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Anotace
Bakalářská práce Časopis Praha v týdnu v letech 1940 – 1944 podává detailní
charakteristiku regionálního týdeníku Praha v týdnu, který vycházel v Praze v letech 1940
– 1944. Jednalo se původně o programový přehled, z něhož se postupem času stalo
periodikum společenské. Kromě aktuálních programů pražských divadel a biografů
časopis přinášel i přehledy výstav a nejrůznějších společenských akcí, konaných
v hlavním městě, informace o nových filmech, jejich recenze, rozhovory s umělci,
zpočátku i oddechové články, později odborné úvahy z oblasti kultury. Práce si vytkla za
úkol komplexně popsat obsah a vnitřní uspořádání týdeníku se zvláštním zřetelem na
ročníky I, III a V, tedy roky 1940, 1942 a 1944, kde si analýza vedle autorů příspěvků a
obsahu jednotlivých čísel všímá dále formy jeho zpracování, poměru německých témat k
českým, přítomnosti propagandy a politicky zabarvených textů v kulturně-společenském,
tedy v zásadě apolitickém periodiku, přičemž se tak snaží najít odpověď na otázku,
nakolik se v případě Prahy v týdnu jedná vzhledem k období, ve kterém vycházela, o
proněmeckou kolaborační tiskovinu. Samostatná kapitola je věnována historii periodika a
vymezení jeho postavení ve struktuře pražského tisku, rovněž je zde, vzhledem k tomu, že
časopis patřil do skupiny českého legálního tisku vycházejícího v letech 1939 – 1945 na
území Protektorátu Čechy a Morava, stručně charakterizováno toto území a tisk.

Annotation
Bachelor thesis „Magazine Prague in Week in 1940 - 1944“presents a detailed
characteristic of a regional weekly Praha v týdnu (Prague in Week), which was published
in Prague in 1940 – 1944. Initially a programme review, the magazine informed its readers
about what’s on in Prague theatres and cinemas, about held exhibitions as well as different
social events. It also gave information on new films and brought their reviews as well as
interviews with artists; at first bringing light topic articles but later on focusing more on
specialised essays from the field of culture. The aim of the thesis was to give a complex
description of the magazine content as well as its inner structure, placing special emphasis
on the volumes I, III and V (1940, 1942, 1944). The analysis focuses on the editorial staff,
content of the magazine and how this has been formed in the course of time, comparing
further the number and relation of Czech and German topics appearing throughout the
magazine, presence of propaganda and texts with a political tone within a cultural and
social, and therefore apolitical periodical, thus trying to answer the question of to which
extent Praha v týdnu was a pro-German or even collaborative paper with regard to the
period in which it was published. As Praha v týdnu was part of the group of Czech legal
press published in 1939 – 1945 in Protectorate of Bohemia and Moravia, the thesis also
offers a general characteristic of those and further tries to describe the position
of Praha v týdnu among the group of periodicals published within the given period in
Prague.
Klíčová slova
Praha, regionální tisk, týdeník, Protektorát Čechy a Morava, legální tisk, společenské
periodikum, programový přehled, kultura
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Prague, regional press, weekly, Protectorate of Bohemia and Moravia, legal press,
lifestyle magazine, programme review, culture

Prohlášení a poděkování
Čestně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením
Doc. PhDr. Barbary Köpplové, CSc, které tímto děkuji za odbornou pomoc, a výhradně
použitím uvedených pramenů a literatury. Celkový počet znaků s mezerami je 115 796
bez příloh a tabulek v textu, tj. 64 normostran.
Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a studia.

Alena Hrdličková

Praha, 20. 5. 2008

Podpis:

Časopis Praha v týdnu v letech 1940 – 1944

Bakalářská práce

OBSAH
ÚVOD.................................................................................................................................... 2
1 Základní charakteristika Protektorátu Čechy a Morava, českého legálního tisku,
vycházejícího v Protektorátu a podmínek jeho vycházení především v letech
1940 – 1944.......................................................................................................................... 4
1.1
Protektorát Čechy a Morava ............................................................................. 4
1.2
Český legální tisk vycházející v Protektorátu Čechy a Morava a podmínky jeho
vycházení především v letech 1940 – 1944 ........................................................ 5
1.2.1 Obecný úvod .................................................................................................. 5
1.2.2 Cenzura .......................................................................................................... 6
1.2.3 Novináři ......................................................................................................... 8
2
Místo periodika Praha v týdnu ve struktuře pražského tisku, historie listu............. 9
2.1
Místo periodika Praha v týdnu ve struktuře pražského tisku............................. 9
2.2
Historie a obecná charakteristika listu............................................................ 12
3
Praha v týdnu v letech 1940 – 1944 ............................................................................. 15
3.1
Redakce ............................................................................................................ 15
3.2
Rubriky, témata ................................................................................................ 20
4
Rozbor let 1940, 1942 a 1944....................................................................................... 26
4.1
Společný rámec ................................................................................................ 26
4.2
1940 – I. ročník ................................................................................................ 30
4.2.1 První číslo, pravidelné rubriky ročníku ....................................................... 30
4.2.2 Kulturně-společenský obsah I. ročníku........................................................ 32
4.2.3 Inzerce.......................................................................................................... 37
4.2.4 Shrnutí.......................................................................................................... 37
4.3
1942 – III. ročník ............................................................................................. 40
4.3.1 Kulturně-společenský obsah III. ročníku a jeho srovnání s ročníkem I. ..... 40
4.3.2 Autoři článků ............................................................................................... 44
4.3.3 Redakce v kontaktu se čtenáři, inzerce ........................................................ 45
4.3.4 Propaganda................................................................................................... 45
4.4
1944 – V. ročník............................................................................................... 51
4.4.1 Kulturně-společenský obsah V. ročníku a jeho srovnání s ročníky I. a III.,
autoři článků................................................................................................. 51
4.4.2 Propaganda................................................................................................... 57
4.4.3 Poslední číslo ............................................................................................... 58
ZÁVĚR................................................................................................................................ 62
ENGLISH SUMMARY ..................................................................................................... 64
ABECEDNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ........................................................ 65
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ .................................................... 66
JMENNÝ REJSTŘÍK OSOB, ČINNÝCH BĚHEM PROTEKTORÁTU ČECHY A
MORAVA V OBLASTI TISKU, REDAKTORŮ ČASOPISU PRAHA V TÝDNU A
ZNÁMÝCH AUTORŮ ...................................................................................................... 70
PŘÍLOHY........................................................................................................................... 72

1

Časopis Praha v týdnu v letech 1940 – 1944

Bakalářská práce

Úvod
Jak je patrné ze samotného názvu, ve své bakalářské práci se věnuji detailní
charakteristice časopisu Praha v týdnu, původně programového přehledu, z něhož se
postupem času stalo periodikum společenské. Kromě aktuálních programů pražských
divadel a biografů časopis přinášel i přehledy výstav a nejrůznějších společenských akcí,
konaných v hlavním městě Praze, informace o nových filmech, jejich recenze, rozhovory
s umělci, zpočátku i oddechové články, později odborné úvahy z oblasti kultury. Jednalo se
o regionální, pražské, periodikum, vycházející s týdenní periodicitou od roku 1940 do roku
1944, kdy bylo úředně zastaveno.
Hlavním cílem práce bylo podat celkovou charakteristiku obsahu a vnitřního
uspořádání týdeníku, jehož pět ročníků bylo pro tyto účely primárním zdrojem informací.
Zvláštní zřetel je přitom kladen na prostudování ročníků I, III a V, tedy let 1940, 1942
a 1944 – vzhledem k vysokému počtu čísel časopisu, které v letech 1940 – 1944 vyšly,
jsem zúžila počet ročníků určených k hloubkovému rozboru na první, prostřední a poslední
s předpokladem, že na základě takto vymezeného vzorku vznikne plastický obraz
popisovaného periodika. Analýza vybraných ročníků si vedle autorů příspěvků a obsahu
jednotlivých čísel všímá dále formy jeho zpracování, poměru německých témat k českým,
přítomnosti propagandy a politicky zabarvených textů v kulturně-společenském, tedy
v zásadě apolitickém periodiku, přičemž se tak snaží najít odpověď na otázku, nakolik se
v případě Prahy v týdnu jedná vzhledem k období, ve kterém vycházela, o proněmeckou
kolaborační tiskovinu. Součástí práce je rovněž komplexní porovnání zkoumaných ročníků
a nástin vývoje podoby časopisu.
Práce dále v samostatné kapitole představuje historii periodika a snaží se vymezit
jeho postavení ve struktuře pražského tisku. Zde bych ráda poukázala na dle mého názoru
nedostatečné zpracování tématu regionálního pražského tisku v období zahrnujícím druhou
světovou válku v rámci odborné literatury. Nepodařilo se mi dohledat zdroj, obsahující
souhrnný přehled tisku, který by v daném časovém období v Praze nejen vycházel, ale
současně byl určen výhradně pro místní čtenáře, a dále bližší informace o takových listech
(redakce, náklad apod.). Pro kapitolu, která se pražským tiskem obecně zabývá se tak
nakonec jako nejzásadnější ukázal být Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků
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v českých zemích z let 1939 – 1945 Tomáše Pasáka (vydala Univerzita Karlova, Praha
1980), ze kterého lze sice vydestilovat legální tiskoviny, vycházející na území hlavního
města, nicméně se již u všech takových nedá s určitostí identifikovat, zda se jednalo
o tiskoviny čistě regionální.
Vzhledem k tomu, že časopis patřil do skupiny českého legálního tisku vycházejícího
v letech 1939 – 1945 na území Protektorátu Čechy a Morava, je součástí práce i základní
charakteristika tohoto území a tisku, zpracovaná na základě příslušných odborných
publikací (uvedené v poznámkovém aparátu a závěrečném přehledu použité literatury).
Otázka tisku v období Protektorátu Čechy a Morava, ať už legálního či ilegálního,
a jeho zkoumání je dle mého názoru velice zajímavé téma, jelikož se jednalo o jedno
z období českých, potažmo československých dějin, kdy byla novinářská profese výrazně
ohrožena omezením svobody slova a jejích dalších zásad. Nové podmínky, nastavené
německým okupantem v oblasti tisku, kladly na novináře, jejichž další profesní osud, ale
mnohdy i samotný život závisely na nutnosti okamžitého rozhodnutí, zda následovat nový
režim či nikoli, velký tlak. Při studiu protektorátního tisku tak můžeme zpětně posoudit, jak
se s tímto tlakem ten který redaktor vyrovnal, se znalostí tehdejších poměrů zkusit pochopit
učiněná rozhodnutí a možná se i zamyslit nad tím, jak bychom v dané situaci postupovali
my. Otázka v tomto období vycházejícího legálního pražského tisku je tím zajímavější, že
prozatím prakticky chybí její komplexní zpracování v rámci odborné literatury, a jelikož
jsem se o protektorátním tisku ze svého rodného města chtěla dozvědět alespoň o něco
málo víc, vybrala jsem si toto téma.

