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Úvod 
 

I. Dějiny původce archivního souboru 
  
Identifikátor INTERPI: nebyl zatím přidělen 
 

Preferovaná forma jména: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) 
 

Typ preferované formy jména: úřední 
 

Datace použití jména od-do: 1892 - 1954 
 

Variantní/paralelní formy jména a jejich typ:  
Dámský kruh. spolek k ubytování a společnému stravování českých paní a dívek osamělých, úřední 
 

Datum vzniku: 1892 
 

Typ vzniku: vznik zápisem do spolkového rejstříku 
 

Datum zániku: 1954 
 

Typ zániku: zánik výmazem ze spolkového rejstříku 
 
 

Sídlo původce: Praha (Hlavní město Praha, Česko) 
 

Dějiny původce:  
Spolek Dámský kruh vznikl z podnětu Klemeni Hanušové, který přednesla v Americkém klubu českých 

dam na jaře roku 1892, ustavující schůze spolku se konala dne 31. října 1892. Účelem spolku bylo zajistit 
vhodné ubytování pro osamělé ženy ve společné domácnosti, tak aby jim nahradilo rodinný kruh a zároveň 
odpovídalo výši jejich příjmů. Spolek si pronajal místnosti v Jungmannově třídě č.p. 22 v druhém patře Hotelu 
„Victoria“, ubytovací činnost pro 5 obyvatelek zde zahájil již 1. srpna roku 1892. Podnik byl úspěšný a proto 
od 1. listopadu 1892 provozoval ubytování také v bytě ve třetím patře sousedního domu č.p. 19, celkově tak 
spolek ubytoval deset osamělých dam. Již po roce činnosti ovšem výdaje převyšovaly možnosti spolku a počet 
ubytovaných dam byl proto snížen na sedm. 

Finančně náročný byl především nájem, spolek proto roku 1895 zakoupil na dluh dům na Královských 
Vinohradech, jednalo se o č.p. 435 v Máchově ulici č. 5. V srpnu téhož roku se obyvatelky spolku stěhovaly 
na novou adresu, k dispozici zde bylo 10 pokojů, kuchyně s jídelnou, čítárna a zahrada. Správa domu byla 
svěřena slečnám Hanušovým. Roku 1898 byla kapacita plně obsazena a Dámský kruh proto hledal další 
prostory. Rozšíření bylo možné díky sestrám Hanušovým, které roku 1900 zakoupily sousední dům č.p. 704 
v Máchově ulici č. 3 a daly jej k dispozici spolku, oba domy byly spojeny nově probouranou chodbou. I tento 
dům byl záhy obsazen, roku 1901 v obou domech žilo 20 stálých obyvatelek. Oba domy byly prosté, pokoje 
byly bez příslušenství, do řady z nich byl přístup z jiných pokojů, v průběhu let zde proto vznikaly různé příčky. 
Spolek zaměstnával domovnici, domácnost spravovala hospodyně s kuchařkou a dvěma panskými. Roku 1909 
byla kapacita navýšena nástavbou budovy č. p. 435, celkem zde žilo 20-25 dam. Nejčastějšími obyvatelkami 
byly dámy sedmdesáti až devadesátileté, mladší ženy využívaly především možnost dočasného ubytování, 
ubytovány zde byly také návštěvy z venkova. O ubytování byl velký zájem i ze strany nemajetných dam, ty ale 
zprvu spolek z důvodu nedostatku financí odmítal, později bylo možné ubytovat dvě až tři stipendistky, které 
byly od platu zcela nebo částečně osvobozeny, jednu z nich sponzoroval přímo Americký klub dam. 

Finance na chod domácnosti byly vybírány od obyvatelek, dle kategorie bytu, který obývaly. Další 
prostředky získával spolek především členskými příspěvky, dary a výtěžky z kulturních akcí. Od 11. ledna 1895 
se tyto akce konaly pod názvem „Náprstkovy večírky“, účinkovaly při nich dcery z předních pražských rodin 
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a hosté, součástí těchto večírků byla většinou hudební produkce, ale také přednášky či jiný kulturní program. 
Finanční situace spolku byla vylepšena také několika odkazy od podporovatelů a mnohými dary, které 
přicházely i od veřejných institucí. Spolek dostával i hmotné dary, šlo především o vybavení domácnosti.  

Kromě ubytovací činnosti spolek působil i v oblasti osvěty, zasloužil se např. o osazení pamětních 
desek Boženě Němcové a Sofii Podlipské. Dámský kruh se účastnil řady charitativních akcí, podporoval ženské 
vzdělání a byl rovněž členem několika ženských spolků, s některými z nich byl provázán i personálně. 
V Dámském kruhu působily ženy z okruhu Amerického kruhu dam, první předsedkyní spolku byla Sofie 
Podlipská, když v prosinci roku 1897 zemřela, vystřídala ji Jana Danešová, která spolek vedla deset let, po 
jejím skonu, na jaře roku 1908, do funkce nastoupila Jindřiška Lamblová, i ta ovšem záhy zemřela. V letech 
1911-1919 funkci zastávala Anna Reichertová, provedla tak spolek první světovou válkou. Funkci 
předsedkyně pak krátce, v letech 1919 a 1920, zastávala Anna Neumannová, následně ji koncem roku 1920 
vystřídala Marie Marková, která spolek vedla do roku 1929, kdy funkci přijala Klára Heyrovská. V roce 1931 
se předsedkyní stala opět Anna Neumannová, která spolek vedla až do roku 1948. 

V době vzniku spolku byla spolková místnost v domě „U Halánků“ na Betlémském náměstí, kterou 
propůjčila jedna ze zakladatelek spolku paní Josefa Náprstková. Následně spolek sídlil ve vlastní budově 
č.p. 435, která dodnes nese na fasádě jeho název. 

Členstvo spolku bylo zprvu skromné, to se změnilo po roce 1895, kdy se Dámský kruh účastnil 
Národopisné výstavy Českoslovanské v oddělení „Česká žena“, po které se mu počet členů zdvojnásobil, roku 
1896 jich měl již 114 a počet nadále stoupal, s tím souvisela i zlepšující se finanční situace. Roku 1912 měl 
spolek již 212 členů, maxima spolek dosáhl roku 1925, kdy měl 363 členů, od tohoto roku pozvolna čísla 
klesají, koncem třicátých let bylo členů už jen necelých 200, bylo to způsobeno jak hospodářskou krizí, tak 
stále zvyšujícím věkem členstva. Poměrně vysoké číslo členů přesto spolku zůstalo ještě začátkem padesátých 
let, tehdy jich vykazoval 160. 

