně 

k němu došlo ve čtyřicátých či padesátých letech 20. století. V pamětech Marie 

Lauschmannové se píše, že „Dr. Klára Červenková měla v bytě na Malé Straně archiv 

Minervy. Byt byl po jejím zatčení zapečetěn, byl však paní Patočkovou z Ženské národní rady 

vypáčen a archiv profesorkou Miladou Holou dopraven do Archivu města Prahy ve 

Staroměstské radnici, kde byl díky statečnosti dr. Liera zachován.“1 Ač je tato verze 

nepravděpodobná, je možné, že se materiály osobního fondu do archivu dostaly spolu 

                                                 
1  LAUSCHMANNOVÁ, Marie: Dívčí vzdělání a další působení spolku Minerva, in: První české dívčí 
gymnasium 1890-1990, sborník ke 100. výročí založení, Praha 1990, s.121-122. 
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s archivem spolku Minerva, stav materiálu před pořádáním by odpovídal narychlo sebraným 

dokumentům. 

 Ve fondu se nacházejí některé originální materiály Ženské národní rady resp. Výboru 

pro volební právo žen, což odpovídá tvrzení, že Klára Červenková v této době sepisovala 

dějiny Výboru pro volební právo žen2. Je tedy pravděpodobné, že tyto materiály měla 

zapůjčené ke studiu, vzhledem k tomu, že se zde nacházejí i poznámky k této práci, byly 

i originální dokumenty těchto spolků ponechány v  osobním fondu Kláry Červenkové. Fond 

proto doplňuje již existující fondy a to Ženská národní rada, Praha uložený v Národním 

Archivu v Praze a fondy uchovávané v Literárním archivu Památníku národního písemnictví: 

Ženská národní rada - spolkový archiv a Výbor pro volební právo žen - spolkový archiv. 

 Během pořádání nebylo ve fondu skartováno, byly z něj ale vytřízeny materiály 

týkající se činnosti Reálného gymnasia Charlotty Masarykové – a to seznamy žákyň z let 

1931/2, 1933/4, zápis z porady sboru z 25. listopadu 1930 a album gymnasia z roku 1928. 

 

III. + IV. Archivní charakteristika fondu, obsah fondu 

 Osobní fond byl uložen v kartonech bez jakékoliv souvislosti a ve značně 

promíchaném stavu, bylo proto třeba materiál rozdělit a nově zařadit. Vzhledem k varialibitě 

materiálu a řadě dokumentů, které nevznikly přímo působením původce, bylo pro fond 

vytvořeno vlastní pořádací schéma. Jedná se o následující kategorie: 

 Osobní dokumenty      inv. č. 1-12 

 Rodinné       inv. č. 13-18 

 Korespondence      inv. č. 19-84  

 Školní činnost       inv. č. 85-102 

 Spolková činnost      inv. č. 103-105 

 Články        inv. č. 106-170 

 Fotodokumentace      inv. č. 171-182 

 Dobová dokumentace      inv. č. 183-261 

 Výbor pro volební právo žen resp. Ženská rada  inv. č. 262-306 

 Cizí materiály       inv. č. 307-321 

 

 

                                                 
2  UHROVÁ, Eva: Profesorka zeměpisu a dějepisu – Klára Červenková, tamtéž, s. 101 
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 Osobních dokladů Kláry Červenkové se dochovalo jen minimum, proto jsou do této 

kategorie zařazeny i některé dokumenty jiného druhu podávající informace o životě původce, 

např. její školní sešity či slohové práce, diáře i plakát s uvedením její přednášky. Tuto 

kategorii doplňují rodinné materiály, zde se nalézá korespondence bratra Prokopa rodičům 

Červenkovým, ale také materiály Klářiny sestry Marie, některé její materiály nalezneme i ve 

fondu, neboť sestry žily ve společné domácnosti a řadu záležitostí zajišťovaly společně. 

 

 Početnější skupinou je korespondence, i když rovněž torzovitá. Je rozdělena na 

dopisy osobní a institucionální, ty doplňuje oddělení obsahující odeslané dopisy, resp. jejich 

koncepty. 

 

Další materiál se skládá hlavně z poznámek, výpisků a rukopisů, jež bylo nutné roztřídit 

alespoň do základních tematických kategorií. Jsou zde materiály týkající se vyučovací či 

spolkové činnosti, poměrně rozsáhlé je oddělení obsahující rukopisy článků Kláry 

Červenkové, ale také doklady týkající se Výboru pro volební právo žen. Vzhledem 

k původnímu stavu těchto materiálů, jenž jsou povětšinou psány na útržcích papírů, které byly 

málokdy pevně spojeny k sobě, není řada dokumentů zcela zkompletována. 

 

 Školní činnost reprezentují poznámky ke školní reformě a některým pracovním 

záležitostem, většinu materiálu ale představuje příprava k výuce. Jsou zde poznámky k výuce 

laické morálky, zeměpisu a dějepisu, mezi nimiž lze nalézt také životopisy některých 

spisovatelů. Samostatně jsou řazeny poznámky z přednášek, kterých se Klára Červenková 

účastnila jako studentka, je ovšem pravděpodobné, že i tyto přednášky sloužily Červenkové 

jako podklady pro vlastní výuku.  

 

 V oddělení spolková činnost je uloženo torzo materiálů týkající se spolků, ve kterých 

Klára Červenková působila, tj. spolku „Slavie“ či „Minerva“. Jedná se o zápisy ze schůzí či 

část korespondence. Klára Červenková byla členkou i dalších spolků, což dokumentuje např. 

její korespondence (Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku, Ženská národní rada atp.), 

resp. materiál Výboru pro volební právo žen, který byl vzhledem ke kombinaci původců 

dochovaných materiálů v osobním fondu vyčleněn jako samostatný oddíl. 