3

Časopis Praha v týdnu v letech 1940 – 1944

1

Bakalářská práce

Základní charakteristika Protektorátu Čechy a Morava, českého
legálního tisku, vycházejícího v Protektorátu a podmínek jeho
vycházení především v letech 1940 – 1944

1.1 Protektorát Čechy a Morava
,,Forma německé okupační správy na území zbytku českých zemí1 (49 363 km2,
7 380 000 obyvatel) od 15. 3. 1939 do 5. 5. 1945. Byl zřízen za stavu faktické okupace
výnosem A. Hitlera 16. 3. 1939, kterým bylo území Čech a Moravy přičleněno k území
Velkoněmecké říše. Protektorát Čechy a Morava měl formálně autonomní správu, jeho
vláda i státní prezident však byly podřízeni okupační moci. Území Protektorátu Čechy
a Morava se stalo součástí celního území Německa; měnou byla říšská marka
a protektorátní koruna, jejichž nerovný kurs určovala říšská vláda. K zastupování zájmů
říše byl zřízen Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě, ale také Říšské
ministerstvo pro Čechy a Moravu. Konečným cílem byla germanizace celého území.
Předsedy českých protektorátních vlád byli A. Eliáš, J. Krejčí a R. Bienert. Protektorátním
prezidentem byl E. Hácha.“ 2

1

Tj. území po odstoupení pohraničních oblastí ČSR obývaných německou menšinou Německu na základě
Mnichovské dohody ze dne 29. 9. 1938, a osamostatněním Slovenska 14. 3. 1939.
2
Velký slovník naučný – Encyklopedie Diderot. Díl m/ž, Diderot, Praha 1999, str. 1181.
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1.2 Český legální tisk vycházející v Protektorátu Čechy a Morava a podmínky
jeho vycházení především v letech 1940 – 19443
,,Úkolem tisku je tvořiti veřejné mínění a vésti je cílevědomě a jednotně
směrem, který jest dán životními zájmy Říše, Protektorátu, a tím i českého
národa, včleněného do rámce Říše…“
Souborný přehled pokynů pro
tiskovou přehlídku platných
ode dne 17. září 19394

1.2.1

Obecný úvod
Hovoříme-li o českém legálním tisku v Protektorátu Čechy a Morava (PČM), máme

na mysli periodika vycházející na okupovaném území se souhlasem a pod dozorem
místních úřadů, jejichž hlavním účelem byla podpora protektorátních institucí a propaganda
v tomto duchu, periodika, která ovšem nutně nevyjadřovala skutečné názory naprosté
většiny českého obyvatelstva na okupaci. Mezi povolené tituly patřily např.: deník A-Zet,
ústřední list protektorátních odborů Národní práce nebo deníky České slovo, Lidové
noviny, Lidové listy a Národní politika (nikoli již jako stranické listy, ale jako listy nově
vzniklého Národního souručenství5), dále pak fašistické Vlajka (úředně zastaven 1942)
a týdeník Árijský boj - ústřední list protižidovské ligy.6
Správa v tiskové, podobně jako v každé jiné oblasti, byla dvojkolejná – česká a jí
nadřazená říšská. Z české strany periodika skrze tiskový odbor předsednictva ministerské
rady7 řídil nejprve Z. Schmoranz, po něm A. Bareš, F. Hoffman (všichni tři postupně

3

Podkapitola zpracována volně dle: Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků
v českých zemích z let 1939 – 1945, Univerzita Karlova, Praha 1980, dále Končelík, Jakub; Köpplová,
Barbara; Kryšpínová, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara, Karolinum, Praha
2003, dále Beránková, Milena; Křivánková, Alena; Ruttkay, Fraňo: Dějiny československé žurnalistiky,
III.díl, Novinář, Praha 1988.
4
Dokument dostupný z http://www.fronta.cz/dokument/souborny-prehled-pokynu-pro-tiskovou-prehlidkuplatnych-ode-dne-17-zari-1939, poslední aktualizace 1. 3. 2008.
5
Národní souručenství – uskupení, sestavené v. 1939 v návaznosti na zrušení českých politických stran jako
obranná
fronta
proti
Němcům,
roku
1943
rozpuštěno,
dostupné
z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava, poslední aktualizace 15. 5. 2008.
6
Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945,
Univerzita Karlova, Praha 1980.
7
Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945,
Univerzita Karlova, Praha 1980, str. 48, pozn. č. 177: Předsednictvo ministerské rady – v době okupace
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zatčeni, Z. Schmoranz následně popraven) a nakonec C. Melč. Z německé strany byly
tiskoviny sledovány oddělením pro tisk pod vedením bývalého referenta pro tiskové
oddělení nacistického Ministerstva vnitra Wolfganga Wolframa von Wolmara8, toto
oddělení působilo při kulturním odboru Úřadu říšského protektora (vedoucí Karl von
Gregory, později nahrazen funkcionářem SS Martinem Wolfem).
Dle již citovaného Pasákova soupisu legálních tiskovin vyšlo na území PČM v letech
1939 – 1945 celkem 2218 českých a německých legálních novin, časopisů a úředních
věstníků, z toho pouze českých periodik 2125.9 Z tohoto počtu bylo ve stejném období
zastaveno přibližně 1887 českých novin, časopisů a úředních věstníků a 53 německých.10
Zastavovány byly především časopisy zájmové či odborné povahy a nikoli noviny
a časopisy politického charakteru, zejména pak periodika čistě kolaborantská (dle okupační
moci nepůsobily prvně zmíněné časopisy dostatečně ideologicky a odváděly čtenáře od
hlavního cíle - politického přeškolení; politika měla prosáknout do všech novinových
rubrik vč. např. sportu).11
1.2.2

Cenzura
Český tisk nepodléhal cenzuře až po nastolení PČM. V období bezprostředně

předcházejícímu protektorátu, tedy za druhé republiky12, konkrétně pak 26. 9. 1938 po
vyhlášení branné pohotovosti státu, byla vládou zřízena Ústřední cenzurní komise s cílem
jednotně řídit a využívat cenzuru. Postupem času začalo docházet k zastavování vydávání
některých časopisů – jednalo se především o levicové a komunistické tituly. Mezi zakázaný
prostředník mezi vládou, Národním souručenstvím a německými institucemi, zaniklo na základě
rekonstrukce protektorátní vlády v r. 1942.
8
Končelík, Jakub; Köpplová, Barbara; Kryšpínová, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von
Wolmara, Karolinum, Praha 2003, str. 21 - ,,WOLMAR, WOLFGANF WOLFRAM VON (*9. 6. 1910 Vídeň
- g 2. 12. 1987), německý úředník, SS-Hauptsturmführer. 1930 maturoval na gymnáziu v Lokti, poté studoval
na německé univerzitě v Praze. 1934 se stal vůdcem Sudetoněmeckého svazu nacistických studentů
Studentenbund. Po vypovězení ze země působil v berlínské kanceláři NSDAP pro péči o sudetské Němce.
1939 po okupaci Československa se stal vedoucím skupiny Tisk v kulturněpolitickém oddělení Úřadu
říšského protektora. Po skončení 2. světové války se pod falešným jménem ukrýval v americkém pásmu
Rakouska, poté byl na krátkou dobu uvězněn, žil v Německu a pracoval jako novinář“.
9
V soupise jsou zahrnuty i tiskoviny, které ve vymezeném období vyšly i třeba jen v jediném čísle. Pasák,
Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945, Univerzita
Karlova, Praha 1980, str. 8 a 9.
10
Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945,
Univerzita Karlova, Praha 1980, str. 78.
11
Končelík, Jakub; Köpplová, Barbara; Kryšpínová, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von
Wolmara, Karolinum, Praha 2003, str. 9.
12
Politický systém v ČSR v období 1. 10. 1938 – 14. 3. 1939.
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obsah patřily např. zprávy, které by mohly zneklidnit obyvatelstvo, kritika připravovaných
reforem nebo informace, které by nebyly v souladu se zahraniční politikou státu. Komise
byla spolu s brannou pohotovostí státu zrušena 28. 2. 1939, provádění cenzury ovšem
nikoli.
Bezprostředně po vyhlášení PČM, 17. 3. 1939, byla vydána směrnice o novém
uspořádání tiskové služby. Tato směrnice zřizovala Ústředí tiskové dozorčí služby,
působící při tiskovém odboru předsednictva ministerské rady a dohlížející na obsah
vycházejících tiskovin. Úředníci tohoto orgánu působili přímo v redakcích a kontrola listů
probíhala ve třech stupních – v rukopise, stránkovém obtahu a tisku před distribucí.
17. 9. 1939 byl dále vydán Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku – tajný
dokument, vztahující se pouze na český tisk, který detailně upřesňoval roli tisku
v protektorátu. S jeho obsahem byli seznámeni cenzoři (šéfredaktoři a úředníci tiskové
dozorčí služby). Nejvyšším cenzorem byl až do roku 1943 Wolfgang Wolfram von
Wolmar. Zřídil tzv. Gruppenpresse (později Generalreferatpresse)13 a inicioval tzv. tiskové
konference pro české redaktory, později pouze šéfredaktory vycházejících periodik.
Jednalo se o tajné porady, uskutečňující se více méně v pravidelných intervalech dle druhu
tiskoviny (jednou měsíčně pro veškerý tisk, týdně pro deníky) v Presseklubu14, na kterých
Wolmar účastníkům diktoval, v jakém směru mají orientovat novinové zpravodajství.
Během těchto konferencí Wolmar opakovaně apeloval na účastníky, aby svými články
výrazněji ukázali, že chápou světovou situaci a umí ji čtenářům vyložit a současně aby
aktivněji spolupracovali při komentování vybraných událostí, opakovaně také odsoudil
,,pasivní loajalitu15“. Kromě již zmíněných orgánů podléhal tisk také přímému dozoru
gestapa a nacistické bezpečnostní policie + byl dozorován ministerstvem vnitra
protektorátu.
Základním požadavkem na obsah periodik byla plná proněmecká angažovanost.
Zpravodajství smělo vycházet pouze z materiálů německé zpravodajské kanceláře DNB
(Deutsches Nachrichten Büro), a to ještě po speciální úpravě pro protektorát. Zakázáno
13

Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945,
Univerzita Karlova, Praha 1980, str. 53.
14
Beránková, Milena; Křivánková, Alena; Ruttkay, Fraňo: Dějiny československé žurnalistiky, III.díl,
Novinář, Praha 1988, str. 236, pozn. č. 242: Presseklub – společenské středisko německých redaktorů
a českých aktivistických novinářů.
15
Končelík, Jakub; Köpplová, Barbara; Kryšpínová, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von
Wolmara, Karolinum, Praha 2003, např. str. 91.
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bylo informovat o ekonomické situaci v Německu, neboť srovnání s horším stavem
v protektorátu vyvolávalo podráždění, dále se nesmělo psát o dislokaci německé armády,
transportech, sebevraždách v souvislosti s německou okupací, nezaměstnanosti, stávkách,
cenách elektřiny a uhlí. Prováděla se cenzura fotografií, grafické úpravy periodik, hlídány
byly titulky a určovány i detaily jako např. vhodné rozmístění článků a titulků v rámci
jednotlivých stránek. Omezeno bylo zahraniční zpravodajství. Samozřejmě bylo zakázáno
zmiňovat se o cenzurních opatřeních. Neschválené články nemohly zůstat vynechány bez
náhrady, cenzurou vzniklá bílá místa musela být zaplněna. Na stránkách novin se kromě
propagačních článků vyskytovaly ovšem i zprávy, které měly silně působit na psychiku
obyvatel – počty a jména popravených, pro výstrahu a po schválení. Nedodržování pokynů
se trestalo konfiskací, případně zastavením listu, později hrozila cenzorům i smrt.
Uplatňovala se cenzura předběžná, průběžná a následná.
Zásahy do obsahu tiskovin se pak ještě prohloubily s nástupem Emanuela Moravce
(1942), pověřeným vedením nově zřízeného Úřadu lidové osvěty a ministrem školství,
potažmo školství a lidové osvěty. Dosud vydávané noviny a časopisy byly opět rušeny
a slučovány, klíčové pozice v redakcích deníků zastávali aktivističtí kolaboranti
a zpravodajství tak bylo jednoznačně propagandistické a nevěrohodné.
Rok před koncem války byly příkazy směřující k náplni tisku vzhledem
k mezinárodně-politickému vývoji povšechného rázu a s příchodem roku 1945 slábly,
neboť nebylo téměř co cenzurovat.