V době první světové války se kvůli rostoucím cenám několikrát zvedal nájem, přesto spolek toto 
těžké období ustál. Velkou výzvu pak znamenala úmrtí sester Hanušových, které spolku poskytovaly byty 
v domě č.p. 704. Klemeňa Hanušová zemřela v říjnu roku 1918 a ze své půlky domu odkázala 4/5 své 
kmotřence Jiřině Šnajdaufové, zbytek připadl spolku s tím, že měl dům spravovat a Šnajdaufové platit nájem, 
spolek se ovšem rozhodl tento podíl odkoupit, došlo k tomu již roku 1919. Dva roky poté zemřela i Dora 
Hanušová, která veškeré své jmění a půlku domu č.p. 704 odkázala své neteři Ivaně Kocurové. Nová majitelka 
dlouhodobě pobývala v Paříži, v domě měla jeden pokoj a zbylou část spolku pronajímala za roční nájem 700 
Kč, spolek zároveň platil veškeré poplatky za dům a výdaje spojené s údržbou. V roce 1933 majitelka zvýšila 
nájem na 1000 Kč a vymínila si další výhody, spolek se následně pokoušel tuto půlku odkoupit, ale neuspěl. 

S úmrtím Dory Hanušové bylo navíc třeba řešit správu domu, kterou doposud zastávala, nově tak 
vznikla funkce ředitelky, kterou byla zvolena jedna z obyvatelek domu, Johana Hořínková, roku 1934 ji 
vystřídala Marie Wustingerová, která hospodářství spolku vedla deset let, v červenci 1945 ji nahradila Božena 
Steinerová. 

Problematické bylo také stárnutí obyvatelek a členů, což znamenalo i stále se zhoršující finanční 
situaci. Přesto se spolku podařilo udržet úroveň domu s minimálními náklady od obyvatelek, a to i v období 
druhé světové války, i když byla od roku 1943 spolková činnost omezena jen na vedení domovu pro přestárlé. 
Hlavní devizou spolku byly v tomto období oba spolkové domy, díky nimž měl spolek minimální náklady. 
Spolkové finance zasáhla měnová reforma roku 1945 a citelně pak spolek zasáhly změny po roce 1948. Dne 
14. dubna 1948 zavedl Zemský národní výbor č.j. XV-1-616/1-1948 nad spolkem národní správu, správkyní za 
lidové úřady byla jmenována JUDr. Elvíra Polterová, ve stejném roce rezignovala dlouhodobá předsedkyně 
klubu Anna Neumannová, ve funkci ji vystřídala Marie Pallyová.   

V září byl Státním úřadem pro věci církevní zabrán sousední dům č.p. 571 tzv. Marianeum, jeho 
obyvatelé byli během tří dnů vystěhováni a mezi obyvatelkami Dámského kruhu se tedy začal šířit strach. 
Záhy také začala nátlaková akce na spolek. Státní úřad pro věci církevní nejprve žádal přístup do spolkové 
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kuchyně, následně požadoval celý dům č.p. 435, náhradou byly spolku nabízeny budovy v pohraničí a členkám 
bylo vyhrožováno likvidací spolku. Spolkový výbor v čele s národní správkyní ovšem neústupně bránil své 
právo na oba domy v Praze, kde bylo v té době ubytováno 28 žen, v případě jejich zabrání pak trval na 
poskytnutí náhradní budovy, kde by bylo možné ubytovat všechny dosavadní obyvatelky. Po několika 
odmítnutých budovách v pohraničí Dámský kruh i vzhledem k informacím o osudech podobných spolků, 
nakonec v červenci roku 1950 přijal nabídku přestěhovat se do Staré Boleslavi, do budovy bývalého kláštera 
redemptoristů (Lázeňská ulice č. 61). Obyvatelkám domu zde byla k dispozici zahrada, kde mohly pěstovat 
ovoce a zeleninu a Státní úřad pro věci církevní navíc spolku přislíbil rekonstrukci budovy včetně uhrazení 
veškerých výloh vzniklých přestěhováním. Dámský kruh následně pronajal úřadu pro věci církevní své budovy 
v Praze. Jako kompenzaci měl dostat 3000 Kč měsíčně na pracovní sílu a zvýšený příděl uhlí a koksu na 
vytopení rozlehlých prostor kláštera. 

Do nové budovy se obyvatelky stěhovaly na konci října roku 1950, záhy nastalo rozčarování, neboť 
nebyly provedeny všechny žádané úpravy, chyběla řada slíbených spotřebičů, problém byl s vytápěním, 
vodou i dodávkou uhlí. Na nově příchozí rovněž nevraživě reagovalo místní obyvatelstvo, neboť se o nich šířily 
fámy, že se jedná o šlechtičny či příslušnice řádu anglických panen. V následujícím roce pak klášter několikrát 
navštívila komise národního výboru, která chtěla zabrat část zahrady či některé z pokojů, správkyně proto 
členkám radila, aby okamžitě obsazovaly volné pokoje. Budova navíc vyžadovala značné výdaje na úpravy, 
nebyla stálá dodávka vody a setrvávaly problémy s vytápěním a spolku byly také účtovány vysoké ceny za 
elektrické energie. Ředitelka domu Božena Steinerová několikrát urgovala platby, které jim dlužil SÚC. 
Vzhledem k tomu, že předsedkyně spolku i národní správkyně setrvaly v Praze, bylo řešení všech stížností 
zdlouhavé. 

Koncem roku 1951 nabyl účinnost zákon č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích 
a shromážděních, který měnil dosavadní spolkovou legislativu. Spolky, které tzv. nenapomáhaly výstavbě 
socialismu měly být zrušeny či se začlenit do spolků, jimž byla povolena činnost. Zamýšlená likvidace spolku 
se ovšem protahovala, jednání započala až v létě 1953. Koncem roku 1953 byl spolkový objekt ve Staré 
Boleslavi zařazen do plánu domovů odpočinku Krajského národního výboru v Praze pro rok 1954 a Ústřední 
národní výbor města Prahy, referát pro vnitřní věci, následně projednal likvidaci spolku s národní správkyní 
Polterovou. Spolkový výbor likvidaci spolku odhlasoval na schůzi dne 14. dubna 1954, záměr byl schválen 
valnou hromadou dne 18. června 1954. Vzhledem k rozhodnutí úřadů se jednalo o formální záležitost, členky 
ale jako důvod rozejití uvádí finanční poměry spolku, které se zhoršily natolik, že nebyl schopen vydržovat 
ústav ve Staré Boleslavi, uváděly i to, že obyvatelky si musely přikupovat jídlo a ty které na to neměly, 
hladověly. Dohodou ze dne 29. května 1954 bylo dosavadním členkám přislíbeno dožití v domově za 
stávajících podmínek. 