   

 Ve fondu se nachází řada rukopisů článků, přednášek atp., většině z nich lze autorství 

s jistotou připsat Kláře Červenkové, některé z nich mohou být ale pouhými opisy či výpisy 
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z děl jiných autorů, jejichž původ ovšem nebyl poznamenán. Vzhledem ke skutečnosti, že 

články jsou nedatované a často také bez konkrétního názvu, byly pro lepší orientaci zařazeny 

do tematických okruhů, tyto se v řadě případů překrývají, přihlíženo bylo k hlavní tematice 

např. článek Žena ve Španělsku je zařazen do kategorie ženské otázky, ač se jedná o období 

Španělské občanské války a tedy politikum. Rukopisy článků jsou většinou psány na druhé 

strany písemných prací, některé z nich byly jen podkladem pro přednášky, neobsahují proto 

souvislý text, ale jen jednotlivé body. Vzhledem k tomu, že materiál byl do archivu předán 

promíchaný s materiály ke školní činnosti, řada článků a poznámek je torzovitá. Navzdory 

veškeré snaze nebylo možné některé články kompletovat, na závěr oddělení jsou zařazeny 

části článků, které se nepodařilo určit. 

 

 Fotodokumentace se skládá z 35 většinou nepopsaných fotografií, u části z nich, 

jejichž autorem je fotoamatér Rosol, se dá vzhledem k čilé korespondenci se Zdeňkou 

Rosolovou roz. Paděrovou, předpokládat, že zobrazují její rodinu, ostatní fotky patrně 

znázorňují příbuzné či přátele Kláry Červenkové.  

 

 V oddělení dobová dokumentace se nachází rozličný materiál především ve formě 

letáků a brožur, byl seřazen podle období, kdy jej Klára Červenková získala. Nejstarší část 

„Památky“ do r. 1900 představuje obsah složky, ve které byla původně také korespondence 

bratra Prokopa s rodiči Červenkovými, jedná se o poměrně náhodně zachované obrázky 

a letáky. V oddělení „1. světová válka“ se nacházejí potravinové lístky a některá provolání jak 

Rakouska-Uherska, tak nové republiky. Nejobsáhlejší je poslední část obsahující letáky 

politických stran a spolků, jejich zpravodaje či další tištěné materiály jako jsou mapy, 

reklamní letáky atp. Tento materiál byl vytřízen z kartonů s poznámkami Kláry Červenkové. 

Z větší části se patrně jedná o náhodně zachované letáky, resp. v případě politických letáků, 

které jsou převážně z konce 30. let, lze předpokládat kromě samotného zájmu původce také 

sběr s cílem dalšího upotřebení (viz. článek o volbách 1938). Na závěr jsou řazeny různé tisky 

z fondu, které se nehodí do předchozích kategorií, jedná se o mapy, noviny, drobné tisky atp.  

 

 Klára Červenková se aktivně účastnila práce ve Výboru pro volební právo žen, měla 

proto u sebe některé materiály pocházející z činnosti spolku, na vzniku některých z nich se 

přímo podílela, jiné měla patrně jen ze studijních důvodů, pracovala totiž na dějinách tohoto 

ženského uskupení. Výbor pro volební právo žen vznikl roku 1905 při Ženském klubu 
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českém, další zastřešující organizací pak byla  roku 1923 založená Ženská národní rada, 

některé materiály se proto týkají i těchto spolků. 

 Materiály byly třízeny podle způsobu jejich vzniku, jedná se jednak o práci Kláry 

Červenkové na dějinách výboru, dále o materiály vzniklé z činnosti spolku a o řadu 

dotazníkových akcí týkajících se postavení ženy v české politice počátkem 20. století. Je zde 

také část korespondence výboru a materiály ze zahraničních styků. Vzhledem ke skutečnosti, 

že většina z materiálů výboru je uložena a uspořádána ve fondu Ženská národní rada (Národní 

archiv v Praze), lze předpokládat, že se jedná o dokumenty Kláře Červenkové zapůjčené jako 

podklady pro dějiny výboru, které se pak vzhledem k jejímu zatčení a rychlému přesunu 

archiválií z jejího bytu již nedostaly zpět k původci. Jednotlivé kategorie se dost prolínají, ze 

stavu materiálu před pořádáním lze usuzovat, že originální materiály byly Klárou 

Červenkovou používány jako poznámky.  

 Dějiny volebního práva žen -  v tomto oddělení jsou především poznámky a výpisky 

pro články, jsou zde ale i tři články nebo jejich části, jednak dějiny výboru, dále článek 

o politickém postavení ženy v ČSR a podklady pro přednášku Žena v politice. Tyto články 

nejsou řazeny v oddělení články, neboť obsahují řadu poznámkového materiálu a především 

proto, že byly uloženy u materiálů Výboru pro ženské volební právo, i když jejich autorem je 

s největší pravděpodobností Klára Červenková. Poznámky zde uložené jsou částečně Kláry 

Červenkové, část z nich ale pochází z činnosti jiných osob. Z dochované korespondence se 

zdá, že práci na některých výpiscích ze starších ženských periodik zadávala přímo Františka 

Plamínková, předsedkyně Ženské národní rady. Není zcela jasné, zda tyto výpisky byly 

určeny prvotně pro Kláru Červenkovou či nikoliv. 

 Původní materiály výboru, resp. Ženské rady, tvoří podklady pro stanovy, organizační 

materiály výboru a především texty petic, výzev či jiných centrálních dokumentů. Přímo na ně 

navazují další oddělení: 

 Dotazníky a statistiky obsahují materiál k dotazníkovým akcím týkajících se ženského 

hnutí, tyto akce probíhaly ve dvacátých a třicátých letech na popud různých organizací 

(samotného výboru, zahraničních organizací atp.) a mapovaly hlavně zastoupení žen 

v politice, i proto byly vhodným podkladem pro práci na dějinách výboru. Dotazníky jsou 

řazeny podle let, obsahují především zasílané otázky, nejvíce odpovědí se dochovalo z roku 

1923.  

 Spolupráce se zahraničím – sem byly zařazeny veškeré dokumenty týkající se 

zahraničních styků, především se jedná o cizojazyčné texty o činnosti výboru, ale také některé 
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organizační materiály, především ohledně kongresu Mezinárodní aliance za ženské volební 

právo, který se konal v Budapešti roku 1913. Nachází se zde ale i část korespondence. 