1.2.3

Novináři
Novináři působící v legálních periodicích byli vesměs tlakem okolností donuceni

k loajalitě, zejména s ohledem na možné důsledky nespolupráce. Byli ovšem i takoví, kteří
kolaborovali dobrovolně, ať už z přesvědčení či s vidinou zisku, mezi nimi např.:
V. Krychtálek, K. Lažnovský, V. Ryba, J. Křemen, V. Crha, E. Vajtauer nebo K. Werner
(tzv. Sedmička vedoucích protektorátních aktivistických novinářů).16 Ti měli často na
základě výhrůžek oprávněný důvod obávat se o svůj život, přesto nacistickou ideologii

16

Končelík, Jakub; Köpplová, Barbara; Kryšpínová, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von
Wolmara, Karolinum, Praha 2003.
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podporovali. V redakcích pak dále působila celá řada novinářů, jejichž práci nebylo již
dříve možno považovat za kvalitní, mezi nimi např. J. Scheinost nebo J. Vrba17. Do
okupačních tiskovin přispívali však i za cenu možného zatčení také autoři, jako
např. E. F. Burian, F. Halas, F. Hrubín, J. Drda nebo J. Fučík18, odpůrci režimu, se snahou
posílit ducha odporu vůči okupaci i touto cestou. Stávalo se tak, že některé články byly bez
vědomí autorů cenzory měněny v proněmeckém duchu.
Antonín Finger, redaktor Večerního Českého slova a autor stenografických zápisů
z protektorátních tiskových porad, uskutečněných v letech 1939 – 1941, které jsou
obsahem již citované publikace Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara,
popisuje v této publikaci situaci v redakcích v dané době následovně: ,,Bylo to strašné
prostředí, na jedné straně soustavný a neustálý německý nátlak, sliby i hrozby, zatýkání
a popravování nejbližších přátel a spolupracovníků, stálý pocit nebezpečí od udavačů
a šéfredaktorů, klesající důvěra ke kolegům v redakci, a na druhé straně vědomí
povinnosti, že je třeba zvětšit činnost, když pracovníků neustále ubývá. Ale i v tomto
prostředí se pracovalo bez ustání a s úspěchem, který bude oceněn snad později.“19
Po válce byli aktivističtí novináři souzeni a potrestáni mnohaletými tresty či přímo
odsouzeni k smrti.

2 Místo periodika Praha v týdnu ve struktuře pražského tisku, historie
listu
2.1 Místo periodika Praha v týdnu ve struktuře pražského tisku20
V průběhu existence Protektorátu Čechy a Morava, tedy let 1939 – 1945 vyšlo
v Praze celkem 1346 různých legálních novin, časopisů, a úředních věstníků. Tento počet
zahrnuje jak samostatné tiskoviny, tak jejich případné přílohy, přičemž se jednalo
17

Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945,
Univerzita Karlova, Praha 1980, str. 68.
18
Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945,
Univerzita Karlova, Praha 1980, str. 75.
19
Končelík, Jakub; Köpplová, Barbara; Kryšpínová, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von
Wolmara, Karolinum, Praha 2003, str. 21.
20
Podkapitola zpracována volně dle Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků
v českých zemích z let 1939 – 1945, Univerzita Karlova, Praha 1980.
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(rozděleno dle periodicity) o 40 deníků, 176 týdeníků, 612 měsíčníků, 84 nepravidelně
vycházejících titulů a 434 tiskovin vycházejících s různou periodicitou (vícekrát týdně,
měsíčně, několikrát ročně apod.)21. Titulů vydávaných německými institucemi bylo celkem
8822, jiné cizí instituce vydávaly celkem 723 titulů.
Některé tiskoviny vyšly v daném období pouze v jediném čísle (např. Národní
myšlenka, revue českého nacionalismu – číslo vyšlo vroce 1939, Feldpostbriefe
für Studenten der Medizin, který vydala Lékařská fakulta německé univerzity
v Praze – číslo vyšlo v roce 1944 nebo Amtliches Nachrichtenblatt – číslo vyšlo v roce
1939). Jiné vycházely po celou dobu existence protektorátu – ať už to byly listy s jistou
tradicí (např. deník Národního souručenství České slovo - 1907 – 1945, deník Národního
souručenství Lidové listy - 1922 – 1945, Lidový deník – 1914 – 1945, týdeník Křížovka
a důvtip - 1925 – 1945 nebo měsíčník Časopis turistů - 1887 – 1945) nebo listy založené
pro účely a spolu s protektorátním územím (např. deník Amtsblatt des Protektorates
Böhmen und Mähren/ Úřední list Protektorátu Čechy a Morava - 1939 – 1945, německý
deník pro Čechy a Moravu Der Neue Tag - 1939 – 1945 nebo deník Národní práce,
ústřední list protektorátních odborů NOÚZ, vydání pro Prahu - 1939 – 1945). Většina
tiskovin, vydávaných v Praze však stejně jako listy vydávané na zbytku protektorátního
území neodolala tvrdé německé protektorátní tiskové politice a byla v průběhu času
slučována, zastavována a rušena. Důvody byly nejrůznější – jednalo se jak o židovské listy,
zastavované v souvislosti s nacistickým protižidovským smýšlením (např. Židovské
zprávy, které vydával Ústřední sionistický svaz - 1936 – 1939), tak o listy organizací
a sdružení, jejichž činnost byla během existence protektorátu zastavena (např. Sokol, jemuž
byla aktivita zakázána v roce 1941), dále pak o tiskoviny s kulturní tématikou, k jejichž
zkáze přispělo omezení českého kulturního života v polovině r. 194424. Tisk se během
protektorátu musel potýkat také s nedostatkem papíru, v důsledku čehož docházelo ke
krácení rozsahu existujících tiskovin. Nejkritičtějším obdobím z hlediska úbytku počtu
vydávaných listů v Praze byl rok 1941, kdy přestalo vycházet nebo bylo úředně zastaveno
celkem 306 tiskovin, dále to byl rok 1945, kdy svoji činnost ukončilo 205 tiskovin.
21

Zjištěno na základě prostudování: Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků
v českých zemích z let 1939 – 1945, Univerzita Karlova, Praha 1980.
22
Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945,
Univerzita Karlova, Praha 1980, str. 433.
23
Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945,
Univerzita Karlova, Praha 1980, str. 433.
24
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava, poslední
aktualizace 15. 5. 2008.
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Některým listům se podařilo bez zastavení pokračovat ve vycházení i po válce, jiné, za
protektorátu zastavené tiskoviny, po válce svoji činnost obnovily. Je potřeba uvést, že
zastavovány byly tituly jak české, tak německé.
Tabulka č. 1: Počty zastavených tiskovin, vycházejících v Praze v letech 1939 – 1945
dle jednotlivých roků

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

129

180

306

184

113

179

205

Zdroj: Zjištěno na základě prostudování: Pasák, Tomáš: Soupis
legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých
zemích z let 1939 – 1945, Univerzita Karlova, Praha 1980.

Časopis Praha v týdnu byl tedy jedním z celkem 176 týdeníků, které v Praze za celé
období protektorátu vyšly. Jelikož se zabýval poměrně širokým okruhem témat, avšak
každým z nich pouze v obecné rovině, nelze jej zařadit do konkrétní tematické skupiny
a tím pádem ani přesně definovat, kolik dalších obdobných týdeníků či vůbec listů v daném
období na území hlavního města vycházelo.
Tabulka č. 2: Počet týdeníků, vycházejících v Praze v letech 1939 – 1945
dle jednotlivých roků

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

137

148

123

91

76

62

43

Zdroj: Zjištěno na základě prostudování: Pasák, Tomáš: Soupis
legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých
zemích z let 1939 – 1945, Univerzita Karlova, Praha 1980.
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2.2 Historie a obecná charakteristika listu25
Časopis Praha v týdnu byl kulturním programovým týdeníkem, přinášejícím kromě
přehledu týdenního programu pražských divadel, biografů, koncertů a dalších akcí
(např. recitace, vycházky, organizované Klubem českých turistů - KČT, plánované
sportovní akce, výstavy) také články z nejrůznějších kulturních oblastí (film, literatura,
divadlo, malířství), recenze a obsahy filmů a divadelních her, ale i články na různá jiná
zajímavá a zájmová témata, jakými byly např. příspěvky o vybraných pražských
památkách, historii vybraných pražských budov a městských čtvrtí, českých městech,
turistických zajímavostech na území Protektorátu Čechy a Morava a další. Významnou
součástí časopisu byla jeho fotografická a obrazová část, kterou byly články prokládány.
Jednalo se o fotografie, případně kreslené portréty známých osobností kulturního života,
fotografie z filmů i divadelních představení, ukázky z děl českých i zahraničních malířů,
ale také např. o fotografické přílohy ke článkům o nejrůznějších pamětihodnostech, k sérii
článků o pražských ulicích a náměstích apod. Součástí zejména pozdějších ročníků jsou
také fotografie českých i německých protektorátních politických představitelů a fotografie
z akcí s nimi spojených.
Časopis vycházel v Praze v letech 1940 – 1944 každý čtvrtek, výjimku tvořilo několik
případů, kdy byla spojena 2 čísla do jednoho vydání – zpravidla se tak stalo v letních
měsících a ke konci roku. V roce 1941 tak vyšlo dvojčíslo 30 – 31 pro období 25.7. – 7. 8.
a 51 – 52 pro období 19. 12. 1941 – 1. 1. 1942, v roce 1942 pak vyšla následující dvojčísla:
2. 7. č. 26 – 27; 16. 7. č. 28 – 29; 30. 7. č. 30 – 31;13. 8. č. 32 – 33 a 27. 8. č. 34 – 35.
Časopis vycházel v tisku J. Andresky, jeho majitelem a vydavatelem byla společnost
Zádruha a.s. Výši nákladu listu se bohužel nepodařilo dohledat jak v samotném časopise,
tak ani v jiných publikacích, zejména soupisech tisku z daného období26.