Budova kláštera byla dne 29. června 1954 předána do správy Okresního národního výboru v Brandýse 
nad Labem. Spolek byl likvidován k 1. červenci 1954, jmění spolku bylo dnem likvidace vyčerpáno, pražské 
domy přešly do správy státu. Následující rok pak státní úřady vedly spory o přidělení pražských domů, 
komplikací byl především dům č.p. 704, jejž spoluvlastnila Ivana Kocurová. Ze strany ÚNV proběhla likvidace 
spolku až roku 1956, kdy byl dům č.p. 435 s pozemky zaknihován Státnímu úřadu pro věci církevní v Praze a 
správu č.p. 704 převzal Národní podnik Pramen, který zde měl od počátku 50. let kanceláře, zaknihována byla 
tato nemovitost až roku 1960, kdy připadla podniku Restaurace a jídelny Prahy 6. 
 

Funkce původce:  
Jednalo se o dobročinný spolek, jeho hlavním cílem bylo poskytovat levné ubytování a společnou 

domácnost zachovalým osamělým dámám, a to dlouhodobě či krátkodobě. 
Autor záznamu: Zora Damová 
 

 



 
 

 

6 
 
 

 

 

Zdroje informací: 
CZ321100010//536 Dámský kruh Praha, spolek k ubytování a společnému stravování českých paní a dívek 
osamělých 
CZ321100010//5 MHMP II./Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr, spis XXII/0073 
 

 
II. Dějiny archivního souboru 
 

Dějiny archivního souboru:  
Archiválie uložené ve fondu vznikly z činnosti charitativního spolku působícího v letech 1892 až 1954. 
V prvních letech činnosti spolku je známa funkce archivářky, roku 1893 ji zastávala A. Ballingová, 

v roce následujícím pak M. Emlerová, v dalších letech ale informace o dámě zastávající tuto funkci mizí, péče 
o archiv tak byla patrně sloučena s jinou funkcí.  

Vzhledem k dochování dokumentů lze předpokládat trvalé uložení ve spolkové místnosti 
či u představitelek spolku. V létě roku 1954 pak dochované dokumenty ve Staré Boleslavy prošla revizorka 
spolku M. Šobová a spolu s paní Holešovskou probrala a roztřídila významné dokumenty, které byly následně 
předány Archivu hl. m. Prahy. Paní Stanislava Holešovská pak měla, ke stejnému účelu, sepsat historii spolku, 
v listopadu roku 1954 ale zemřela, tuto práci dokončila v létě 1955 paní Šobová, která také do Prahy odvezla 
portréty sester Hanušových a jejich matky, které byly následně předány do Muzea hl.m. Prahy. 
 

Přímý zdroj akvizice:  
Materiály spolku byly předány Archivu hl. m. Prahy v době likvidace spolku, přesné datum není 

známo, došlo k tomu po lednu 1956, kdy byl učiněn poslední zápis ve spolkových knihách. 

 
III. Archivní charakteristika archivního souboru 
 

Archivní charakteristika archivního souboru:  
Fond obsahuje dokumenty z let 1879 až 1956, dokumenty vzniklé před rokem 1892 jsou dopisy 

adresované patrně některé ze zakladatelek spolku a fotografie, které byly zachovány z pietních důvodů. 
Dokumenty z období po likvidaci spolku ilustrují život členek po nuceném ukončení spolkové činnosti. Fond 
spolku je mezerovitý, obsahuje ale většinu základních dokumentů spolku. 

Jedná se o deset úředních knih, ve kterých jsou zaznamenány zápisy z jednání výboru spolku z let 
1892-1954, na které navazují zápisy schůzí obyvatel domova odpočinku ve Staré Boleslav do roku 1956, kdy 
zemřela poslední činná členka bývalého spolku. Čtrnáct tisků po roce 1800 tvoří výroční zprávy z let 1892 – 
1939. Spisy z let 1881-1954 jsou uloženy ve dvou kartonech, které doplňuje jedna kartotéku obsahující karty 
členek spolku po roce 1938, pět fotografií, dvě spolkové stuhy a konvolut dokumentů k Národopisné výstavě 
Českoslovanské v Praze z roku 1895.  
 

Způsob uspořádání:  
Při zpracování fondu bylo zvoleno umělé schéma fondu odpovídající dochovaným archiváliím. Při pořádání 
nebyl fond skartován. 
 

Pravidla zpracování jednotky popisu:  
Bylo postupováno dle Základních pravidel pro zpracování archiválií. 
 

Budoucí přírůstky:  
Není předpoklad budoucích přírůstků, v úvahu přichází pouze doplnění jednotlivin ze soukromých rukou. 
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Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:  
Materiály dochované ve fondu spolku doplňují doklady zaslané policejnímu ředitelství a následně referátu 
pro vnitřní věci a bezpečnost Ústředního národního výboru v Praze, které jsou uloženy ve Spolkovém katastru 
(spis XXII/0073). 
 

Fyzický stav archivního souboru:  
Archiválie jsou v dobrém stavu a je možné předložit je ke studiu v plném rozsahu. 
 

 

 
IV. Tematický popis archivního souboru 
 

Materiály uložené ve fondu odrážejí činnost charitativního spolku, který existoval více než 60 let 
a zabýval se hlavně ubytováním starších dam. Díky personálnímu provázání s Americkým klubem českých 
dam se zde jako obyvatelky objevují i dámy ze společensky významných rodin. 

Stěžejní částí fondu jsou zápisy ze schůzí, které se dochovaly v úplnosti, v knihách jsou zaznamenány 
jak výborové schůze, tak valné hromady. Na výborových schůzích se řešil chod spolku i spolkového domu 
včetně vedení je domácnosti, ale rovněž organizace večírků a dalších akcí. Na valných hromadách se pak 
hodnotily roční výkazy a volil nový výbor.  

Shrnutí těchto informací se nachází ve výročních zprávách, které tvoří následující sérii, dochovala se 
kompletní řada z let 1894 až 1939. Od roku 1940 byl z finančních důvodů tisk výročních zpráv nahrazen 
stručnými výpisy, které obsahují jen minimum údajů a  jsou uloženy v následující části mezi spisy valných 
hromad. 

Archiválie shrnuté pod označením „Organizační záležitosti spolku“ obsahují spolkové stanovy, domácí 
řád či seznam členstva. Tento materiál doplňuje kartotéka členek spolku z let 1938-1953, starší členstvo lze 
rekonstruovat ze seznamů otištěných ve výročních zprávách. Uměle vytvořena je kategorie „Zápisy z valných 
hromad“, ve které se nachází torzo podkladů pro valné hromady, především jednatelské zprávy, přehled 
účetnictví či přehledy nově přijatých členů.  