 Korespondence - je většinou adresována Františce Plamínkové, případně Marii 

Tůmové, či dalším činitelkám. Vzhledem ke své torzovitosti byla řazena jen do základních 

skupin. Nejpočetnější je skupina z let 1907-1909 obsahující dopisy politiků, ale i jiných 

mužů, kteří výboru psali svůj názor na ženské volební právo, dále je zde ostatní přijatá 

korespondence, část korespondence odeslané (jedná se většinou o nedoručené výzvy) 

a koncepty.  

 

 Poslední oddělení je věnováno materiálům cizím. Především jde o materiály rodiny 

Tomáše G. Masaryka, které měla Klára Červenková vložené mezi přípravou přednášek 

o prvním prezidentovi ČSR, jsou to jednak originální dokumenty Masarykovy kuchařky 

Marie Bláhové, resp. korespondenční lístky posílané jí pravděpodobně Janem Masarykem 

v době 1. světové války. Dále jsou zde také některé opisy či přání dětí k Masarykovým 

narozeninám. 

 Na závěr jsou řazeny cizí či nepopsané sešity. Dva z nich psaly studentky Obchodní 

a průmyslové dívčí školy Ženského výrobního spolku českého, líčí v nich události z roku 

1907, tedy z doby, kdy zde vyučovala Klára Červenková.   

 

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení pomůcky 

 

 Archivní zpracování fondu včetně inventáře provedla v březnu a květnu roku 2016 

Zora Damová. Fond obsahuje 46 evidenční jednotky (10 kartonů, 35 fotek, 1 fascikl) 

a  321 inventárních jednotek. Fond je uložen v Archivu hlavního města Prahy, Archivní 6, 

149 00, Praha 4, v oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob. 

 

Prameny a literatura: 

 

Archiv hl. m. Prahy, fond MHMP I./ Referát IV., popisný, Soupis pražských domovských 

příslušníků - Pražané, karta Čžerwenka, Johann (1827) . 

Archiv hl. m. Prahy, fond Sbírka matrik, katolické, vnitřní obvody, Praha I – Staré město, 

matrika kostela sv. Františka, FR N 15, 1868-1877, s. 111, 189. 

Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 79, obraz 354 (Czerwenka). 



VIII 
 

Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hlavního města Prahy II., Národní výbor hl. m. 

Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr, spisy: 

 IX/0063 („Minerva“, spolek pro ženské studium) 

XXII/0185 (Ústřední spolek českých žen) 

XXII/0245 (Ženský klub český) 

XXII/1032 (Jednota československých státních úřednic) 

XXII/1093 (Ženská národní rada) 

 

JANÍKOVÁ, Věra: Ženská národní rada, Praha 1963. (inventář Národního archivu, 

číslo pomůcky 441). 

ČERVENKOVÁ, Anežka: Profesorka Klára, in: První české dívčí gymnasium 1890-1990, 

sborník ke 100. výročí založení, Praha 1990, s. 81. 

GARRIGUE MASARYKOVÁ, Alice: Klárinka, tamtéž, s. 79-80. 

LAUSCHMANNOVÁ, Marie: Dívčí vzdělání a další působení spolku Minerva, tamtéž, s. 121-2. 

UHROVÁ, Eva: Profesorka zeměpisu a dějepisu – Klára Červenková, tamtéž, s. 100-102. 
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Osobní doklady

Sloh "Jak jsme trávily prázdniny" 1 s.d. 1

Sešit matematiky III. třída 2 1896–1897 1

Sešity latiny a řečtiny IV. třída
(2 sešity) 

3 1897–1898 1

Legitimace do veřejné univerzitní 
knihovny 

4 1903 1

Doklady ke studium na vysoké škole
(přihlašovací archy, přijímací list, 
doprovodný dopis k disertační práci) 

5 1906, s.d., 1921 1

Jmenování členem chlebové komise 6 1915–1916 1

Popis cesty do Krkonoš
"Píseň o tom, kterak pět krásných 
panen putovalo na Krkonoše"
(rukopis s neúplným záznamem cesty)
(Klára, Marie, 3 Bešinanky: Joza, 
Hana, Vlasta) 

7 1917 1

Seznam vkladů, členských podílů, 
žitotních pojistek a valut 

8 1919 1

Lázeňské pobyty
(členské legitimace Kláry a Marie, 
slevenky na dopravu) 

9 1926, 1929 1

Kalendář na rok 1935 10 1935 1

Kalendář na rok 1938 11 1938 1

Plakát k přednášce Kláry Červenkové
Okresní osvětový sbor v Kolíně 

12 1938 1

Rodinné materiály

Prokop Červenka

Dopisy bratra Prokopa rodičům
z Postoloprt
(4 ks) 

13 1891 1
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Marie Červenková

Sešity s vypsanými básněmi 
(2 ks) 

14 1891, s.d. 1

Poznámky náboženské Marie 
Červenková
(vložena vizitka Klára Červenkova) 

15 s.d. 1

Sešit s krejčovskými účty 16 1894–1913 1

Sešit s výdaji za domácnost 17 1915–1916 (1938) 1

Legitimace pro účastníky I. sjezdu 
sociální a zdravotní práce v ČSR
(č. 202 Marie Červenková,
č. 203 bez jména) 

18 1928 1

Korespondence

Osobní

rodina Bašteckých
(1 ks) 

19 1934 1

Čáda, František
(1 ks) 

20 1911 1

Čondl, Karel
(2 ks) 

21 1939 1

Drtina
(1 ks) 

22 1910 1

Formanová, E.
(1 ks) 

23 1930 1

Grimmichová, Míla
(1 ks) 

24 1938 1

Hloušková, Marie
(1 ks) 

25 1915 1

Rodina Holých, Sušice
(2 ks) 

26 1905 1

Horáčková
(1 ks) 

27 1937 1

Honzáková, Albína28 s.d, 1920, 1930 1
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(6 ks) 

Jandusová, Antonie
(1 ks) 