25

Podkapitola zpracována na základě prostudování časopisu Praha v týdnu, ročníky I (1940, dostupný
v Archivu hl. m. Prahy), II (1941, dostupný v Městské knihovně v Praze), III (1942, dostupný v Národní
knihovně v Praze), IV (1943, dostupný v Archivu hl. m. Prahy ) a V (1944, dostupný v Archivu hl. m. Prahy).
26
Např. Kubíček, Jaromír a kol., Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 2, Noviny České
republiky 1919-1945, Sdružení knihoven ČR, Brno 2004 nebo Zeitungen und Zeitschriften im Protektorat
Böhmen und Mähren, Orbis, Praha 1941 nebo Tisk a novináři (věstník Národního svazu novinářů, měsíčník),
ročník 14 (č. 1 – 9/10, tj. září 1939 – květen/červen 1940).
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Vůbec poprvé vyšla Praha v týdnu 25. 4. 1940, její existence pak byla ukončena na
základě úředního zastavení v roce 1944 číslem 35, ročník V, které vyšlo 31. 8. Stalo se tak
patrně v souvislosti s vyhlášením „totálního válečného nasazení v protektorátu“27 ve druhé
polovině r. 1944, jehož důsledkem bylo významné omezení českého kulturního života
(omezení časopisů, hudby, byla zakázána divadelní představení, uzavřeny výstavní síně
a muzea). List měl tedy celkem 5 ročníků o 227 číslech, kde v I. ročníku vyšlo celkem
36 čísel, v ročníku II. celkem 52, resp. 50 čísel (s ohledem na již uvedená dvojčísla),
ve III. ročníku vyšlo 52, resp. 47 čísel, v ročníku IV. vyšlo celkem 52 čísel a konečně
v posledním, V. ročníku vyšlo celkem 35 čísel.
Tabulka č. 3: Přehled jednotlivých ročníků časopisu Praha v týdnu a počtu vydaných čísel

Rok, ročník

Počet čísel

1940, I. ročník

36 čísel

1941, II. ročník

52 čísel v rámci 50 výtisků (s ohledem na dvojčísla)

1942, III. ročník

52 čísel v rámci 47 výtisků

1943, IV. ročník

52 čísel

1944, V. ročník

35 čísel
celkem: 227 čísel

Zdroj: Časopis Praha v týdnu, ročníky I – V.

Cena jednoho čísla časopisu se postupem času měnila, logicky směrem
vzhůru - původní cena byla 1 koruna za číslo, předplatné časopisu na rok stálo 50 korun,
půlroční předplatné pak 26 korun a čtvrtletní 13 korun. První zdražení přišlo v polovině
roku 1941, kdy cena za samostatné číslo stoupla na 1,50 korun a cena ročního předplatného
stoupla na 75 korun včetně poštovného. Deváté číslo III. ročníku z 5. března 1942 již stálo
2,50 korun, půlroční předplatné činilo 60 korun. Tyto ceny již zůstaly neměnné až do
zastavení listu.
Jelikož časopis obsahoval inzerci, lze předpokládat, že tato byla nejvýznamnějším
zdrojem jeho financování. Zpočátku se jednalo o pár drobných inzerátů rozmístěných
27

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava,
aktualizace 3. 2. 2008.
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v rámci celého obsahu, později byla inzerci vymezena speciální strana (inzerce se
objevovala z druhé strany titulní stránky, později pak na úplně poslední straně listu,
v některých číslech V. ročníku je inzerci věnováno v každém čísle hned několik stran).
Časopis vycházel po celou dobu svojí existence ve formátu A4. Jeho obsah byl vždy
černobílý, různě se však měnilo probarvení titulní a poslední stránky. Titulní strana
časopisu zaznamenala v průběhu jeho existence také jistý vývoj. Její nejvýraznější součástí
byla většinou fotografie jisté významné kulturní osobnosti, zejména při „akci“ (tj. při
hudebním/tanečním/divadelním představení, z filmu), fotografie tematická (např. foto
pomníku B. Smetany v Jabkenicích, zveřejněné u příležitosti Smetanova roku – V. ročník,
č. 19/1944, nebo fotografická koláž kina Othella a další zlínské budovy jako upoutávka na
2. Filmové žně ve Zlíně – II. ročník, dvojčíslo 30 – 31/1941), fotografie umělecká
(např. fotografie Karla Ludwiga ve III. ročníku – Baletka v č. 11/1942, Na slunci
v č. 22/1942) či fotografie jiného typu (pohledy na Prahu, foto z výstavy Umění a byt
1800 – 1850 – II. ročník, č. 25/1941). Výjimku tvořily titulní strany opatřené kresbou
(např. V. ročník, č. 20/1944 – kresba Jana Dostála, nazvaná Máchovská variace). Název
časopisu uvedený na obálce měl výraznou podobu, zpočátku byl psán psacím písmem
a obohacen o kresbu Chrámu sv. Víta, která se objevovala nad ním, ta od č. 6/1940 chybí,
v č. 11/1940 se opět ob jeví, aby od čísla následujícího již zmizela úplně. Až do první
změny obálky zabírala tedy fotografie cca ¾ titulní strany, zbytek patřil právě názvu
časopisu, identifikačním informacím (ročník, číslo, týden, datum, pro které dané číslo
vyšlo, cena), eventuálně pak podtitulu časopisu (v průběhu I. ročníku se několikrát změnil
z původního programového týdeníku na informační ilustrovaný týdeník, později obrázkový
a informační týdeník, informační týdeník, posledním podtitulem před jeho definitivním
vymizením pak byl společenský týdeník). První a zároveň i poslední výrazná změna přišla
na konci II. ročníku časopisu, konkrétně u č. 47/1941, kdy byla ústřední fotografie zvětšena
na téměř celou stranu, titul časopisu byl uveden stále ještě výrazně avšak tiskacím písmem,
na stránce se pak již objevili pouze informace o čísle a týdnu, pro který vychází. Tato
podoba obálky již vydrží až do zastavení listu. Rozsah listu opět nebyl po celou dobu jeho
vycházení jednotný. I. ročník začal vycházet o 18 stranách, v čemž do čísla 25/1941
pokračoval rovněž ročník II. Zde dále čísla 26 – 29 a 33/1941 vyšla o 14 stranách,
dvojčíslo 30 – 31 pak o 18 stranách a dvojčíslo 51 – 52 o 26 stranách. Rozsah jednotlivých
čísel III. ročníku se opět pohyboval okolo 18 stran (převážně 18, někdy však i 14 nebo
17 stran), dvojčísla pak měla celkem 21 stran s výjimkou dvojčísla 32 – 33, které mělo
14
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9 stran. Od čísla 36/1942 a v průběhu celého IV. ročníku již můžeme pozorovat i na Praze
v týdnu trend omezování rozsahu tiskovin z důvodu nedostatku papíru – v tomto období
časopis vycházel již pouze o 10 stranách, v V. ročníku byl rozsah 8 – 10 stran.
Přestože vyšlo pouhých pět ročníků, vystřídal se na postu šéfredaktora, případně
odpovědného redaktora listu poměrně vysoký počet osob, při bližším pohledu na autory
jednotlivých článků, které v průběhu existence časopisu vyšly, pak zjistíme, že se na
podobě listu podílely některé významné osobnosti tehdejšího kulturního či vědeckého
života. Této problematice se v detailu věnuje následující kapitola.

3

Praha v týdnu v letech 1940 – 194428

3.1 Redakce
Redakce a administrace časopisu Praha v týdnu měla svoji kancelář nejprve
v Bělehradské ulici číslo 97, později, jak se uvádí v posledním, 36. čísle 1. ročníku
časopisu, se přesunula na adresu Bělehradská 10. V květnu 1942 se kanceláře redakce
a administrace oddělily, redakce přesídlila do Vodičkovy ulice číslo 41, administrace
zůstala na původní adrese. V únoru 1943 se pak redakce přesunula zpět do Bělehradské
ulice, aby se následně v dubnu 1943 opět stěhovala, tentokrát na Berlínskou třídu (dnes
Revoluční29) č. 25. Zde již redakce sídlila až do úředního zastavení listu v září 1944.
Časopis většinou uváděl zcela minimální množství informací, týkajících se
personálního obsazení redakce. Tiráže v jednotlivých číslech tak obsahovaly pouze jméno
odpovědného a vedoucího redaktora a kdo periodikum vydával a tiskl. Změna
odpovědného a vedoucího redaktora byla oznamována různě – někdy se pouze změnilo
jméno dané osoby v tiráži bez jakéhokoli dalšího upozornění, jindy byla změna oznámena
čtenářům výrazněji hned za titulní stranou a v několika dalších číslech pak na stejném místě
28

Kapitola zpracována na základě prostudování časopisu Praha v týdnu, ročníky I (1940, dostupný v Archivu
hl. m. Prahy), II (1941, dostupný v Městské knihovně v Praze), III (1942, dostupný v Národní knihovně
v Praze), IV (1943, dostupný v Archivu hl. m. Prahy ) a V (1944, dostupný v Archivu hl. m. Prahy ), dále
použity prameny Končelík, Jakub; Köpplová, Barbara; Kryšpínová, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga
Wolframa von Wolmara, Karolinum, Praha 2003;
Pasák, Tomáš: Pod ochranou říše, Práh,
Praha 1998 a http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=5&name=MORAVEC+EMANUEL,
poslední aktualizace 6. 5. 2008.
29
Lašťovka, M.; Ledvinka, V. a kol.: Pražský uličník – encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství.
Díl O – Ž, Nakladatelství Libri, Praham1998, str. 145.
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opakována. Pouze některá čísla uváděla na svých stránkách vedoucí rubrik. Např. dle čísla
12/1940 informační službu řídil JUC. Vlastimil Voják, administraci, propagaci a inzerci
řídil JUC. Bohumil Marušák, o výtvarném umění referovala akademická malířka
Milada Lexová. Od čísla 16/1940 se administrace časopisu a jeho propagace a inzerce dělí
mezi Bohumila Marušáka (administrace) a Jaroslava Quitta (propagace a inzerce).
Obecně lze říci, že obsazení řídících míst v rámci redakce se poměrně často měnilo.
Časopis zahájil svoji činnost pod vedením JUDr. Jaroslava Holmana30 ve funkci
odpovědného a vedoucího redaktora. Řízením listu byl od prvního čísla časopisu pověřen
Ing. C. Adolf Ohanka31. II. ročník časopisu v r. 1941 zpočátku opět ve funkci odpovědného
a vedoucího redaktora vedl JUDr. J. Holman, od čísla 11/1941 však tuto funkci přebírá
J. A. Smola32. V čísle 32/1941 se v redakčním okénku na čtenáře časopisu obrací
J. A. Smola jako odpovědný redaktor listu a Jiří O. Parma33 jako jeho šéfredaktor
(z následného redakčního slova v č. 34/1941 však zjistíme, že ke změnám v redakci došlo
již v čísle 30/1941). Od prvního čísla III. ročníku časopisu není již funkce šéfredaktora
uváděna, odpovědným redaktorem zůstává J. A. Smola. Hned od čísla 2/1942 se však
objevuje výrazný titulek upozorňující, že list rediguje Karel Ludwig34, přičemž J. A. Smola
již v tiráži nefiguruje. Od čísla 6/1942 na post odpovědného redaktora nastupuje Rudolf
Štechmiler35, Karel Ludwig se v časopise objevuje jako autor fotografií mnoha titulních
stránek. Od dvojčísla 32 – 33 ze srpna 1942 se pak vrací na pozici vedoucího
a odpovědného redaktora. Od prvního čísla IV. ročníku vzhled časopisu určuje
Karel Ludwig coby odpovědný redaktor a řídí jej Josef Sekera36 s redakční radou. Počínaje
30