Následující složka „Národní správa a Stará Boleslav“ se týká uspořádání spolku po roce 1948, nachází 
se zde oficiální doklady týkající se národní správy a výměny pražských domů za objekt ve Staré Boleslavi 
a  zápisy z porad týkající se ukončení činnosti spolku. Vzhledem k torzovitě zachovalé dokumentaci z tohoto 
období, jsou v této složce uloženy také dopisy mezi obyvatelkami domu a správkyní resp. předsedkyní spolku. 
V této mnohdy osobní korespondenci jsou líčeny problémy, se kterými se členky potýkaly v novém domově, 
obsahují také informace o vedení domu a jsou proto řazeny mezi oficiálními dokumenty.  
Další podkategorií jsou spisy týkající se nákupu domů v Máchově ulici, které spolek využíval do roku 1950, 
nachází se zde kupní smlouvy, potvrzení o splátkách i korespondence týkající se zakoupení domů. Poslední 
podkategorií jsou finanční dokumenty, jedná se o výpisy z účtů a údaje o vázaných účtech z let 1950-1953. 
Oficiální dokumenty doplňuje kategorie kronika spolku. Uloženy zde jsou jednak tzv. výpisky z kroniky, není 
přitom zcela jasné, zda spolek v minulosti kroniku vedl, pravděpodobněji se jedná o výpisky ze zápisů výboru 
a výročních zpráv týkající se historie spolku. Tyto výpisky se pořizovaly hlavně k výročím existence klubu. 
Nachází se zde také denní kronika z let 1950 - 1953, kterou psala jedna z obyvatelek domu po přestěhování 
do Staré Boleslavy, subjektivně v ní líčí okolnosti, které k přestěhování vedly a následný život v novém 
prostředí. 

Další sérií je „korespondence“, z té se dochovalo pouze torzo, přičemž se zachovaly především dopisy 
od významných osob, jakými pro spolek byla Sofie Podlipská či její sestra Eliška Krásnohorská. Další část 
korespondence týkající se období po roce 1945 je řazena v oddělení základní dokumenty, týká se totiž vedení 
domu ve Staré Boleslavi, jehož organizace byla komplikována vzdáleností mezi vedením spolku sídlícím 
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v Praze a samotným spolkovým domem ve Staré Boleslavi, veškerá agenda byla proto vedena 
korespondenčně.  

Složka „dokumenty“ obsahuje především dokumentaci Náprstkových večírků, benefičních večerů, 
které spolek konal v letech 1894 – 1913. Jedná se především o jejich programy, nachází se zde rovněž seznam 
večírků konaných do roku 1912 a torzovitě jsou dochovány i proslovy na večírcích přednesené. 
V dokumentaci se nachází rovněž několik fotografií, např. portrétní fotografie prvních dam ubytovaných 
v kruhu či rodinné portréty Hanušových. V této kategorii se také nalézají spolkové tiskopisy, stužky a různé 
dokumenty vztahující se k činnosti spolku, nejvýznamnější z nich je konvolut dokumentů týkající se účasti na 
Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze roku 1895. 

Na závěr jsou řazeny dokumenty týkající se pozůstalosti sester Hanušových, na které měl spolek, jako 
jeden z dědiců, velký zájem. Jedná se jak o závěti tak další dokumenty týkající se převodu a správy jejich 
majetku. Klemeňa Hanušová, která stála za myšlenkou zřídit Dámský kruh, spolu se svou sestrou Dorou, 
spolku zasvětily část svého života. Společně zakoupily z vlastních zdrojů dům č.p. 704 v Máchově ulici, kde 
sídlila část spolku a kde také žily. Jednalo se o dcery českého spisovatele a vlastence Ignáce Jana Hanuše, 
který jim poskytl dobré vzdělání. Starší Theodora, častěji Dora, se stala učitelkou jazyků, překládala a psala. 
Dora se narodila 20. srpna 1841 ve Lvově a zemřela 2. prosince 1920, přežila tak svou mladší sestru Klemeňu, 
která svůj život zasvětila dívčímu tělocviku, ta se narodila dne 19. března 1845 ve Lvově a zemřela 7. října 
1918 v Praze. Obě se angažovaly v ženských spolcích a podporovaly vzdělání žen. Třetí dcerou Ignáce Hanuše 
byla Emílie, která se jako jediná provdala, její dcera Ivana Kocurová, pak zdědila půlku zmíněného domu.  

Materiály uložené ve fondu odrážejí specifický úsek ženského hnutí, jsou ale vhodné rovněž pro 
studium sociální péče v první polovině 20. století. V dokumentech lze najít informace o zdravotním stavu 
obyvatelek, jejich rodinném zázemí či sociálním postavení. Vzhledem k úzkému propojení s Americkým 
klubem dam jsou zvláště ve starších dokumentech zmiňovány ženy z významných pražských obrozeneckých 
rodin, kromě dam výše jmenovaných, byla mezi prvními obyvatelkami kruhu sestra Jaroslava Vrchlického, 
Anna Frídová, žila zde také bývalá industriální učitelka Zdislava Zapová, dcera Vladislava a Honoraty Zapových. 

Díky tomu, že spolek ubytování přímo řídil, se v materiálech nachází i informace o vedení domácnosti, 
např. i rozpisy týdenního jídelníčku s cenami pro výpočet nájmu, zmiňovány jsou také potíže se sháněním 
služebnictva. V dokumentech jsou zaznamenány i takové drobnosti jako vánoční příděl vánočky a dalších 
součástí sváteční hostiny. Zajímavostí je stále se opakující handrkování obyvatelek o zasedací pořádek 
v jídelně, spory o příděl petroleje, topiva či marmelády.  

Ve fondu se nachází také kroniky a soubor korespondence mezi obyvatelkami sídlícími ve Staré 
Boleslavi a vedením spolku ze začátku 50. let, subjektivně, ale podrobně je zde popsána situace po 
vystěhování obyvatelek kruhu z Prahy, nátlak ze strany Státního úřadu pro věci církevní i místních úřadů. 
Zápisy pokračují líčením situace po zániku spolku, ač jsou značně subjektivní, mohou být také prostředkem 
ke studiu totality. 

