
Krajanské spolky ve Velké Británii - Anglo-
česká asociace

1916-1916

Vojenský historický archiv

610000040

Archivní pomůcka č. 271
NAD č. 854

Inventář

Zpracoval: Ing. Vladimír Vella, dr. Bohuslava Králová

Praha 1992

Značka archivního souboru: ACA



Obsah

II. Dějiny archivního souboru 3
III. Archivní charakteristika archivního souboru 3
V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení
archivní pomůcky

3

Jednotky popisu 4
Ustavující schůze Anglo-Czech Association 4
Korespondence 4
Provolání 4
Přihlášky do Anglo-Czech Association 4
Seznam členů Anglo-Czech Association 4

Rejstřík osobní 5

2



II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:

Počátkem dubna 1916 byla v Londýně z podnětu českých krajanů ustavena Anglo-česká
asociace,  aby  svou  činností  “seznamovala  britskou  veřejnost  s  českým  národem  a  jeho
úsilím,  aby  spolupracovala  se  všemi  spolky  v  Anglii  či  v  cizině,  zajímajícími  se  o
slovanskou otázku, upozorňovala na důležité postavení Čech jako bariéry proti germánské
expanzi  na  Blízký  a  Střední  východ  a  aby  aktivně  propagovala  nezávislost  Čech  jako
důležitý  faktor  při  rekonstrukci  Evropy,  bez  níž  by  nemohlo  být  trvalého  míru…“.
Ustavující  schůze  Asociace,  která  sdružovala  především  anglické  přátele  a  stoupence
československého  zahraničního  odboje  za  samostatnost,  se  konala  5.  května  1916  za
předsednictví  J.  Bakera,  sekretáře  Svazu  anglických  žurnalistů.  Sekretářem Asociace  byl
jmenován  zástupce  Českého  komitétu  v  Londýně  Fr.  Kopecký.
Bohaté  programové  prohlášení  se  spolku  však  nepodařilo  naplnit,  protože  ještě  v  roce
1916 Asociace zaniká. Řada jejích bývalých členů ale spolupracovala až do skončení války
s Českým komitétem.
O  činnosti  Asociace  informují  zápisy  schůzí  5.  5.  –  27.  7.  1916,  program  činnosti,
prohlášení  “Kdo  jsou  Češi  a  proč  sympatizují  se  spojenci“,  přihlášky  a  seznam  členů
společnosti  a  zlomek  korespondence  –  většinou  pozvánek  na  schůze.  Písemnosti  jsou
uspořádány  a  uloženy  v  1  kartonu.

(Přepsáno z původní archivní pomůcky.)

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu, 1958.

Pravidla zpracování:

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky
Zpracovatel  jednotky  popisu:  Vella,  Vladimír  (archivář),  Králová,  Bohuslava
(archivářka)

Datum popisu: 1992
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

610000040/854 1

Anglo-česká asociace
čeština, angličtina
počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: kar, 1, 1916-1916

21

Ustavující schůze Anglo-Czech Association

1 3 12

Zápis ustavující schůze (přepis stenografického záznamu) 5. 5. 1916
angličtina; 15 listů

1 4 12

Zápisy ze schůzí 12. 5. 1916 – 27. 7. 1916
1 sešit

51

Korespondence

2 6 12

Zvací dopisy na různé akce, odpovědi 26. 4. 1916 – 1. 7. 1916
angličtina; 6 listů

71

Provolání

3 8 12

Provolání "Who are the Czechs and why are they with
sympathy with Allies?" - koncept a přepis textu prohlášení
Anglo-Czech Association /místo vzniku neuvedeno/

1916

angličtina; Jeden zachovalý opis obsahuje rukopis (?) úpravy a změny, tištěný text se nedochoval; 8
listů

3 9 12

Anglo-Czech Association "Byli jsme a budeme" - provolání
vysvětlující účel a cíle Associace.

květen 1916

101

Přihlášky do Anglo-Czech Association

4 11 12

Rukopisné přihlášky [1916]
angličtina; 30 lístků

121

Seznam členů Anglo-Czech Association

5 13 12

Seznam 38 osob - cizinců [1916]
angličtina; 1 list
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Rejstřík osobní

Králová, Bohuslava (archivářka) 1
Vella, Vladimír (archivář) 1
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Název archivní pomůcky: Krajanské spolky ve Velké Británii - Anglo-česká asociace

Značka archivního souboru: ACA

Časové rozmezí archivní pomůcky: 1916-1916

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: 1 (kar, 1, 1916-

1916)

Počet jednotek popisu, které lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 13

Rozsah archivní pomůckou zpřístupněných archiválií: 0,12 bm

Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni: 8. listopadu 2022

Zpracovatel archivního souboru: Ing. Vladimír Vella, dr. Bohuslava Králová

Archivní pomůcku sestavil: Marie Maturová (1992), Radka Veselá (přepis do digitální

podoby 2022)

Počet stran archivní pomůcky: 6

Archivní pomůcku schválil:
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