Nezjištěno.
Nezjištěno.
32
Nezjištěno.
33
Parma, Jiří Otta (1889 – nezjištěno), český spisovatel a novinář, původně ředitel poštovního úřadu
Národního shromáždění v Praze, tajemník v presidiu ministerstva pro Slovensko v Bratislavě. Z díla: Oči
smutných úsměvů (román, 1913), Její srdéčko (román, 1923), Radost jihu (román, 1928), Srdce v plamenech
(román, 1928); lyrická tvorba: např. Hudba moře (1914),
Zpěv krve (1915). Dostupné
z:
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/426021-parma-jiri-ota-cesky-spisovatel,
poslední
aktualizace
27. 4. 2008, dále Vopravil, J. (zpracoval): Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, Státní
pedagogické nakladatelství Praha, 1973, str. 1032.
34
Ludwig, Karel (1919–1977), významný představitel českého ateliérového portrétu. Od roku 1940 žil
v Praze, své fotografie publikoval v ilustrovaných magazínech. Během 2. světové války portrétoval populární
herce, vytvářel Degasem ovlivněné záběry baletek, divadelní snímky a fotosky. V revolučním období roku
1945 zpracoval výbornou sérii fotografií o příjezdu a pobytu rudoarmějců v Praze. Dostupné z:
http://digiarena.zive.cz/default.aspx?section=31&server=1&article=3349, poslední aktualizace 27. 4. 2008.
35
Štechmiler Rudolf (1917 – 1958), pracovník Národně-technického muzea v Praze, redaktor, historik
techniky. Čerpáno z: Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od
1. 1. 1937 do 31. 12. 1962, Státní knihovna ČSSR – Národní knihovna v Praze, 1962, str. 277.
36
Pravděpodobně Sekera Josef (1897 – 1972), původně úředník ČSD, prozaik, romanopisec (např. Svaté
listy, Hazardní hráči, Kruh osudu). Čerpáno z: Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…? Přehled českých spisovatelů
31
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číslem 21/1943 až do úředního zastavení listu v září 1944 se v tiráži přestal objevovat
K. Ludwig, uvedeno je pouze že časopis řídí Josef Sekera s redakčním kruhem a za redakci
odpovídá E. Polnar37. Na základě těchto informací tedy vidíme, že redakce byla z hlediska
obsazení řídících postů nejstálejší v letech 1943 – 1944, což se také projevilo na obsahu
časopisu.
Jednotlivé články jsou zejména zpočátku fungování časopisu často bez autora, ještě
více je případů, kdy autor článku uvedl pouze zkratku nebo počáteční písmena svého jména
či pseudonymu a jména velkého počtu redaktorů tak bohužel nelze určit (zkratky nelze
přiřadit k žádnému ze známých jmen).
Z autorů, které bylo možné identifikovat, přispívali do prvního ročníku časopisu
(1940) zejména autoři: Jaroslav Holman (především články, týkající se rozhlasu), Čeněk
Chyský38 (historické články), Jaroslav Tumlíř39 (články, týkající se divadla), Jiří Dostál40
(články o hudbě), Václav Suk41 (články, týkající se literatury) nebo J. A. Smola (články
s filmovou tématikou). Mezi hlavní přispěvatele do druhého ročníku časopisu (1941)
patřili: Čeněk Chyský (historie), Milada Lexová (výtvarnictví), Niké Honcová42 (taneční
tématika), J. O. Parma (různé), Jiřina Parmová43 (film), Bronislav Mázel44 (různé), Jaroslav
Tumlíř (divadlo) nebo V. J. Krýsa45 (různé). Třetí ročník časopisu (1942) pravidelně
zásobovali svými články např. Jaroslav Hlaváček46 (různé), Jaroslav Pokorný47

a publicistů zemřelých v letech 1971 – 1974 a doplňky k rokům 1935 – 1970, Státní knihovna ČSR v Praze,
1974, str. 207.
37
Nezjištěno.
38
Chyský, Čeněk (1877 - 1952), čes. hist., prof. střed. šk., rozvinul znač. popularizační činnost v oboru
turistiky a hist. umění v čes. zemích (přednášky, články v novinách i čas.). Samost. vyšly: Orlické hory 1921,
Hory Orlické - na Jiráskově horské cestě 1922, Pražský hrad a chrám sv. Víta 1929, dostupné z:
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/411248-chysky-cenek , poslední aktualizace 13. 4. 2008.
39
Tumlíř Jaroslav (1902 - nezjištěno), český spisovatel, byl čl. Slov. nár. div., 1924 dramaturgem divadla
Akropolis, od 1929 úředníkem Ústřední pražské knihovny. Vydal několik divadelních her (Nemravný život
1925, Početnice lásky 1929, Strašidelná tetička 1930, Blahoslavená lenost 1931 aj.) a básně Hořící strom
1924, Papírový drak 1931. Dostupné z: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/441178-tumlir-jaroslav, poslední
aktualizace 3. 5. 2008.
40
Nezjištěno.
41
Nezjištěno.
42
Nezjištěno.
43
Parmová, Jiřina (1894 – nezjištěno), novinářka, spisovatelka, autorka knih pro mladé, redigovala časopis
Lípa, přispívala do Bratislavského deníku Hvězdy, Jasu, Moravskoslezského deníku, Národní politik, choť
J. O. Parmy. Z díla: Píseň lásky, Dívčí sny). Vopravil, J. (zpracoval): Slovník pseudonymů v české
a slovenské literatuře, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1973, str. 1032.
44
Nezjištěno.
45
Krýsa,V.J.
(1909-1972),
český
novinář
a
spisovatel.
Dostupné
z:
http://www.duchcov.cz/noviny/200603/koukal.htm, poslední aktualizace 27. 4. 2008.
46
Nezjištěno.
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(divadlo, různé) nebo Rudolf Štechmiler (různé), ročník čtvrtý (1943) pak Jiří Dostál
(hudba), Jaroslav Hlaváček (výtvarnictví, sochařství), Vladimír Bor48 (různé – divadlo,
hudba), Dr. Bedřich Slavík49 (různé), Niké Honcová (taneční tematika), Jiří Hrbas (film)
nebo František Götz50 (divadlo). Vzhled pátého a posledního ročníku (1944) utvářeli
zejména: Jiří Dostál (hudba), Bedřich Slavík (literatura), Vladimír Bor (hudba), Niké
Honcová (tanec), V. Šolín (hudba), Rudolf Štechmiler (různé) a Jiří Hrbas51 (film, divadlo).

47

Pokorný, Jaroslav (1920 – 1983), dramaturg, divadelní teoretik a kritik, překladatel z italštiny, němčiny
a starověké řečtiny, během protektorátu působil mj. jako redaktor časopisu Hospodářský kritik či lektor
v Burianově D 40 a D 41 a v Městských divadlech pražských, v letech 1948 – 1951 dramaturg ND, psal
divadelní hry (Plavci, 1941, Most na hranicích, 1948), melodramy (Křídový kruh, 1947) a libreta (k operám
J. Hanuše Plameny, 1956, Sluha dvou pánů, 1959, Pochodeň Prometheova, 1965), významnější je odborná
práce teatrologická - studie Složky divadelního výrazu (1946), studie 30 let sovětského divadla (1947,
s J. Honzlem), skripta Přehled dějin světového divadla (1951), monografie Shakespearova doba a divadlo
(1955). Odborné články a kritiky publikoval v teatrologických časopisech (Divadlo, Divadelní noviny,
Otázky divadla a filmu, Sovětské divadlo), přispíval do Literárních novin. Dostupné z:
http://www.obecprekladatelu.cz/P/PokornyJaroslav.htm, poslední aktualizace 19. 5. 2008, dále k tomu
Vopravil, J. (zpracoval):
Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, Státní pedagogické
nakladatelství Praha, 1973, str. 1077.
48
Bor, Vladimír (1915 – 2007), český hudební a filmový kritik a teoretik (O filmové hudebnosti), dramaturg
a
scénárista
(Morgana,
Sarajevský
atentát,
Pozor,
vizita!,
Sestřičky),
převzato
z Velký slovník naučný – Encyklopedie Diderot. Díl a/l, Diderot, 1999, str. 189 a dále z:
http://magazin.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=11321&P_soubor=zpravy%2Findex.php%3Fcat%3D4%26
od%3D%26clanek%3D5528 , poslední aktualizace 27. 4. 2008.
49
Slavík, Bedřich (1911–1979), literární historik a kritik, dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_spisovatel%C5%AF#S, poslední aktualizace
27. 4. 2008.
50
Götz, František (1894 – 1974), český literární historik, kritik, dramatik, dramaturg a programový mluvčí
Literární skupiny. Věnoval se také překladu. Byl zakládajícím členem brněnské expresionistické Literární
skupiny, spoluredigoval její časopis Host a byl spoluautorem významného manifestu Naše naděje, víra
a práce (1922). Jako dramaturg uváděl díla českých autorů (Karel Čapek, Vítězslav Nezval, Fráňa Šrámek).
V letech 1928–1944 a 1965–1969) byl dramaturgem Národního divadla. Velmi významné bylo jeho kritické
působení, a to literární i divadelní. Dostupné z: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/129110-frantisek-gotz,
poslední aktualizace 13. 8. 2008.
51
Hrbas, Jiří (1915 – 1976), český novinář, dramaturg, filmový kritik a publicista, redigoval a přispíval do
řady odborných časopisů i denního tisku (Svobodné slovo, Zemědělské noviny), od roku 1968 šéfredaktor
časopisů Film a doba a Záběr. Používal pseudonym Miloslav Havel. Autor teoretických a kritických
statí
a
studií
(Od
rozhlasové
hry
k
rozhlasovému
dramatu).
Dostupné
z:
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/49452-hrbas, poslední aktualizace 16. 10. 2006, dále k tomu Vopravil,
J. (zpracoval): Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, Státní pedagogické nakladatelství Praha,
1973, str. 670.
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Tabulka č. 4: Známí autoři článků časopisu Praha v týdnu, témata

Jméno autora

1940/ téma

1941/téma

1942/téma

1943/téma

1944/téma

Bor, Vladimír

--------------

--------------

--------------

divadlo,

hudba

hudba
hudba
Dostál, Jiří

hudba

--------------

(méně

hudba

hudba

příspěvků)
novoroční
Götz, František

--------------

--------------

--------------

divadlo

úvaha na
téma Nové
české
drama

Hlaváček,
Jaroslav

--------------

--------------

různé

výtvarnictví

různé

sochařství

(méně
příspěvků)

divadlo
Holman,

rozhlas

--------------

Jaroslav
Honcová, Niké
Hrbas, Jiří

Chyský, Čeněk

(méně

--------------

--------------

tanec

tanec

příspěvků)
--------------

tanec

--------------

--------------

--------------

divadlo,
film
(méně
příspěvků)

historická

historická

témata

témata

film

--------------

--------------

--------------

--------------

film,
divadlo

--------------

různé
(zejména

Krýsa, V. J.
--------------

rozhovory
s osobnost

--------------

mi)
výtvarnictví
Lexová, Milada

(méně

výtvarnictví

--------------

--------------

různé,

článek o

článek o

zejména

Muzeu hl.