Význam tohoto spolku je zmiňován v literatuře zabývající se ženskou emancipací, většina textů ale 
vychází z dobového tisku, tedy především z článků, které se objevovaly v Ženských listech a Ženském světě. 
Zpřístupněním fondu bude možnost hlouběji studovat fungování tohoto spolku a osudy jeho obyvatelek. 
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V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní 
pomůcky 
 

Zpracovatel jednotky popisu: Zora Damová 
 

Datum popisu: 21.1.2022 
 

Prameny a literatura: 
CZ321100010//5 MHMP II./Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr, spis  
XXII/0073. 
CZ321100010//536 Dámský kruh Praha 
 

Seznam použitých zkratek: 
SÚC - Státní úřad pro věci církevní 
SÚDZ - Státní úřad důchodového zabezpečení 



Ref. ozn. Poř. č. Uložení 
Obsah Datace vzniku 
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Soupis jednotek popisu   

1/1    

Zápisy ze schůzí  

1/1//1 4 kn 1 

Zápisy ze schůzí | Původní název: I. Zápisní kniha spolku "Dámský kruh" v 
Praze | 1 ukn |  

1.3.1892 - 7.4.1899 

1/1//2 5 kn 2 

Zápisy ze schůzí | Původní název: II. Zápisník spolku "Dámský kruh" | 1 ukn |  5.5.1899 - 1.12.1905 

1/1//3 6 kn 3 

Zápisy ze schůzí | Původní název: III. Protokol "Dámský kruh" Kr. Vinohrady, 
Máchova u. č. 5 | 1 ukn |  

5.1.1906 - 7.2.1913 

1/1//4 7 kn 4 

Zápisy ze schůzí | Původní název: IV. Protokol "Dámského kruhu" | 1 ukn |  7.2.1913 - 7.4.1916 

1/1//5 8 kn 5 

Zápisy ze schůzí | Původní název: V. Protokol měsíčních schůzí | 1 ukn |  6.10.1916 - 28.12.1920 

1/1//6 9 kn 6 

Zápisy ze schůzí | Původní název: VI. Zápisy výborových schůzí | 1 ukn |  7.1.1921 - 1.6.1923 

1/1//7 10 kn 7 

Zápisy ze schůzí | Původní název: VII. Protokolní kniha Dámského kruhu | 1 
ukn |  

7.9.1923 - 13.10.1933 

1/1//8 11 kn 8 

Zápisy ze schůzí | Původní název: VIII. | 1 ukn |  10.11.1933 - 14.5.1942 

1/1//9 12 kn 9 

Zápisy ze schůzí | Původní název: IX. | 1 ukn |  10.9.1942 - 13.10.1951 

1/1//10 13 kn 10 

Zápisy ze schůzí 
(vytrženy strany 1-32) | Původní název: Deník dámského klubu | 1 ukn |  

29.6.1953 - 17.1.1956 

1/2    

Výroční zprávy  

1/2//1 15 kn 11 

Výroční zprávy Dámského kruhu 1893 - 1897 | Vydavatel: Dámský kruh v 
Praze (Praha : 1892 - 1954) | 1 tip |  

1894 - 1898 

1/2//1/1 16  

Výroční zpráva spolku "Dámský kruh" v Praze za rok 1893 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  
 

1894 
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1/2//1/2 17  

Druhá výroční zpráva spolku "Dámský kruh" v Praze za rok 1894 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1895 

1/2//1/3 18  

Třetí výroční zpráva spolku "Dámský kruh" v Praze za rok 1895 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1896 

1/2//1/4 19  

Čtvrtá výroční zpráva spolku "Dámský kruh" v Praze za rok 1896 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1897 

1/2//1/5 20  

Pátá výroční zpráva spolku "Dámský kruh" v Praze za rok 1897 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1898 

1/2//2 21 kn 12 

Výroční zprávy Dámského kruhu 1898 - 1902 | Vydavatel: Dámský kruh v 
Praze (Praha : 1892 - 1954) | 1 tip |  

1899 - 1903 

1/2//2/1 22  

Šestá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1898 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1899 

1/2//2/2 23  

Sedmá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1899 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1900 

1/2//2/3 24  

Osmá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1900 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1901 

1/2//2/4 25  

Devátá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1901 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1902 

1/2//2/5 26  

Devátá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1902 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1903 

1/2//2/6 27  

Pozvánky na kulturní akce, domácí řád domu, programy akcí, stanovy 
různých spolků atp. |  

1896 - 1903 

1/2//2/7 28  

Ženský klub český v Praze | Přednáška pí. Terézy Novákové, úvahy a 
přání klubu se týkající od zástupkyň učitelek a poštovních úřednic. | 
Nakl. údaje: Ženský klub český | Množství: 1 |  

/1902/ 

1/2//3 29 kn 13 

Výroční zprávy Dámského kruhu 1898 - 1902 | Vydavatel: Dámský kruh v 
Praze (Praha : 1892 - 1954) | 1 tip |  

1903 - 1907 
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1/2//3/1 30  

Desátá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1902 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1903 

1/2//3/2 31  

Jedenáctá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1903 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1904 

1/2//3/3 32  

Dvanáctá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1904 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1905 

1/2//3/4 33  

Třináctá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1905 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1906 

1/2//3/5 34  

Čtrnáctá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1906 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1907 

1/2//3/6 35  

Programy akcí pořádaných Dámským kruhem z let 1894-1907 |  1894 - 1907 

1/2//4 36 kn 14 

Výroční zprávy Dámského kruhu 1907 - 1912 | Vydavatel: Dámský kruh v 
Praze (Praha : 1892 - 1954) | 1 tip |  

1908 - 1913 

1/2//4/1 37  

Patnáctá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1907 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1908 

1/2//4/2 38  

Šestnáctá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1908 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1909 

1/2//4/3 39  

Sedmnáctá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1909 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1910 

1/2//4/4 40  

Osmnáctá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1910 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1911 

1/2//4/5 41  

Devatenáctá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1911 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1912 

1/2//4/6 42  

Dvacátá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1912 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  
 
 

1913 
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1/2//4/7 43  

Na paměť stého večírku Náprstkova svým členům věnuje "Damský 
kruh", seznam P.T. spoluúčinkujících při všech večírcích |  

/1913/ 

1/2//5 44 kn 15 

Výroční zprávy Dámského kruhu 1913 - 1919 | Vydavatel: Dámský kruh v 
Praze (Praha : 1892 - 1954) | 1 tip |  

1914 - 1920 

1/2//5/1 45 kn 

Dvacátá první výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1913 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1914 

1/2//5/2 46 kn 

Dvacátá druhá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1914 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1915 

1/2//5/3 47 kn 

Dvacátá třetí výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1915 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1916 

1/2//5/4 48 kn 

Dvacátá čtvrtá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1916 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1917 

1/2//5/5 49 kn 

Dvacátá pátá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1917 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1918 

1/2//5/6 50 kn 

Dvacátá šestá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1918 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1919 

1/2//5/7 51 kn 

Dvacátá sedmá výroční zpráva spolku "Damský kruh" za rok 1919 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1918 

1/2//6 52 kn 16 

Výroční zprávy Dámského kruhu 1920 - 1928 | Vydavatel: Dámský kruh v 
Praze (Praha : 1892 - 1954) | 1 tip |  

1921 - 1929 

1/2//6/1 53  

XXVIII. výroční zpráva spolku "Dámský kruh" za rok 1920 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1921 

1/2//6/2 54  

XXIX. výroční zpráva spolku "Dámský kruh" za rok 1921 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1922 

1/2//6/3 55  

XXX. výroční zpráva spolku "Dámský kruh" za rok 1922 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  
 

1923 
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1/2//6/4 56  

31. výroční zpráva spolku "Dámský kruh" za rok 1923 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1924 

