
DEPOZITÁŘ (sál č. 912) – test 

1. zadání: 
1. a)  V Indexu archivního fondu Policejního ředitelství (PŘ) č. 698 vyhledej signaturu (sign.) D 49/56 – urči, které osoby se týká – napiš její jméno.

……………………………………………………………………………………


1. b) V Protokolu PŘ č. 359 vyhledej číslo 119 018 – přečti a vypiš proč se určená  osoba dostala do evidence Policejního ředitelství.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Body 











DEPOZITÁŘ (sál č. 912) – test 

2. zadání: 
2. a)  V Indexu archivního fondu Policejního ředitelství (PŘ) č. 704 vyhledej signaturu (sign.) F 244/11 – urči, které osoby se týká – napiš její jméno. 

……………………………………………………………………………………


2. b) V Protokolu PŘ č. 343 vyhledej číslo 11:114610 – přečti a vypiš proč se určená  osoba dostala do evidence Policejního ředitelství.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Body 





DEPOZITÁŘ (sál č. 912) – test 

3. zadání: 
3. a)  V Indexu archivního fondu Policejního ředitelství (PŘ) č. 719 vyhledej signaturu (sign.) K 42/8 – urči, které osoby se týká – napiš její jméno.

……………………………………………………………………………………


3. b) V Protokolu PŘ č. 360 vyhledej číslo 13:160 664 – přečti a vypiš proč se určená  osoba dostala do evidence Policejního ředitelství.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Body 












DEPOZITÁŘ (sál č. 912) – test 

4. zadání: 
4. a)  V Indexu archivního fondu Policejního ředitelství (PŘ) č. 735 vyhledej signaturu (sign.) M 198/4 – urči, které osoby se týká – napiš její jméno.

……………………………………………………………………………………


4. b) V Protokolu PŘ č. 345 vyhledej číslo 11:148 637 – přečti a vypiš proč se určená  osoba dostala do evidence Policejního ředitelství.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Body 





DEPOZITÁŘ (sál č. 912) – test 

5. zadání: 
5. a)  V Indexu archivního fondu Policejního ředitelství (PŘ) č. 805 vyhledej signaturu (sign.) D 72/13 – urči, které osoby se týká – napiš její jméno.

……………………………………………………………………………………


5. b) V Protokolu PŘ č. 378 vyhledej číslo 16:10303 – přečti a vypiš proč se určená  osoba dostala do evidence Policejního ředitelství.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Body 
















DEPOZITÁŘ (sál č. 912) – test 

6. zadání: 
6. a)  V Indexu archivního fondu Policejního ředitelství (PŘ) č. 816 vyhledej signaturu (sign.) H 184/5 – urči, které osoby se týká – napiš její jméno.

……………………………………………………………………………………


6. b) V Protokolu PŘ č. 363 vyhledej číslo 29 902 – přečti a vypiš proč se určená  osoba dostala do evidence Policejního ředitelství.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Body 



DEPOZITÁŘ (sál č. 912) – test 

7. zadání: 
7. a)  V Indexu archivního fondu Policejního ředitelství (PŘ) č. 827 vyhledej signaturu (sign.) J 317/23 – urči, které osoby se týká – napiš její jméno.

……………………………………………………………………………………


7. b) V Protokolu PŘ č. 373 vyhledej číslo 15:60 179 – přečti a vypiš proč se určená  osoba dostala do evidence Policejního ředitelství.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Body 
















DEPOZITÁŘ (sál č. 912) – test 

8. zadání: 
8. a)  V Indexu archivního fondu Policejního ředitelství (PŘ) č. 835 vyhledej signaturu (sign.) K 768/15 – urči, které osoby se týká – napiš její jméno.

……………………………………………………………………………………


8. b) V Protokolu PŘ č. 374 vyhledej číslo 15:89 633 – přečti a vypiš proč se určená  osoba dostala do evidence Policejního ředitelství.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Body 




DEPOZITÁŘ - řešení
K dispozici budou Indexy a Protokoly PŘ  na vozících (až 8 možností) – nelze hledat přímo v regálech, protože sál je osazen pojízdnými regály a tedy vždy jen jednou uličkou. U nich bude konkrétní zadání, tak jak je uvedeno dole a žák si může sám vybrat kterýkoliv z vozíků, aniž by věděl “do čeho jde”. Bude tedy pracovat v prostředí depozitáře. Všechny záznamy (i německy psané) jsou dobře čitelné a nepředpokládají znalost němčiny.

1. Zadání: 
a) Pod udanou signaturou je uveden záznam týkající se osoby: Destin(ová) Ema
b) K. Holan žádá potvrzení seznamu věcí Emy Destinové, určených k převezení do Německa.

Body 


2. Zadání: 
a) Pod udanou signaturou je uveden záznam týkající se osoby: Frída Emil
b) Steueradministration - kde bydlí Dr Emil Frída. 

Body 


3. Zadání: 
a) Pod udanou signaturou je uveden záznam týkající se osoby: Kafka Franz
b) Magistrát Praha – kde bydlí Franz Kafka. 

Body 


4. Zadání: 
a) Pod udanou signaturou je uveden záznam týkající se osoby: Masaryk Tomáš
b) Praha – berní správa – kde bydlí Tomáš Masaryk.

Body 


5. Zadání: 
a) Pod udanou signaturou je uveden záznam týkající se osoby: Dyk Viktor
b) Brünn Polizei Dir. Um Nationale und Adresse des Viktor Dyk

Body 


6. Zadání: 
a) Pod udanou signaturou je uveden záznam týkající se osoby: Hašek Jaroslav
b) Nemocnice - o adresu Jaroslava Haška

Body 


7. Zadání: 
a) Pod udanou signaturou je uveden záznam týkající se osoby: Jirásek Alois
b) Wien Prokop Helcelet -  kde bydlí Alois Jirásek

Body 


8. Zadání: 
a) Pod udanou signaturou je uveden záznam týkající se osoby: Kramář Karel 
b) Krajský soud Plzeň žádá o adresu Karla Kramáře

Body 