Archivu

články o

m. Prahy

země české

--------------

příspěvků)
Mázel,
Bronislav

--------------

muzeích
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Parma, Jiří, O.

--------------

různé

--------------

--------------

--------------

Parmová, Jiřina

--------------

film

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

Slavík, Bedřich

--------------

--------------

--------------

různé

literatura

Smola, J. A.

film

--------------

--------------

--------------

--------------

Suk, Václav

literatura

--------------

--------------

--------------

--------------

Šolín, Vladimír

--------------

--------------

--------------

--------------

hudba

--------------

--------------

--------------

zábavný

Pokorný,
Jaroslav

Štechmiler,

divadlo,
různé

různé

obsah

Rudolf
-------------Tumlíř, Jaroslav

divadlo

divadlo

divadlo

--------------

(méně
příspěvků)

Zdroj: Praha v týdnu, ročníky I – V.

3.2 Rubriky, témata
Jak bylo již uvedeno, první ročník časopisu Praha v týdnu začal vycházet s podtitulem
programový týdeník a jednalo se vlastně o obohacený kulturní přehled. Vedle programů
kin, divadel, varieté a článků z oblasti divadla, filmu či hudby (obsahy divadelních her,
filmů, filmové a divadelní recenze, zamyšlení nad divadelním či filmovým tématem,
rozhovory s herci, režiséry, hudebníky a dalšími významnými kulturními osobnostmi)
obsahoval také regionální aktuality z hlavního města, informace z oblasti sportovního dění,
výstav, literatury (zejména recenze a obsahy knih), turizmu nebo zprávy ze společnosti, vše
doplněné o fotografie z filmů či různých uměleckých přestavení, fotoportréty významných
kulturních osobností či nejrůznější kresby a ukázky výtvarných děl. Výjimkou nebyly
zejména zpočátku existence časopisu ani oddechové články o vaření, o životě cvičitele
zvířat či o pražském požárním sboru.
U programových přehledů se časopis snažil o podání komplexního přehledu akcí,
konaných v hlavním městě, byť byl v tomto směru závislý na dodání informací od
provozovatelů jednotlivých podniků a organizátorů akcí (redakce také tyto několikrát za
dobu existence časopisu upozorňuje, aby přehledy dodávaly včas). V tomto kontextu byla
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dále podoba obsahu přehledů také svým způsobem závislá na programu jednotlivých
kulturních zařízení, který dále více méně stál na aktuálních nařízeních okupantů v oblasti
kulturní produkce. Přehledy tedy uváděly akce jak české, tak německé, byť později
zmíněných bylo v porovnání s českými výrazně méně. Německé akce byly zastoupeny
především v rámci divadelního programu (uváděn repertoár Stavovského dovadla, za
okupace čistě německé scény, přejmenované na Ständetheater, divadla Kammerspiele na
Senovážném náměstí a Deutsches Opernhaus neboli Německé opery v budově dnešní
Státní opery) a programu biografů (uváděny německé filmy). V přehledu výstav,
rozhlasového programu či programu varieté a kabaretů se německé akce objevují zřídka.
V prvním ročníku se objevují tyto pravidelné rubriky: Adresář divadel; Programový
přehled kulturních, eventuálně jiných zájmových akcí (např. výlety KČT) pro daný týden;
Přehled výstav a pražských muzeí; rubrika Literatura, která obsahovala přehled nově
vydaných děl; Adresář biografů; rubrika Redakční okénko, ve které je dáno slovo redakci
a která se poprvé objevuje ve druhém čísle prvního ročníku a následně v nepravidelných
intervalech pouze v případě, bylo-li třeba čtenářům sdělit nějakou zásadní informaci;
rubrika Informační služba, která poprvé vyšla v č. 4/1940 a podávala přehled hotelů dle
kategorií kde se dobře jí, spí a pije; celkem ve třech číslech (č. 3 – 5/1940) vyšla rubrika
Informace z pražské sportovní neděle, jejímž obsahem byly plánované sportovní události
pro daný týden (od č. 6/1940 pak byly tyto informace shromažďovány v sekci vymezené
pro sport, která však nebyla přímo označena jako rubrika sport, ale byla vedle sportovního
programu a výsledků navíc obohacena o nejrůznější další články se sportovní tématikou).
Informacím ze světa filmu a fotografiím z filmů je věnována zpočátku speciální
dvoustrana, později jsou tyto spolu s informacemi ze světa divadla, hudby a výtvarnictví
rozmístěny různě v rámci časopisu a jedná se zejména o kratší článečky, střípky apod.
Rubriky označené Výtvarnictví, Hudba nebo Film se pak objevují od č. 23/1940, Divadlo
od č. 28/1940. V číslech 10 – 16/1940 se dále objevuje rubrika Ze Staroměstské radnice,
přinášející krátké aktuality z Prahy. Pouze v číslech 16 – 17/1940 se objevuje rubrika
Pražské památky, představující vybrané pražské historické skvosty. Od č. 32/1940 se
objevuje rubrika Pražské kavárny, hotely a vinárny, nabízející jejich přehled, která pak
pravidelně vychází až téměř do samého konce druhého ročníku časopisu.
Ve stejném duchu jako první ročník se nesly i ročníky další, samozřejmě s jistými
úpravami, ale stále se stejným ústředním tématem, kterým byl přehled informací z oblasti
21
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kultury. Druhý ročník časopisu tak podobně jako ročník první obsahoval rubriky jako
Adresář pražských divadel, Program kin na daný týden, Adresář biografů nebo Informační
služba na daný týden (od č. 39/1941 změněno na Praha v týdnu informuje). Přidána byla
rubrika Přehled pražských muzeí. Podobně jako v předchozím ročníku shromažďoval
i druhý ročník časopisu zajímavosti z divadelního světa do rubriky Divadlo (informace
o hrách aj.), z oblasti výtvarnictví do stejnojmenné rubriky a z oblasti rozhlasu do rubriky
Rozhlasové zajímavosti týdne. Tyto rubriky se spolu s informacemi z oblasti literatury
a samozřejmě filmu objevovali více méně pravidelně, dalo by se říci dle aktuálního dění
v té které oblasti. Od č. 26/1941 se objevuje rubrika Cestovní ruch, která pak pravidelně
vychází až do února 1942 a obsahuje nejrůznější doporučení a informace na dané téma
(např. jaké osoby mohou být vyloučené z přepravy ve vlaku, informace o konání slalomu
na kajaku, upozornění ke změně adresy o dovolené, přehled počtu letovisek v protektorátu,
informace o přírodních rezervacích v ČR atp.). Přehled sportovních událostí v daném týdnu
přinesla ve druhém ročníku čísla 34 - 38, 45, 47 – 52. Číslem 38/1941 pak začíná seriál
článků, ve kterých jsou čtenářům představovány významné pražské ulice a náměstí, je zde
zmíněna jejich historie a historie jednotlivých významných budov, které se na místech
nacházejí (poměrně podrobně, častokrát sahajíc několik století zpět s tím, že není kladen
žádný zvláštní důraz na německou část historie, měla-li budova takovou), spojených
mnohdy se jmény význačných osobností. Články jsou pak doplněny korespondujícími
fotografiemi, většinou soudobými, kde jsou jasně vidět např. dvojjazyčné českoněmecké
nápisy na místních obchůdcích. Jen pro příklad, čtenáři v průběhu seriálu blíže poznají
ulice jako Vodičkovu, Palackého nebo Jindřišskou a náměstí Senovážné, Malé nebo
Karlovo. Seriál pokračuje napříč třetím i čtvrtým ročníkem časopisu, názvy ulic jsou
ponechány v češtině, ulice, které byly okupanty zcela přejmenovány, jsou uváděny v české
variantě svého nového názvu (např. již zmíněná Berlínská třída, kde sídlila redakce
časopisu Praha v týdnu nebo ulice Irská – dnes i před okupací Anglická52).
Zatímco u prvního ročníku Prahy v týdnu bychom tedy na základě obsahu téměř
nepoznali, že se jedná o časopis vycházející v době válečného konfliktu, ve dvojčísle
30 – 31/1941 se již objevuje informace o přejmenování kina Na Příkopě novým názvem
Viktoria v důsledku propagace Vítězství Velkoněmecka písmenem V. Od č. 32/1941 až do

52

Lašťovka, M.; Ledvinka, V. a kol.: Pražský uličník – encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství.
Díl A – N, Nakladatelství Libri, Praha 1997.
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č. 40/1941 je pak v souladu s Akcí symbolického ,,V“53, určené zejména denním listům,
titulní strana časopisu opatřena velkým výrazným, tučně psaným V s doplňujícím tiskacím
nápisem Víra ve vítězství velkoněmecka (později změněno na Říše vítězí na všech frontách
pro Evropu). Tomuto tématu se také věnuje jeden z bodů v rubrice Cestovní ruch
v č. 32/1941, nazvaný Cestovní ruch ve znamení V. – Victoria, vítězství. Uvádí se zde:
,,Tato velkorysá akce, probíhající již týden, má nejširší ohlas v naší veřejnosti. Nejen
Praha jako hlavní město je ozdobeno písmeny V v ulicích a na veřejných a úředních
budovách, ale i venkov městy počínaje a nejmenšími vesničkami a samotami konče jest
ovládnut tímto vítězným písmenem. Hojně přispěly k úspěchu a rozšíření této akce hotely,
kavárny, restaurace a ostatní členské podniky

Ústředního svazu pro cizinecký ruch

důstojným a působivým provedením tohoto symbolu vítězství ve svých podnicích. Celá řada
hotelů a kaváren byla při této příležitosti přejmenována na Victoria. Ozdobné jídelní
a vinné lístky, hudební programy, stolní stojánky, pískové V v zahradních restauracích
a mnoho jiných počinů vyjadřuje všeobecnou víru ve vítězství německého národa a jeho
věrných spojenců v boji o přestavbu Evropy“.54
Kulturní přehled třetího ročníku změnil několikrát v průběhu času svoji podobu.
V č. 1/1942 vyšel ještě pod starým názvem Praha v týdnu informuje, od čísla dalšího se
však již objevuje rubrika Informace do kapsy, která přinášela čtenářům přehled koncertů,
chrámové hudby, výstav, sportovních akcí a programu rozhlasu pro daný týden. Z druhé
strany tohoto přehledu pak čtenáři našli programy biografů pro daný týden, přehled
pražských kaváren, hotelů a vináren a dále v časopise pak programy divadel nebo přehled
chystaných akcí KČT. Toto rozvržení ovšem trvalo pouhých sedm čísel. V č. 9 – 15/1942
se totiž tento klasický programový přehled neobjevuje vůbec, od č. 16/1942 se pak na
stránky časopisu vrací rubrika Praha v týdnu informuje, opět nabízející přehled koncertů,
chrámové hudby, program prémiových biografů, samostatně je zveřejňován program
divadel a reprízových biografů a přehled výstav či sportovních akcí. Číslem 22/1942
programový přehled znovu ze stránek Prahy v týdnu mizí a tento stav se již do konce