1/2//6/5 57  

32. výroční zpráva spolku "Dámský kruh" za rok 1924 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1925 

1/2//6/6 58  

33. výroční zpráva spolku "Dámský kruh" za rok 1925 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1926 

1/2//6/7 59  

34. výroční zpráva spolku "Dámský kruh" za rok 1926 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1927 

1/2//6/8 60  

35. výroční zpráva spolku "Dámský kruh" za rok 1927 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1928 

1/2//6/9 61  

36. výroční zpráva spolku "Dámský kruh" za rok 1928 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1929 

1/2//6/10 62  

37. výroční zpráva spolku "Dámský kruh" za rok 1929 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1930 

1/2//7 63 kar 1 

38. Výroční zpráva spolku Damský kruh za rok 1930 | Vydavatel: Dámský kruh 
v Praze (Praha : 1892 - 1954) | Množství: 1 ks | 1 tip |  

1931 

1/2//8 64 kar 1 

40. Výroční zpráva spolku Damský kruh za rok 1932 | Vydavatel: Dámský kruh 
v Praze (Praha : 1892 - 1954) | Množství: 1 ks | 1 tip |  

1933 

1/2//9 65 kar 1 

41. Výroční zpráva spolku Damský kruh za rok 1933 | Vydavatel: Dámský kruh 
v Praze (Praha : 1892 - 1954) | Množství: 2 ks | 1 tip |  

1934 

1/2//10 66 kar 1 

42. Výroční zpráva spolku Damský kruh za rok 1934 | Vydavatel: Dámský kruh 
v Praze (Praha : 1892 - 1954) | Množství: 1 ks | 1 tip |  

1935 

1/2//11 67 kar 1 

43. Výroční zpráva spolku Damský kruh za rok 1935 | Vydavatel: Dámský kruh 
v Praze (Praha : 1892 - 1954) | Množství: 1 ks | 1 tip |  

1936 

1/2//12 68 kar 1 

44. Výroční zpráva spolku Damský kruh za rok 1936 | Vydavatel: Dámský kruh 
v Praze (Praha : 1892 - 1954) | Množství: 1 ks | 1 tip |  
 

1937 
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1/2//13 69 kar 1 

45. Výroční zpráva spolku Damský kruh za rok 1937 | Vydavatel: Dámský kruh 
v Praze (Praha : 1892 - 1954) | Množství: 1 ks | 1 tip |  

1938 

1/2//14 70 kar 1 

46. Výroční zpráva spolku Damský kruh za rok 1938 | Vydavatel: Dámský kruh 
v Praze (Praha : 1892 - 1954) | Množství: 2 ks | 1 tip |  

1939 

1/3    

Organizační záležitosti spolku  

1/3/1    

» Stanovy, řády, členstvo  

1/3/1//1 73 kar 1 

Stanovy spolku a korespondence s Policejním ředitelstvím týkající se 
organizace spolku 
(jejich úpravy a schvalování Policejním ředitelstvím v Praze a Zemským 
úřadem) | 1 kar |  

1895 - 1940 

1/3/1//2 74 kar 1 

Domácí řád | 5 ks |  /1892 - 1940/ 

1/3/1//3 75 ktt 1 

Kartotéka členů 
(včetně zemřelých a vystoupilých) | 1 ktt |  

1938 - 1953 

1/3/2    

» Zápisy z valných hromad  

1/3/2//1 77 kar 1 

Ustavující valná hromada 
(ustavení, domácí řád, jednatelská zpráva, presenční listina, kandidátní listina, 
projev Vojtěchy Havlíčkové, účetní zpráva) |  

31.10.1892 

1/3/2//2 78 kar 1 

Valná hromada 
(jednatelská zpráva, úřední korespondence) |  

1893 

1/3/2//3 79 kar 1 

Valná hromada 
(torzo jednatelské zprávy) |  

1894 

1/3/2//4 80 kar 1 

Vyúčtování pro schůzi výboru 3.12.1915 |  1915 

1/3/2//5 81 kar 1 

Valná hromada 
(jednatelská zpráva za rok 1922) |  

1923 
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1/3/2//6 82 kar 1 

Valná hromada 
(jednatelská zpráva za rok 1923) |  

1924 

1/3/2//7 83 kar 1 

Valná hromada 
(jednatelská zpráva a účetní rozvaha za rok 1924) |  

1925 

1/3/2//8 84 kar 1 

Valná hromada 
(jednatelská zpráva za rok 1925) |  

1926 

1/3/2//9 85 kar 1 

Valná hromada 
(jednatelská zpráva za rok 1926) |  

1927 

1/3/2//10 86 kar 1 

Valná hromada 
(jednatelská zpráva za rok 1927, presenční listina) |  

8.3.1928 

1/3/2//11 87 kar 1 

Valná hromada 
(kandidátní listina) |  

1932 

1/3/2//12 88 kar 1 

Valná hromada 
(účetní rozvaha za rok 1936) |  

1937 

1/3/2//13 89 kar 1 

Valná hromada 
(účetní rozvaha za rok 1937) |  

1938 

1/3/2//14 90 kar 1 

Valná hromada 
(výpis úroků za rok 1938) |  

1939 

1/3/2//15 91 kar 1 

Valná hromada 
(účetní rozvaha a výpis úroků za rok 1939, členské příspěvky) |  

1940 

1/3/2//16 92 kar 1 

Valná hromada 
(výroční zpráva, členské příspěvky za rok 1940) |  

1941 

1/3/2//17 93 kar 1 

Valná hromada 
(jendnatelská zpráva za rok 1941) |  

1942 

1/3/2//18 94 kar 1 

Valná hromada 
(protokol schůze, jednatelská zpráva, účetní rozvaha a výpis úroků za rok 
1942, výroční zpráva za rok 1942) |  

8.4.1943 
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1/3/2//19 95 kar 1 

Valná hromada 
(protokol schůze, členské příspěvky, účetní rozvaha a výpis z úroků za rok 
1943, zpráva za rok 1943) |  

9.3.1944 

1/3/2//20 96 kar 1 

Valná hromada 
(prokol schůze, účetní rozvaha za rok 1944) |  

14.4.1945 

1/3/2//21 97 kar 1 

Valná hromada 
(účetní rozvaha za rok 1945) |  

1946 

1/3/2//22 98 kar 1 

Valná hromada 
(účetní rozvaha za rok 1946) |  

1947 

1/3/2//23 99 kar 1 

Valná hromada 
(jednatelská zpráva za rok 1949) |  

1950 

1/3/2//24 100 kar 1 

Valná hromada 
(účetní rozvaha za rok 1951) |  

1952 

1/3/2//25 101 kar 1 

Valná hromada 
(zápis z valné hromady) |  

18.6.1954 

1/3/3    

» Národní správa a Stará Boleslav  

1/3/3//1 103 kar 1 

Přidělení národní správy, zpráva Dr. Polterové o stavu spolku |  1948 - 1950 

1/3/3//2 104 kar 1 

Jednání se Státním úřadem pro věci církevní 
(korespondence, nájemní smlouva, požadavky na klášterní budovu) |  