29 1935 1

Kadeřábková, Anna
(poznámky k článku o ženách v odboji)
(1 ks) 

30 1932 1

Kaldová, J.
(1 ks) 

31 s.d. 1

Kněžková, Renata
(1 ks) 

32 1929 1

K., Máňa
(1 ks) 

33 1922 1

Marjandl. (?)
(1 ks) 

34 1908 1

Ostenová, Arnoštka
(1 ks) 

35 1913 1

Paděrová, Antonie
(matka Zdeňky Rosolové)
(1 ks) 

36 1913 1

Patschová
(1 ks) 

37 1939 1

Poncová, Sláva
(1 ks) 

38 1913 1

Pštrossová, Bohuslava
(1 ks) 

39 1930 1

Rodina Rodovských 
(přání k Vánocům a Novému roku)
(1 ks) 

40 s.d. 1

Rosolová (roz. Paděrová), Zdeňka
(také dopisy adresované Zdence (od 
maminky, Červenkových, od Hany))
(3+2 ks) 

41 1908~1932 1

Straka, Jar.
(1 ks) 

42 1935 1

Taufmannová, Jana
(1 ks) 

43 s.d. 1
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Witzanz, Anette
(1 ks) 

44 1906 1

"Anna"
(1 ks) 

45 s.d. 1

"Joza"
(3 ks) 

46 1915, 1932 1

"Lída"
(1 ks) 

47 1907 1

"Mařka"
(2 ks) 

48 1915, 1924 1

"Řina"
(1 ks) 

49 s.d. 1

Nečitelný podpis
(1 ks) 

50 1915, 1925 1

Oznámení
(svatební - Kaldecovi, doktorské - 
MUC. Božena Hronová, úmrtní) 

51 1915~1940 1

S institucemi

C.k. Berní správa Praha I.
(2 ks) 

52 1911 1

C.k. česká zkušební komisse pro 
učitelství na gymnasiích a školách 
reálných v Praze
(1 ks) 

53 1906 1

Čsl. sociálně-demokratická strana 
dělnická v Rakousku
(vzdělávací odbor)
(1 ks) 

54 1923 1

Čsl. sociálně-demokratická strana 
dělnická Praha
(sekretariát žen, organizace profesorů
a učitelů)
(4+1 ks) 

55 1936, 1938 1

Dělnická tělovýchovná jednota 56 1929–1939 1

Kruh výtvarných umělkyň
(1 ks) 

57 1933 1
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Kuratorium kursů mravovědy
(laické morálky)
(3 ks) 

58 1936, 1940 1

Jednotný svaz soukromích a veřejných 
zaměstnanců
(3 ks) 

59 1924 1

Ministerstvo školství a národní osvěty
(osobní tajemník ministra)
(2 ks) 

60 1932, 1933 1

Místní osvětový sbor v Tróji
(1 ks) 

61 1937 1

Nakladatelství Život a práce
(2 ks) 

62 1939, 1940 1

Péče o mládež pro Pahu III.-IV.
(7+1 ks) 

63 1920–1936 1

Péče o mládež okres Smíchov
(3+1 ks) 

64 1913 1

První česká všeobecká akciová 
společnost pro pojišťování na život 
v Praze
(1+4 ks, brožury) 

65 1900 1

Ruská svobodná univerzita
(1 ks) 

66 1934 1

Svaz národní osvěty
(1 ks)
(obsahuje 4 členské známky á 9 kč) 

67 1935 1

Stráž čsl. socialismu
(administrace časopisu)
(1 ks) 

68 1920 1

Výbor pro pomoc demokratickému 
Španělsku
(6+6 ks, pozvánky, výroční zpráva, 
delegování do výboru) 

69 1936–1938 1

Výbor žen Pankrác III.
(2 ks) 

70 1937 1

Zábavní spolek Jarost na Smíchově
(2 ks) 

71 1891 1
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Zemská správa politická
(1 ks) 

72 1925 1

Zemský soud, Praha II.
(jmenování přísedící lichevního soudu)
(1 ks) 

73 1924 1

Ženský klub český
(1 ks) 

74 1910 1

Ženská národní rada
(4ks) 

75 1929–1937 1

Živnostenská banka
(vrchní ředitel)
(1 ks) 

76 1923 1

Odeslaná

Československý rozhlas
(odpověď na soutěž)
(1 ks) 

77 1936 1

Franta, Zdeněk
(1 ks) 

78 1930 1

Kosterková, Věra
(odpovědi na dotazník)
(1 ks) 

79 1935 1

Výchovný výbor DTJ
(hesla na nálepky)
(1 ks) 

80 1935 1

Výkonný výbor strany sociálně 
demokratické 
(k výsledku voleb)
(1 ks) 

81 1938 1

Ženská liga pro mír a svobodu
(1+1 ks) 

82 1935 1

Neznámý pán
(1 ks) 

83 1915 1

Neznámá profesorka
(komentář ke knize 
Abdruschin: Ve světle pravdy)
(1 ks) 

84 1937 1
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Školní činnost

Výpisky a poznámky ke školní reformě 85 1922–1928 2

Otázky z učiva
(běžné, maturitní 1925/1926) 

86 s.d., 1926 2

Česká spolková dívčí reálka 
v Praze VII. (dějiny školy) 

87 1926 2

České spolkové dívčí reformní reálné 
gymnasium v Praze XII 
a jeho nedostatky
(článek) 

88 [1926] 2

Agitační kroužek žen sociálně-
demokratických
(návrh na výchovu socialistických žen) 

89 1926 2

Různé poznámky k činnosti ve školách 90 1928, 1936 2

Dělnická akademie
(letáky, programy) 

91 1928–1939 2

Dělnická akademie
(práce studentů) 

92 [1922–1929] 2

Osnova pro dějepis a zeměpis 93 1933 2

Seznam dětí z různých škol
(patrně katalog k laické morálce) 

94 [30. léta] 2

Poznámky, výpisky

Přednášky laické morálky - osnovy, 
tištěné podklady (příručka z r. 1937, 
přednášky atp) 

95 [1936]–1938 2

Přednášky laické morálky - vlastní 
výpisky a poznámky 

96 1928–1938 2

Přednášky k občanské výchově
(ústava, stát) 

97 s.d. 2

Přednášky zeměpisu - poznámky 98 s.d. 2

Shakespear
(význačnější postavy ženské) 

99 s.d. 2
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Přednášky dějepisu - tištené, 
strojopisné 

100 s.d. 2

Přednášky dějepisu - rukopisné 
poznámky 

101 1923–1936 2

Výpisky z přednášek (dějepis, filosofie, 
sociologie, vychovatelství atp.) 