53

Končelík, Jakub; Köpplová, Barbara; Kryšpínová, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von
Wolmara, Karolinum, Praha 2003, str. 379, poznámka č. 527: ,,Akce symbolického ,,V“. V jejím rámci byla
u některých deníků již od 17. 7. 1941 (od 24. 7. 1941 pak ve všech listech) titulní strana (v některých
případech i jiné strany – často poslední) podtištěna velkým (až celostránkovým) černým i červeným (rudým,
fialovým) ,,V“ (případně několika menšími ,,V“ uspořádanými často do klínu) na znamení vítězství.
,,V“ zůstalo na titulní straně po celý rok 1941 s krátkou výjimkou v září 1941“.
54
Časopis Praha v týdnu, ročník II., číslo 32, 32. týden, 8. – 14. 8. 1941, str. 8 – rubrika Cestovní ruch.
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ročníku nezmění, byť ve dvojčísle 28 - 29/1942 redakce slibuje, že se informační služba od
1. 9. vrátí a čtenáři ji tedy nemají do té doby reklamovat.
Stejně jako v předchozích ročnících se i v tomto samozřejmě objevují informace
o divadelních hrách a filmu, ne však ve vyčleněné rubrice, nýbrž různě v rámci celého
obsahu časopisu, součástí obsahu jsou rovněž odborné články na kulturní témata, informace
ze světa hudby, výtvarnictví, literatury (recenze knih). Novými rubrikami jsou pak Kulturní
záznamy, přinášející stručné informace o uváděných divadelních hrách nebo chystaných
koncertech, rubrika Z malířských ateliérů, přinášející nepravidelně zajímavosti z oblasti
malířství, Páté přes deváté o Praze (různé zajímavosti týkající se hlavního města,
např. pověsti o prvním domě v Praze, informace o uložení libreta italské opery Libuše
v Zemském muzeu v Praze atp.), Co se děje (různé zajímavosti ze světa kultury, např. úmrtí
operního pěvce B. Benoniho, chystaná výstava J. Kojana atp.) nebo rubrika Kaleidoskop
týdne, objevující se od č. 11/1942 a zaznamenávající snahu autora představit ve zkratce
nejvýznačnější kulturní počiny týdne. Zajímavou součástí obsahu č. 21 – 25/1942 byl
Taneční slovník, vysvětlující výrazy z této oblasti. Čtenáři zde tak našli odpovědi na to, co
znamená např. aplomb (jistota, přesnost tanečního pohybu), bublavá (český lidový kolový
tanec) nebo cupek (slezský lidový tanec). 55
Vzhled obsahu časopisu výrazně ovlivnil 19. leden 1942, kdy byla jmenována třetí
protektorátní vláda, v jejímž čele stál Jaroslav Krejčí56. V této vládě totiž v čele
ministerstva školství stanul kolaborant Emanuel Moravec, který byl současně pověřen
vedením Úřadu lidové osvěty, podřízeným předsedovi vlády, a tedy odpovědný za tiskové
záležitosti, divadlo, literaturu, umění, film a cizinecký ruch.57 Jestliže se tedy do této doby
dařilo časopisu Praha v týdnu vyhnout se více méně propagandě a reflektování událostí
s politickým nábojem, od března 1942 se budou tyto téměř s pravidelností na stránkách
listu objevovat. Přispěje k tomu samozřejmě také jedna z nevýznamnějších událostí r. 1942
v rámci protektorátu, a tou je atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha v květnu 1942 a jeho následná smrt.
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Časopis Praha v týdnu, ročník III., číslo 21, 28. května 1942, str. 15 – rubrika Taneční slovník.
Dostupné z: http://zivotopisyonline.cz/protektoratni-vlada-1942-1945-clenove.php, poslední aktualizace
15. 5. 2008.
57
Dostupné z: http://zivotopisyonline.cz/emanuel-moravec.php, poslední aktualizace 15. 5. 2008.
56
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Kulturní přehled předposledního ročníku časopisu Praha v týdnu byl zpočátku
podáván prostřednictvím rubriky Kulturní týdeník (přinášel premiéry divadel a filmů,
hudebních představení) spolu se samostatným okénkem, v němž byl otiskován přehled
programů pražských biografů. Od č. 40/1943 byly veškeré tyto informace sloučeny do
společné rubriky Kulturní týdeník, který přinášel stručný přehled hudby, divadelních
a filmových premiér, tance, výstav, recitací nebo knižních novinek. Oproti minulým
ročníkům jsou však tyto přehledy již zestručněny a nedosahují rozsahu dřívější informační
služby. Dále jsou publikovány články v sekcích Z divadelních premiér, Filmové premiéry,
Nové knihy, Vycházka do pražských výstav nebo Rozhlas vysílal (zde se nejedná
o přehled, ale o stručné informace o vybraných dílech). Stejně jako v předchozích ročnících
jsou uveřejňovány nejrůznější články z kultury (různá témata, různé styly - úvahy,
vzpomínky, popis děl, děj filmů atp.) nebo články na zajímavá netradiční témata
(architektura, představení orientálního ústavu, vzpomínky šachových veteránů u příležitosti
velikonočního šachového turnaje v Praze, Praha v jízdních řádech minulého století, Pražské
zahrady atp.). Čtvrtý ročník časopisu se také rozsáhleji věnuje Národnímu divadlu
u příležitosti 60. výročí jeho založení. Jak jsem již předeslala, své pravidelné místo má
i

propaganda

(fotografie

vybraných

politických

představitelů

otiskovaných

např. u příležitosti jejich narozenin, výňatky z proslovů ministra E. Moravce, výňatky
z politicky zaměřených článků v denním tisku atp.).
Pravidelnými rubrikami posledního ročníku časopisu jsou zejména rubriky
O knihách, které mají co říci (recenze vybraných děl) a Kulturní záběry Prahy v týdnu
(krátké informace ze světa kultury, rozděleno na sekce Divadlo, Hudba, Film, Četli jsme,
Různé). Vychází rovněž Kulturní týdeník pro daný týden v rozsahu cca půl strany,
podávající přehled hudebního, divadelního – premiéry, filmového – premiéry,
či výstavního programu a různých dalších akcí, konajících se v rámci daného týdne. Celým
ročníkem prostupují články, spojené s osobou hudebního skladatele Bedřicha Smetany, a to
sice v souvislosti se Smetanovým rokem (1944 – 120 let od narození Bedřicha Smetany
a současně 50 let od jeho úmrtí). Vedle pravidelných rubrik se pak objevovaly články
a úvahy již spíše serioznějšího a odbornějšího rázu než v ročnících předchozích, spojujícím
tématem byla samozřejmě kultura ať už se jednalo o články hudební, divadelní, filmové či
výtvarné (např. článek Setkání s Otakarem Březinou, autor Bedřich Slavík - o umělcově
díle; článek To už je rok?, autor Zdeněk Štěpánek - vzpomínka na divadelníka Jana Bora),
součástí byly rovněž stránky věnované veršům na nejrůznější témata, od nejrůznějších
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autorů, články, zabývající se architekturou, sochařstvím. Propaganda je opět pravidelnou
součástí listu.

4

Rozbor let 1940, 1942 a 194458

4.1 Společný rámec
Při detailním rozboru jednotlivých ročníků časopisu, konkrétně pak při hledání
odpovědi na otázku, která se v této souvislosti nabízí, a sice do jaké míry byla Praha
v týdnu jako legální tiskovina proněmecká, je dle mého názoru potřeba míti na paměti, že
se v případě Prahy v týdnu jednalo o týdenní přehled nejrůznějších kulturních a jiných akcí,
konaných v hlavním městě, přičemž tento přehled samozřejmě kulturní život nevytvářel,
pouze o něm referoval a reflektoval aktuální situaci. Nařízení a omezení, nastavovaná
okupační mocí v oblasti kultury a společenského života, stejně jako v dalších činnostech
protektorátního obyvatelstva, se tak více či méně promítala do obsahu časopisu, stejně jako
cenzura, aplikovaná jak na kulturní tvorbu, tak veškeré tiskoviny. Obsah dále výrazně
ovlivňovala snaha Prahy v týdnu přinášet komplexní programové přehledy a informace
o vzniku nových filmových, hudebních, divadelních a literárních dílech, a dále již zmíněný
fakt, že se přeci jen jednalo o tiskovinu legální, tedy vycházející na území Protektorátu
Čechy a Morava se souhlasem místních úřadů, která se tak musela pohybovat v určitých
mezích, nastavených pro oblast legálního tisku německými okupanty.
V tomto ohledu Praha v týdnu tedy celkem logicky přináší jak česká témata, kterých
je ovšem naprostá většina, tak témata německá, eventuálně témata spojená se zeměmi,
které buď sympatizovaly s nacistickým Německem, byly tímto obsazeny, či byly
v nepřátelském styku s protiněmeckými spojenci. Nutno však říci, že o všech zmíněných je
referováno v obdobném stylu, časopis se obecně snaží spíše představovat čtenářům akce
a díla, která jsou dle redakce hodna povšimnutí než výrazně kritizovat. Je pravdou, že na
německou tvorbu je vždy odkazováno kladně, ale stejně je tomu většinou i u děl českých,
čtenáři pak v případě první zmíněné kategorie rozhodně nejsou zavalováni konstruovanými
oslavnými ódami na kvalitu děl, související pouze a jenom s jejich původem,
58