1950 - 1953 

1/3/3//3 105 kar 1 

Zápisy z porad se správkyní Dr. Polterovou |  1953 - 1954 

1/3/3//4 106 kar 1 

Korespondence Dr. Polterové zaslaná Boženě Steinerové, ředitelce ústavu | 
11 ks |  

1949 - 1953 

1/3/3//5 107 kar 1 

Korespondence Boženy Steinerové, ředitelky ústavu, popisující stav ve Staré 
Boleslavy | 29 ks |  
 
 

1946 - 1953 
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1/3/3//6 108 kar 1 

Korespondence Marie Šobové popisující stav ve Staré Boleslavy 
(obsahuje účetní přehledy a seznam členek) | 2 ks |  

1950 - 1953 

1/3/3//7 109 kar 1 

Korespondence Otty Hrubé popisující stav ve Staré Boleslavy | 5 ks |  1950 - 1954 

1/3/3//8 110 kar 1 

Korespondence Anny Domažlické | 2 ks |  1953 

1/3/3//9 111 kar 1 

Domov odpočinku ve Staré Boleslavi, odpověď na stížnost obyvatelek | 1 ks |  1954 

1/3/4    

» Spolkové domy  

1/3/4//1 113 kar 1 

Korespondence s nabídkami domů ke koupi |  1895 

1/3/4//2 114 kar 1 

Dům č.p. 435, Královské Vinohrady, Máchova ulice č. 5 
(Korespondence týkající se nákupu, kupní smlouva, hypotéka, poplatky) |  

1892 - 1941 

1/3/4//3 115 kar 1 

Dům č.p. 704, Královské Vinohrady, Máchova ulice č. 3 
(kupní smlouva, hypotéka, odhady domu, poplatky) |  

1890 - 1941 

1/3/4//4 116 kar 1 

Technická dokumentace domů č.p. 435 a 704 
 |  

/1900/ - 1944 

1/3/4//4//1 117  

Přístavba 3. patra č.p. 435 (3 ks) |  1909 

1/3/4//4//2 118  

Plán na přestavbu suterénu č.p. 704 (3 ks) |  /1900 - 1902/ 

1/3/4//4//3 119  

Plán protiletecké obrany v domech č.p. 435 a 704 (4 ks a vyúčtování) |  1943 - 1944 

1/3/4//4//4 120  

Dopis týkající se údržby vodovodního potrubí |  1930 

1/3/5    

» Finance  

1/3/5//1 122 kar 1 

Výpis z účtů, vázané účty |  
 

1940 - 1953 
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1/4    

Kroniky spolku  

1/4//1 124 kar 2 

30 let spolku 
(proslov k výročí, výpis z výročních zpráv) | 1 kar |  

1922 

1/4//2 125 kar 2 

Výpis z kroniky 1892-1935 |  1935 

1/4//3 126 kar 2 

Výpis z kroniky s přehledem ubytovaných dam 
(2 verze) |  

/1949/ 

1/4//4 127 kar 2 

Historie nedobrovolného vystěhování pensionu "Kruh dam pro osamělé paní" 
od roku 1949 |  

1950 - 1953 

1/4//5 128 kar 2 

Listy z kroniky, pojednávající o stěhování Damského kruhu z Prahy a co se 
kolem toho seběhlo |  

1953 

1/4//6 129 kar 2 

Podklady - výpisy z knih zápisů |  /1900 - 1950/ 

1/5    

Korespondence  

1/5/1    

» Osoby  

1/5/1//1 132 kar 2 

Krásnohorská, Eliška | 7 ks |  1892 - 1922 

1/5/1//2 133 kar 2 

Maturová, Růžena | 1 ks |  1893 

1/5/1//3 134 kar 2 

Náprstková, Josefa | 2 ks |  1902 - 1906 

1/5/1//4 135 kar 2 

Plamínková, Františka | 1 ks |  1908 

1/5/1//5 136 kar 2 

Pittnerová, Vlasta | 1 ks |  1912 

1/5/1//6 137 kar 2 

Podlipská, Sofie | 4 ks |  
 

1881 - 1897 
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1/5/1//7 138 kar 2 

Preissová, Gabriela | 1 ks |  1891 

1/5/1//8 139 kar 2 

Sluková, A. 
(vizitka Karoliny Světlé) |  

/1890 - 1899/ 

1/5/1//9 140 kar 2 

Suková (?) - Lužická, Anna | 1 ks |  1905 

1/5/1//10 141 kar 2 

Škroupová, Božena | 2 ks |  1919 - 1927 

1/5/1//11 142 kar 2 

Tyršová, Renáta | 1 ks |  /1892/ 

1/5/1//12 143 kar 2 

R. (neurčeno) 
adresováno Doře Hanušové | 1 ks |  

1892 

1/5/2    

» Korporace  

1/5/2//1 145 kar 2 

Archiv a muzeum Sokola pražského | 1 ks |  1950 

1/5/2//2 146 kar 2 

Česká jednota paní a dívek v Plzni | 1 ks |  1898 

1/5/2//3 147 kar 1 

Klub poslanců Československé národní demokracie 
(zpráva Johany Hořínkové o činnosti klubu) | 1 ks |  

14.7.1922 

1/5/2//4 148 kar 2 

Královské české zemské a národní divadlo | 2 ks |  1916 

1/5/2//5 149 kar 2 

Magistrát hl. m. Prahy, Památkový sbor | 1 ks |  1927 

1/5/2//6 150 kar 2 

Náprstkovo museum všeobecného národopisu v Praze | 1 ks |  1936 

1/5/2//7 151 kar 1 

Rada královského hl. města Prahy 
(žádost o přidělení místností pro čítárnu a knihovnu) | 1 ks |  

1895 

1/5/2//8 152 kar 2 

Sdružení pro povznesení památek | 1 ks |  1927 

1/5/2//9 153 kar 2 

Ústřední spolek českých žen | 2 ks |  1898 - 1903 



Ref. ozn. Poř. č. Uložení 
Obsah Datace vzniku 

 