102 1899–1930 3

Spolková činnost

Ženský kroužek při spolku "Slavie"
(stanovy, korespondence, leták k cyklu 
přednášek a příjmy z nich) 

103 1901~1913 3

Minerva, spolek pro ženské studium
(zápisy ze schůzí, informace
o Minervě, proslov) 

104 1906–1940 3

Jednota československých státních 
úřednic
(proslov a pozvánka k manifestaci) 

105 1924 3

Články

Ženská otázka

Článek do almanachu k výročí 
gymnasia Minerva
(41 listů + poznámky, neúplný) 

106 [1930] 4

Čsl. ženy na vysoké škole
a v povoláních vyžadujících 
vysokoškolského vzdělání
(5 listů strojopis, 4 listy rukopis) 

107 s.d. 4

Kulturní zpátečnictví nebezpečím
pro ženy
(12 listů) 

108 s.d. 4

Mé vzpomínky na ženu v SSSR
(25 listů) 

109 s.d. 4

Polemika s prof. Rádlem na téma 
ženské hnutí
(7 listů) 

110 s.d. 4

Reakce na brožuru Jihlavského listu 111 [1912] 4
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"Ženy do parlamentu" 
(2 listy) 

Španělsko a jeho ženy
(13 listů rukopisu) 

112 s.d. 4

Význam ženy DTJ
(19 listů) 

113 s.d. 4

Žena v DTJ
(5 listů, strojopis) 

114 s.d. 4

Žena v Jednotě bratrské
(přednáška pro Ženskou národní radu)
(2x21+49 listů, poznámky) 

115 1915 4

Ženská otázka dle Masaryka 116 s.d. 4

Ženy, spolubudovatelky
(H. Benešová)
(11 listů) 

117 s.d. 4

Ženy v odboji proti Rakousku-Uhersku 
(H. Benešová, A. Oličová, 
L. Linhartová a další)
(23 +2 listy) 

118 s.d. 4

Škola

Informace o činnosti expertů pro 
reformu střední školy 
nám vlastně nic nepovídají
(6 listů) 

119 s.d. 4

"K reformě střední školy"
vyšlo in Akademie, orgán socialistické 
mládeže, r. 34, č. 4, s. 167-170.
(8 listů + 4 listy strojopis) 

120 1928 4

Nové dráhy v učebnicích dějepisu
(15 listů) 

121 po r. 1937 4

Nové proudy ve školství?
(7 listů) 

122 1928 4

Považovala jsem za svou povinnost 
hlásiti se k slovu ...
(4 listy) 

123 s.d. 4

Poznámky k výuce124 s.d. 4
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(6 listů) 

Reakce na články prof. Dr. Nikolana
a prof. Judy ve Věstníku (školství)
(14 listů) 

125 s.d. 4

Sociální otázky, přednášky pro dělnickou akademii

Dítě, jeho cena a péče o ně jindy a nyní
(38 listů, neúplné) 

126 1917 4

Chudinská a sociální péče za války
(15 listů) 

127 [1915] 4

Jedličkův ústav
(9 listů) 

128 s.d. 4

"Národopisná nauka Marxova"
rukopis k brožuře K. Červenkové 
(strany b-l, 2-29, 34-39, 43-65, 80) 

129 1922 4

O nalezencích
(28 listů, neúplné) 

130 s.d. 4

O významu Vánoc
(16 listů) 

131 1936 4

Péče o dítě, zpráva o kongresu 
ve Frankfurtu nad Mohanem
(4 listy +12 listů s programem) 

132 1938 4

Radost ze života
(6 listů) 

133 s.d. 4

Soudružky dorostenky
pro "Předvoj" nebo "Vychovatele"
(8 listů) 

134 1936 4

Výchova k socialismu
(17 listů) 

135 s.d. 4

Politika

"Budiž naprosto jasno!" o odchodu 
TGM z katolické církve
(článek pro "Národní osvobození")
(7 listů) 

136 1937 4

Fašisté a Ejhle, zase vlci v rouše 137 s.d. 4
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beránčím
(11 listů) 

Jménem S. Ž. P. J. prohlašuji,
že stojíme za zahraniční politikou 
Dr. Beneše
(5 listů) 

138 1935 4

K příští volbě presidenta 
Československé republiky
(2 listy) 

139 s.d. 4

Nedivíme se a také si nepřejeme, 
klidně čekáme
reakce na úvodník Stříbrného
v nedělních listech
(2x 5 listů) 

140 s.d. 4

Neomalenost či něšikovnost aneb 
oddlužení zemědělců?
(15 listů rukopisu) 

141 po r. 1934 4

Otevřený list Dr. Karlu Dominovi, 
předcházející reakce ohledně G. 
Lindnera a dopis z redakce Práva Lidu
(6+6+1 listů) 

142 1934 4

Panevropa
(31+4+22 listů) 

143 po r. 1931 4

Poučení z Hilsnerova případu
(3 listy) 

144 s.d. 4

Přede dnem voleb do národního 
shromáždění
(6 listů) 

145 po r. 1928 4

Reakce na článek "O Česlovenském 
pomníkaření" Lidová kultura
(5 listů) 

146 1938 4

Rozmanitosti "Dr. Tuka a zákon"
a "Vůdcové národa"
(4 listy) 

147 s.d. 4

Volby do obcí jsou tu
(12 listů) 

148 1938 4

Výbor pro pomoc demokratickému 
Španělsku

149 po r. 1937 4
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(6 listů) 

Životopisy

Albína Honzáková a počátky ženského 
vzdělání
(23 listů) 

150 1935 4

Mistr Jan Hus - oslava v Troji
(26 listů) 

151 1937 4

Karla Máchová
(6 listů) 

152 1930 4

Dr. Paulová
(článek "Nové úspěchy ženské práce",
předmluva knihy Tajná diplomatická 
hra o jihoslovany za světové války)
(12+ 8 listů) 

153 1924, [1925] 4

Doc. Dr. Václav Příhoda a laická 
morálka
(18 listů rukopisu, 5 listů strojopisu) 

154 1939 4

Marie Tůmová
(proslov při pohřbu)
(13 listů) 

155 1925 4

Jan Žižka z Trocnova později z Kalicha
(rukopis 17 listů, strojopis 21 s.) 

156 [1924] 4

Několik poznámek k oslavám 
Žižkovým
(3 listy) 

157 [1924] 4

Také šedesátnice (první lékařky)
(9 listů) 

158 1935 4

Tomáš Garrigue Masaryk

Charlotta G. Masaryková
(různé přednášky) 

159 1923~1936 5

Jak poznám nejlépe T.G. Masaryka
(komentář bibliografie)
(14+5 listů) 

160 po r. 1930 5

Masaryk a budování ČSR161 s.d. 5
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(poznámky k činnosti,
"Příčiny 1. sv. v.")
(19+29 listů) 

Masaryk a děti
(4 listy - článek vyšel se sborníku 
Masaryk a děti, 1930),
(13 listů přednáška) 

162 1930, 1936 5

T.G. Masaryk
(životopis a osobní vzpomínky)
(15 listů) 

163 s.d. 5

"Ženy sociálně-demokratické 
vzpomínají 85tých narozenin 
prezidenta T.G. Masaryka"
(9 listů) 

164 1935 5

Poznámky k článkům o Masarykovi 165 s.d. 5

Různé

Rozmluva se Závadovou-Hrejsovou 
dne 9. a 10. prosince 1935
(5 listů) 

166 1935 5

Minule jsme se procházeli Prahou,
tou starou...
(13 listů) 

167 s.d. 5

Leonhard Ragas
(11 listů) 

168 1935 5

Auf den Spuren der čechischen 
exulanten
(5 listů) 

169 s.d. 5

Různé neurčené části článků 170 s.d. 5

Fotodokumentace

"Náš Pepa s Láďou a Mařenou"
(skupina 4 dětí v zahradě)
(1 ks, autor:Miroslav J. Rosol amatér) 

171 1891 5

Sedící žena
kabinetní portrét "Souvenir"

172 [1890–1920] 5
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(1 ks) 

Sedící muž
(1 ks) 

173 [1890–1920] 5

Dva stojící muži
kabinetní portrét "Heléne portrait"
(1 ks) 

174 [1890–1920] 5

Skupina studentů
(1 ks) 

175 [1890–1920] 5

Údolí s potokem a skalním útvarem
(1 ks) 

176 [1890–1920] 5

Skupina vojáků pracující na výkopu 
(Hradčany)
s pohledem na sv. Víta 
(1 ks) 

177 [1900–1918] 5

K. Máchová - portrét
(1 ks) 

178 [1908–1920] 5

"V Hřčelích" 28.9. 1912
(skupina 4 myslivců se psem na poli)
(1 ks, autor: Rosol amatér) 

179 1912 5

Fotky z dovolené neurčené rodiny
v Orehovica (Chorvatsko)
(5 ks) 

180 1921 5

Fotografie z výletu a leteckého dne
(20 ks) 

181 [30. léta] 5

"prof. Helmut Teuger (?) Feldr. nach 
dem Dankgottesdienst 26. III. 39"
pohled na skupinu lidí před
sv. Martinem ve zdi, Praha
(1 ks) 

182 1939 5

Dobová dokumentace

"Památky" do r. 1900

Kikiriki Kalender na rok 1863
(satirický kalendář, tisk Vídeň) 

183 1863 5

Vyobrazení mody
(5 ks) 

184 [1890] 5
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Omalovánky, výstřižky s kolorovanými 
obrázky, kresby 

185 [1890] 5

Přání k novému roku (tisk) 186 1891 5

Letáky
(Jubilejní výstava, VI.mezinárodní 
závod velocipedistický, loterie 
Ženského spolku výrobního, výroční 
koncert spolku "Lukes" (Smíchov) 
a "Lumír" (Malá Strana); reklamní 
letáky) 

187 1891–1893 5

Pohledy z českých a evropských měst
(46 kusů)
Album pohledů z Roztok (Rostock)
(9 ks) 

188 s.d. 5

1. světová válka

Provolání sociálních organizací, 
válečný postup, texty k válce, 
provolání k národu z 28. října 1918 

189 1915–1919 5

Potravinové lístky, zápisy chlebové 
komise 

190 1916 5

Letáky, zpravodaje atp.

Bojové písně nového Československa
(1 list) 

191 [1938–1939] 5

Politické strany

Kandidátní listiny
(místní výbor Praha I-VIII,
zemské zastupitelstvo české, senát) 

192 1920, s.d., 1931, 
1938 

5

Čsl. sociálně demokratická strana 
dělnická 

193 1923–1938 6

Čsl. živnostensko-obchodnická strana 
středostavovská 

194 [1938] 6

Lidová strana 195 [1938] 6

Mladé Národní sjednocení 196 1935 6
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Národní demokracie 197 s.d. 6

Národní liga 198 1938 6

Národní obec fašistická 199 1926~[1938] 6

Národní souručenství a Národní pomoc 200 1939 6

Národní strana práce 201 1939 6

Národní volební skupina 202 s.d. 6

Strana národně-socialistická 203 1927, s.d. 6

Sdružení, spolky atp.