21 
 

1/5/2//10 154 kar 2 

Ústřední výbor Jednoty čsl. učitelek | 1 ks |  1897 

1/5/2//11 155 kar 2 

Zemské muzeum království českého | 2 doručený ks, 1 ks odeslaný |  1917 

1/5/2//12 156 kar 2 

Ženský výrobní spolek | 2 ks |  1910 - 1922 

1/5/2//13 157 kar 1 

Bez adresáta 
(koncept žádosti o příspěvek) |  

1935 

1/6    

Dokumentace  

1/6/1    

» Fotografie  

1/6/1//1 160 kar 2 

První obyvatelky Damského kruhu, skupinová fotografie | 1 fsn |  1892 

1/6/1//2 161 kar 2 

Portrét Laury Hanušové | 1 fsn |  /1880 - 1892/ 

1/6/1//3 162 kar 2 

Portrét Dory Hanušové | 1 fsn |  /1891/ 

1/6/1//4 163 kar 2 

Pamětní fotografie k pohřbu Františka Palackého | 1 fsn |  1876 

1/6/1//5 164 kar 2 

Fotografie domu č.p. 345 | 1 fsn |  /1909 - 1930/ 

1/6/2    

» Náprstkovy večírky  

1/6/2//1 166 kar 2 

Přehled Náprstkových večírků za roky 1895 - 1912 |  /1912/ 

1/6/2//2 167 kar 2 

Na paměť stého večírku Náprstkova svým členům věnuje "Damský kruh", 
seznam p.t. spoluúčinkujících při všech večírcích |  

/1912/ 

1/6/2//3 168 kar 2 

Programy Náprstkových večírků (3.4.1894, dále dle číslování: 19, 35-36, 46,48-
50, 52-55, 59, 61-63, 65-72, 74, 76, 78-83, 85-87, 89-99, sine (15.3.1912),102, 
104, sine (21.11.1913) |  
 

1894 - 1913 
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1/6/2//4 169 kar 2 

Svázané programy Náprstkových večírků č. 69-102 |  1907 - 1912 

1/6/2//5 170 kar 2 

Proslovy přednesené na Náprstkových večírcích 
(jubilejní večírky 10. a 20., narozeniny Elišky Krásnohorské, úmrtí Johany 
Danešové, vzpomínka na Julia Zeyera a Svatopluka Čecha, básně s.d.) |  

1901 - 1912 

1/6/3    

» Spolkové dokumenty  

1/6/3//1 172 kar 2 

Vyšívané stuhy s nápisem "Damský kruh" | 2 jin |  /1892 - 1950/ 

1/6/3//2 173 kar 2 

Členské legitimace (nevyplněné) | 3 ks |  /1892 - 1950/ 

1/6/3//3 174 kar 2 

Výstřižky 
(články o Dámském kruhu, jeho obyvatelkách a významných ženách) |  

1899 - 1930 

1/6/3//4 175 kar 2 

Mapa ženských spolků v Čechách |  /1895/ 

1/6/3//5 176 kar 2 

Provolání k podpoře založení dívčího gymnasia Minerva |  1897 

1/6/3//6 177 kar 2 

Konvolut dokumentů k Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze | 1 jin |  1892 - 1895 

1/6/3//6/1 178  

Druhá výroční zpráva spolku "Dámský kruh" v Praze za rok 1894 | 
Vydavatel: Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1895 

1/6/3//6/2 179  

Stanovy a domácí řád "Damského kruhu" |  /1892/ 

1/6/3//6/3 180  

Výroční zpráva spolku "Dámský kruh" v Praze za rok 1893 | Vydavatel: 
Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) |  

1894 

1/6/3//6/4 181  

Pozvánky na dobročinné koncerty (3 ks), výstřižky z novin týkající se 
expozice "Česká žena" na národopisné výstavě |  

1893 - 1895 

1/6/3//6/5 182  

Ženské listy | Ročník XXIII., č. 7, červenec 1895 | Nakl. údaje: Ženský 
výrobní spolek český | Množství: 1 |  

1895 

1/6/3//6/6 183  

Ženské listy | Ročník XXIII., č. 8, srpen 1895 | Nakl. údaje: Ženský 
výrobní spolek český | Množství: 1 |  

1895 
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1/6/3//6/7 184  

Dopis od Národopisné výstavy čsl. zaslaný Tělocvičnému spolku paní a 
dívek pražských, kterým je spolke vyzván k účasti na výstavě |  

1894 

1/6/3//6/8 185  

Program Národopisné výstavy českoslovanské a expozice "Česká žena" 
|  

1895 

1/6/3//6/9 186  

Věstník národopisné výstavy českoslovanské v Praze | ročník II., č. 4, 
1.8.1894 | Nakl. údaje: Výbor národopisné výstavy českoslovanské v 
Praze | Množství: 1 |  

1894 

1/6/3//6/10 187  

Přehled předmětů vystavených v expozici Česká žena |  /1895/ 

1/6/3//6/11 188  

Instalační plán Národopisné výstavy a vzory výstavních skříní |  /1895/ 

1/7    

Sestry Hanušovy  

1/7//1 190 kar 2 

Klemeňa Hanušová 
(závěť, pozůstalostní řízení) |  

1918 - 1921 

1/7//2 191 kar 2 

Dora Hanušová 
(závěť, pozůstalostní řízení, pronájem 1/2 č.p. 704, příspěvky na fond D. 
Hanušové) |  

1905 - 1938 
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Rejstříky 
 

Rejstřík korporativní Poř. č. 

Dámský kruh v Praze (Praha : 1892 - 1954) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 178, 180 

Ing. Mašek & Kozák 119 

Národní muzeum v Praze 155 

Ženský výrobní spolek český 132, 156, 182, 183 

 

Rejstřík osobní Poř. č. 

Blecha Matěj (1861-1919) 117, 118 

Blecha Alois (1856-1902) 118 

Čech Svatopluk (1846 - 1908) 170 

Čermáková-Sluková Anežka (1864-1947) 139, 151 

Danešová Johana (1837 - 1908) 170 

Hanušová Theodora (1841-1920) 151, 160, 162, 191 

Hanušová Laura (1817-1892) 161 

Hanušová Klementina (1845-1918) 151, 160, 190 

Krásnohorská  Eliška (1847-1926) 132, 170 

Náprstková  Josefa (1838-1907) 134 

Nováková Teréza (1853-1912) 28, 151 

Palacký František PhDr. (1798-1876) 163 

Plamínková  Františka (1875 - 1942) 135 

Podlipská Sofie (1833-1897) 137 

Podlipský Prokop (1859-1900) 113 

Preissová Gabriela (1862-1946) 138 

Světlá Karolina (1830-1899) 139, 151 

Škroupová Božena (1847-1928)  141 

Štěpánek Jan Nepomuk (1783-1844) 148, 149, 152, 155 

Štěpánková Emilie  148, 149, 152, 155 

Tyršová, Renáta (1854-1937) 142 

Zeyer Julius (1841 - 1901) 170 
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Název archivní pomůcky: Dámský kruh Praha 

Časový rozsah: (1876) 1892 – 1954 (1956) 

Počet evidenčních jednotek: 10 ukn, 1 ktt, 2 kar, 5 fsn, 14 tip, 3 jin 

Počet jednotek popisu: 191 
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