Čsl. akční výbor pro organizaci míru 
kolektivní bezpečnosti
(Ženská liga pro mír a svobodu v ČSR) 

204 s.d., 1934 6

Čsl. eubiotická společnost 
zdravotnická 

205 1933 6

Čsl. ochrana ženských zájmů 206 s.d. 6

Domov středoškolského studentstva 207 s.d. 6

Etické hnutí čs. studentstva 208 1933 6

Filosofický sjezd v Praze 209 1934 6

"Hej rup" - výzva na založení týdeníku 
mládeže 

210 s.d. 6

Husův fond 211 1934 6

Chelčického mírová společnost
(letáky) 

212 s.d., 1927 6

Jednota Karoliny Světlé 213 1911 6

"Katoličtí dělníci" 214 s.d. 6

Klub "Nové svobody" 215 1938 6

Klub přátel svobodného myšlení 216 1934, 1936 6

Liga pro lidská práva 217 1936 6

Manifestace pokrokového tábora
v Praze 5-7.7.1935 

218 1935 6

Masarykova letecká liga 219 s.d 6
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Masarykův lidový ústav
(program filmů pro školy) 

220 1935 6

Národní arijská kulturní jednota 221 s.d. 6

Národní jednota pošumavská 222 1894 6

Národní jednota severočeská 223 s.d., 1924 6

Sdružení abstinentů-socialistů
(obsahuje členskou legitimaci K.Č.) 

224 1936 6

Sdružení náboženských socialistů 225 s.d. 6

Sdružení vysokoškolsky vzdělaných 
žen 

226 1939 6

Socialistická akademie 227 1937 6

Sociální ústav ČSR 228 1927, 1930, 1934 6

Sociální ochrana státních zaměstnanců 229 1929 6

Společnost Boženy Němcové 230 s.d., 1935 6

Společnost přátel demokratického 
Španělska
 

231 1938 6

Svaz přátel SSSR
(Společnost pro kulturní a hosporářský 
styk se SSSR) 

232 s.d., 1937, 1939 6

Volná myšlenka
(obsahuje zpravodaj "Volný myslitel" 
1935-1937) 

233 1933–1937 6

Vysokoškolský svaz 234 1925, 1932 6

YMCA-YWCA
(obsahuje výroční zprávy za rok 1932) 

235 1932–1937 6

Ženské spolky (Ženská národní 
rada,Výbor pro volební právo žen, 
Ženský klub český) 

236 1906–1941 6

Kulturní a společenské akce

Divadlo
(plakáty, pozvánky, programy (také 
Osvobozené divadlo)) 

237 1922–1941 6
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Film
(letáky, program) 

238 s.d. 6

Hudba
(pozvánky, programy) 

239 1925–1941 6

Knihy
(letáky na knihy, nabídky nakladatelů) 

240 1909–1939 6

Lázně a zájezdy
(prospekty českých a dalmatských 
lázní, průvodce, nabídky pobytů) 

241 1914–1934 6

Oslavy národní
(pozvánky, letáky) 

242 1922–1938 6

Výstavy
(pozvánky, katalogy) 

243 1919–1937 6

Tomáš Garrigue Masaryk

Beneš: Politická činnost a filosofie
T. G. Masaryka
(13 listů) 

244 1935 7

T.G. Masaryk - dnešku
2 různé texty (3+19 listů) 

245 s.d. 7

Tomáši G. Masarykovi - k šedesátým 
narozeninám
(13.-16. číslo "Neděle",
příloha týdenníku "Haná") 

246 1910 7

Oldra Sedlmayerová:
Milé děti sokolské 

247 [1930] 7

První president republiky T.G.Masaryk 
nám odešel (číslo spolkových zpráv 
Ženské ligy pro mír a svobodu v ČSR 
věnované TGM) 

248 1937 7

Výstřižky 249 1924, 1934 7

Tisky, mapy atp.

Feuilletony vystřižené z novin 250 [1880–1900] desky 1

Různé noviny
(proces s omladinou, úmrtí Františka 
Josefa I.) 

251 1891~1917 desky 1
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Drobné tisky
(10 ks - noty, kuplety) 

252 1893–1918 7

Mapy
(10 ks, také střelecký zákop na 
císařském ostrově (7 ks pohlednic)) 

253 [1900–1920] 7

Ženské tisky
Ženské snahy, r. II, č. 2, (23.1.1909),
Právo ženy, r. I, č. 32 (24.11.1911)
a r. III., č.18 (6.6.1913),
Vlastní silou, r. I, č. 2,3 (červen, 
červenec 1909),
Politická práce ženy (9.5.1909) 

254 1909~1913 desky 1

"Pamětní kniha první vlády
a národního shromáždění v republice 
československé" 
vydal V. J. Procházka 
(neúplné, s.3-48) 

255 [1919] desky 1

Balkánský Papagal, VIII., 1923
(5 ks karikatur) 

256 1923 desky 1

Zkušební tisky ke kontole - 
Vychovatelský kurz
a jiné útržky textů 

257 [1931] 7

Státní svátek (28. říjen), sbírka 
proslovů, recitací, scén, her, 
vzpomínek, hesel a nápisů
(uspořádal Bohumil Tožička) 

258 1932 7

M. Habáň: Matka Marie Kosatíkova
(v rámci měsíčníku Vítězové, 
Olomouc) 

259 1934 7

Reklamní letáky 260 30. léta 20.st 7

Ilustrace 261 s.d. desky 1
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Ženská národní rada - Výbor pro volební právo žen

Dějiny volebního práva žen

Článek o politicko-právním postavení 
žen v ČSR
(autor Klára Červenková)
(s. 1-27+ přílohy) 

262 s.d. 8

Výbor pro volební právo žen - 
poznámky historické
(autor Klára Červenková)
(rukopis, 2x strojopis) 

263 s.d. 8

Dějiny volebního práva žen
(různé poznámky, výpisky a části 
článků) 

264 s.d. 8

Podklady pro přednášku
"Žena v demokracii" 

265 s.d. 8

"Volební výbor,
materiál Anny Smíškové"
(výpisky z Ženského obzoru) 

266 s.d. 8

Výpisky z cizojazyčných časopisů
(Dr. Fischerová) 

267 s.d. 8

Rudolf Broda, článek o hnutí za 
volební právo žen 

268 [1909–1910] 8

"Materiál k článku pro cizinu"
(podklady pro článek o politicko-
právním postavení žen v ČSR) 

269 s.d. 8

Výpisky z materiálu výboru 1906-1914 270 s.d. 8

Výpisky z Ženského Světa a jiných 
časopisů
(částečně vypisováno na přání 
Plamínkové externistkami) 

271 s.d. 9

Původní materiály výboru

Informace k činnosti, návrhy stanov
a stanovy (také Ženské národní rady) 

272 s.d. 9

Program práce pro politická práva žen 273 s.d. 9

Dopis poslancům za zrušení celibátu 274 [1903] 9
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učitelek 

Petice sněmovně poslanců rady říšské
(tištěné petice a výpis) 

275 1906 9

Slavné sněmovně poslanců rady říšské 276 [1907] 9

Tištěné provolání k poslancům
za volební právo žen
(tisk a torzo francouzského překladu) 

277 po r. 1907 9

Resoluce z 2. října 1908 278 1908 9

Protestní schůze za jazyková práva
(14. listopadu 1909) 

279 1909 9

Členům panské sněmovny 280 1911 9

Resoluce z 20. dubna 1912 281 1912 9

Odpověď českých žen na projev vlády, 
dopisy poslancům k volbě 

282 1912 9

Zápisní kniha o schůzkách ženských 
spolků za účelem manifestační schůze, 
jež se má pořádati před zasedáním 
sněmu 1913 

283 1913 9

Resoluce 
(s podklady) 

284 1925 9

Svatováclavské provolání
(různé verze s komentáři, autorem také 
Klára Červenková) 

285 1929 9

Cyklostylované petice
poslancům a organizacím 

286 s.d. 9

Seznamy podporovatelů
a adresy k zaslání peticí 

287 s.d. 9

Návrhy zákonů 288 1908–1927 9

Dotazníky, statistiky

Dotazník žena v politice
(dotazník, odpovědi se statistikou 
členek v okresech, odpovědi 
politických stran) 

289 1923 9

Dotazník mezinárodní aliance pro 290 [1926] 9
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volební právo žen 

Dotazník k historii volebního hnutí
(obsahuje také otázky týkající se tisku 
od Alliance) 

291 1928 9

Statistiky žen na vysokých školách ČSR
(k článku Čsl. ženy na vysoké škole
a v povoláních vyžadujících 
vysokoškolské vzdělání (viz. i.č. 107)) 

292 [1928] 9

Dotazník k historii volebního hnutí 293 1936 9

Spolupráce se zahraničnímí organizacemi

Styky mezinárodní - shrnutí 294 [1920] 10

Francouzský text o ženském hnutí
v Čechách
(Le Comitté de suffrage des femmes) 

295 s.d. 10

Anglický text o ženském hnutí
v Čechách 

296 s.d. 10

Liga mužů pro volební právo žen
v Holandsku
(kopie a překlady provolání) 

297 1908–1909 10

Mezinárodní aliance za ženské volební 
právo - International Woman Suffrage 
Alliance
(placení příspěvků atp.) 

298 1911, 1915, 1923, 
1925 

10

Kongres aliance v Budapešti
a s ním spojený výlet do Prahy
(program, pozvánky, adresy účastnic) 

299 1913 10

Mezinárodní konference práce
v Ženevě  

300 1923, 1935 10

Cizojazyčné letáky
(Canada, Chicago, 4 ks US známek) 

301 1921, 1925 10

Korespondence

Korespondence došlá od politiků
a jiných osob týkajících se podpory 
ženské otázky 

302 1907–1909, 1911 10

Korespondence došlá
(dle data, z větší části adresována 

303 1903, 1906, 
1908–1910, 

10
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Františce Plamínkové a dalším 
činitelkám) 

1912–1915, 1923, 
1925, 1927, 1929, 

1937 

Korespondence odeslaná
(dle data) 

304 1908–1913, 1917, 
1923, 1924, 1926, 
1928, 1929, 1938 

10

Korespondence odeslaná
(vrácená z důvodů nezastižení adresáta)
 

305 1912–1913 10

Koncepty 306 s.d. 10

Cizí

Cizí dopis s nečitelným podpisem
(sháňka po jídle za 1.sv.v.) 

307 1916 7

Masarykovi

Marie Bláhová, kuchařka u Masaryků, 
předvolání k soudu (jako svědek)
(2 ks) 

308 1915, 1916 7

4 korespondenční lístky adresované 
Marii Bláhové od Jana Masaryka (?)
(34 pěší divize) 

309 1916–1918 7

Lístek "Mařce"(Marie Bláhové) 
podepsán Ag (?) 

310 s.d. 7

"Mařka Bláhová o pí. Masarykové"
(poznámky, patrně z rozhovoru)
(5 listů) 

311 s.d. 7

Přepisy dvou dopisů Charlotty 
Masarykové Alici M.
(z 23.2. a 18. 6.1916, německy) 

312 1916 7

T.G. Masaryk odpověď V. Dykovi
na brožuru "Ad Sum"
(opis 2x) 

313 1929 7

Přání školních dětí prezidentovi
T.G. Masarykovi k narozeninám 

314 1935 7
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Sešity

Sešit se školními zápisy
(přírodopis, matematika, literatura) 

315 1895 7

"Můj životopis"
žačka Weberová 

316 1907 7

Sešit s líčením žačky řečené "Mánek" 317 1907 7

4 sešity těsnopisných výpisků 
(národní hospodářství atp., německy, 
slepené) 

318 [1897] 7

Výpisky z pramenů (soudní akta 
konsistoře pražské apod.) 

319 před rokem 1900 7

"Moderní požadavek"
(rukopis povídky o dívce sloužící 
prvně u žida pak u křesťana) 

320 s.d. 7

Cizí materiály
(přísaha čsl. vojáka, stavba obecního 
domu v Pardubicích, ruský blesková 
kancelář, maďarský účet školy) 

321 1906~1933 7
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