Kapitola zpracována na základě prostudování časopisu Praha v týdnu, ročníky I (1940, dostupný v Archivu
hl. m. Prahy), II (1941, dostupný v Městské knihovně v Praze), III (1942, dostupný v Národní knihovně
v Praze), IV (1943, dostupný v Archivu hl. m. Prahy ) a V (1944, dostupný v Archivu hl. m. Prahy ).
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a v jednotlivých článcích jim nejsou nenápadně podsouvány proněmecké názory. Na
druhou stranu se tak neděje ani naopak (např. vyzdvihování českých témat použitím zcela
jiného slovníku, než u témat německých). Jelikož bylo ze společenského života až na
výjimky vyřazeno vše sovětské či francouzské, neobjevují se články na tato témata ani
v Praze v týdnu (příklad již avizované výjimky: objevuje se zmínka o výstavě Sovětský ráj
v Praze v č. 10/1942, která byla uspořádána z podnětu říšského protektora Heydricha
říšským propagačním vedením NSDAP, a jejímž cílem bylo ukázat návštěvníkům pravý
obraz o životě v SSSR, zejména jeho drsnou skutečnost).
Propagandistické vsuvky v rámci časopisu (výňatky z politických projevů, fotografie
vysokých politických představitelů a z proněmeckých akcí, propagandistická hesla apod.),
kterých s vyššími ročníky časopisu postupně přibývá, jsou vždy velmi zřetelné, vyřazené
z kontextu článků o kultuře, a působí dojmem, že se jedná o více méně nutný ústupek
redakce, mnohdy učiněný v souvislosti s rozsáhlejší propagandistickou akcí (např. výzvy
občanům k přispění na německý Červený kříž – viz níže, titulní strana č. 23/1942,
vydaného 11. 6. a přinášející fotografii R. Heydricha v černém rámu u příležitosti jeho
úmrtí, se objevila pravděpodobně téměř ve všech tiskovinách, které v daném období
vyšly59 apod.). Autory kolaborantských článků, objevujících se až ve III. a V. ročníku, jsou
pak známí novinářští aktivisté, kteří ovšem nepatřili mezi přispěvatele Prahy v týdnu,
články jsou převzaté vesměs z Českého slova. Výjimku tvoří články ze III. ročníku
časopisu autora F. Smrčka a článek V. Nejedlého (popsány v podkapitole věnované
III. ročníku) u kterých není uvedeno, že by se jednalo o články převzaté, nicméně autoři
sami žádným jiným příspěvkem pak již v rámci časopisu zastoupeni nejsou.
V rubrikách věnovaných filmu jsou v rámci všech zkoumaných ročníků uváděna díla
česká (většina), německá, italská (sporadicky), ale v případě I. ročníku například také díla
americká, která byla zpočátku existence protektorátu60 povolena a dokonce hojně
zařazována do programu biografů, naplňujíc tedy částečně i stránky Prahy v týdnu.
Jednotlivé články se nesou ve výše nastíněném duchu, nejedná se v nich nikdy
o proněmeckou propagandu ani není referováno o filmech, které v dané době vznikaly
pouze a jedině s tímto cílem. Čtenářům jsou představovány více či méně kvalitní
společenské, politicky neutrální filmy, kterých v daném období vznikla řada, stejně jako děl
59
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vlasteneckých (např. Babička).61 V německé hrané kinematografii pak např. místo
propagandistických spotů převažovaly snímky zábavné, hudební, revuální, psychologické,
dobrodružné či kriminální, mnoho německých umělců také s nacismem zvlášť
nesympatizovalo.62
Pokud jde o oblast divadla a hudby, ty byly z hlediska proněmeckosti dle mého
názoru v poněkud lepší situaci než právě např. film, jelikož část jejich obsahu byla
podstatně méně závislá na době. Vedle aktuálních děl, která jsou čtenářům představována
ve výše popsaném duchu, byla tak v rámci kulturní programové nabídky města a tedy
i obsahu všech zkoumaných ročníků uváděna i díla tak nadčasových autorů ,,klasiků“ jako
např. W. Shakespeara či O. Wilda bez ohledu na jejich národnost, za proněmecké pak také
nemůžeme považovat články, dotýkající se díla W. A. Mozarta, J. W. Goetheho apod.
(články nevyužívají těchto osobností k podsouvání proněmecké ideologie čtenářům).
Rubriky věnující se knižním dílům nově vydaným či z nějakého důvodu
pozoruhodným představují na stránkách časopisu rovněž díla jak českých autorů, tak autorů
zahraničních. Vždy převažují díla česká, a sice v poměru cca 3:1 (zprůměrňovány výsledky
všech tří ročníků). Kritika jmenovaných děl je z velké většiny kladná (ostatně k tomu
i navádí název samostatné rubriky pro literaturu v V. ročníku – O knihách, které mají co
říci), i když je občas upozorněno např. na to, že si to které dílo neklade vysoké umělecké
ambice, většinou je snaha upozornit na nějaký kladný rys, ale samozřejmě se objevuje
i negativní hodnocení (např. román Jaroslava Janouška Socha rozčísnutá bleskem,
V. ročník, č. 30). Německá díla jsou vždy hodnocena kladně, recenze se však striktně drží
literárního aspektu, nedochází ke spojování děl či jejich autorů s německou ideologií.
V rubrikách, týkajících se knižních recenzí je patrná snaha neuvádět politické tituly. Mezi
uváděnými knihami převažuje próza nad poesií, objevují se romány i knihy pro děti, stejně
jako odborné práce (pojednání o krátkém filmu, dílo, přinášející rady divadelním
ochotníkům, práce o výtvarném umění nebo díle Antonína Dvořáka, ale také rozbor
osobnosti, návody k účelnému využití dřeva při stavbě strojů, práce, zaměřená na ochranu
mléka, tuků, vajec a sýrů před zkázou), či příručky němčiny. V oblasti zahraniční produkce
obsahují nejrozmanitější výběr co do národnosti zmíněných autorů ročníky I a III.
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V rubrice Literatura jsou v případě I. ročníku zastoupeny vedle děl německých také
překlady románů amerických autorů ( č. 2/1940 - J. Johnsonová - Teď v listopadu – dílo
získalo Pulitzerovu cenu v r. 1935, č. 11/1940 - Rachel Fieldová - To vše a ještě nebe,
č. 24/1940 - Cliford Downey – Odtroubeno, tématika je nejrůznější – od románu
z občanské války Severu proti Jihu k románu o vztahu mladé vychovatelky a jejího
zaměstnavatele), britských autorů (zejména detektivní romány B. C. Bentleyho
a manželské dvojice G. D. H. a M. Coleových, č. 3, resp. 4/1940) či autorů italských
(humorně podané paměti italského diplomata Daniela Varého, č. 7/1940). Sekce Knihy
v rámci III. ročníku přináší vedle překladů knih německých (např. č. 40/1942 - W. von
Siemens – Můj život, č. 23/1942 - H. Leip – román Zbožní piráti a román Attila Gerhart
Ellertové) také díla autorů z Finska, Maďarska, Španělska, Itálie, Francie, Rumunska,
Ruska, Portugalska a Velké Británie (většinou se jedná o prózu, zprostředkovávající čtenáři
např. život v ruské tajze, příběhy z maďarských Karpat či příběh rumunského hlídače
dobytka). Poslední ročník časopisu již vedle českých děl představuje výlučně díla německá
(např. kniha o Bulharsku, knihy na téma týkající se lokomotiv, č. 30/1944 - Dr. Martin
Rikli – Filmoval jsem pro miliony), výjimkou je pouze jeden zástupce irské
produkce – Francis Stuart se svým dílem Most – v tomto případě se však jednalo o autora,
sympatizujícího s nacistickým režimem.63V případě zástupců české tvorby byly recenze
knih poměrně pestré co do počtu autorů vybíraných děl. U příležitosti reedice byly tak
čtenáři upozorněni na práce významných, avšak již zesnulých autorů (Jan Neruda – Žerty
hravé i dravé, Povídky malostranské, Antal Stašek - Z blouznivců našich hor, Jakub Arbes
– Štrajchpudlíci, Julius Zeyer - Tři legendy o krucifixu, Dům u tonoucí hvězdy), ze
soudobých básníků byl často zastoupen Kamil Bednář, František Hrubín, dále pak Jaroslav
Seifert, Václav Renč, Vítězslav Nezval, Karel Kapoun, Josef Hora nebo Vladimír Thiele.
Soudobou prózu zastupovali osobnosti jako např. Václav Ambrož, J. V. Rosůlek,
M. Martínková, Karel Michl, Marie Majerová, Jarmila Glazarová, Josef Štefan Kubín,
Jindřich Spáčil, Jaroslav Havlíček, Josef Hejduk, představen byl rovněž soubor tvorby Jana
Drdy pro Lidové noviny, nazvaný Svět viděný zpomaloučka.
Rubriky výtvarnictví či přehled výstav se pak zabývaly téměř čistě soudobou českou
tvorbou.
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Není mi známo, že by časopisem zmiňovaní významní umělci patřili mezi aktivní
kolaboranty, a že by o nich tedy bylo referováno na tomto základě, dle mého názoru se tak
dělo spíše na základě skutečné kvality jejich děl. Ostatně jak píše V. Ledvinka a J. Pešek
v knize Praha: „...neumlkla ani v letech 1939 – 1945 zcela umělecky hodnotná a nové
směry hledající literatura, hudba nebo výtvarné umění. Její tvůrci se pouze na čas uchýlili
do psychologických a existenciálních rovin či k oslavě prosté každodennosti a lidskosti.
Představiteli těchto tendencí se vedle starších autorů stali příslušníci nové tvůrčí generace
(K. Lhoták, F. Hudeček, F. Gross, J. Smetana, O. Kryštofek, J. Kolář, J. Kainar,
J. Havlíček, V. Řezáč ad.)…K tvorbě v duchu idejí kolaborace, popřípadě nacionálního
socialismu a „nového německého arijského umění“ se nepropůjčil nikdo z významnějších
českých umělců.“ 64
Obecně by se tedy dalo říci, že jednotlivé články časopisu se maximálně snažily
nezasazovat svá témata do jakéhokoli politického kontextu a soustředit se čistě na jejich
kulturní, společenskou, sportovní, oddechovou náplň. Nutno na tomto místě ovšem
připomenout, že Praha v týdnu byl „pouze“ regionální týdeník, navíc zaměřený na právě na
společnost a kulturu, přičemž i přes všechna cenzurní opatření, platná pro veškerý tisk na
území protektorátu, byly nároky na proněmeckou angažovanost obsahu v případě listu typu
Prahy v týdnu oproti např. politickému deníku diametrálně odlišné.

4.2

1940 – I. ročník

4.2.1

První číslo, pravidelné rubriky ročníku
Rokem 1940 se počíná historie časopisu Praha v týdnu, konkrétně pak 17. týdnem

roku 1940 a dnem 25. 4., kdy vyšlo jeho první číslo. To přinášelo informace pro týden
25. 4. – 2. 5. 1940, první titulní strana v dějinách časopisu nesla fotografii dirigenta
a skladatele Prof. Jaroslava Maliny. Z druhé strany titulky bylo zařazeno úvodní slovo
redakce, vysvětlující s jakým cílem časopis vychází – tím byla snaha informovat čtenáře
o všem významném, co se děje v hlavním městě, zejména pak o událostech kulturního rázu.
Součástí tohoto úvodního slova byl apel na čtenáře, aby redakci adresovali své poznatky,
požadavky apod., a informace o chystaném otevření redakčního okénka v příštím čísle
64
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(jak však uvádí předchozí kapitola, redakční okénko se na stránkách Prahy v týdnu nebude
objevovat pravidelně). Tato část časopisu rovněž obsahovala výčet pražských divadel
a jejich adres. Strany 1 – 7 tohoto čísla byly věnovány kulturnímu přehledu, vždy co strana,
to přehled programu divadel, koncertů, dalších kulturních akcí, ale např. i programu výletů
KČT, později pak přehled sportovních akcí nebo rozhlasový program na jeden konkrétní
den, počínaje vždy pátkem následujícím po čtvrtečním vydání čísla. Tyto přehledy byly
zpočátku doplněny o krátké aktuality z oblasti kultury, zejména pak divadla (např. obsahy
uváděných her apod.), o kratší kulturně zaměřené články, eventuálně fotografie umělců,
v číslech 8, 16, 17 a 18 přibyl Historický kalendář (potažmo Kalendárium v číslech 9 – 13),
shrnující významné dějinné události a výročí narození či úmrtí významných osobností vždy
pro vybraný den. Zajímavostí programového přehledu v č. 8 – 14 je uvádění informace
o východu a západu Slunce a Měsíce pro každý den. Později veškerá tato data, doplňující
každodenní programový přehled nahradila inzerce. Stranou 8 v prvním čísle pak již
začínala sekce delších článků na konkrétní téma, v případě 1. čísla se jednalo o článek
věnovaný hře Karel IV. uváděné v Národním divadle a rozhovor s jejím autorem
Dr. S. Lomem; článek K. Dostála, vrchního režiséra Národního divadla, o představení
Divoké kachny v Prozatímním divadle nebo rozhovor s Natašou Gollovou o tom, jak se
dostala k filmu, který je její nejoblíbenější film a kdo je jejím nejoblíbenějším režisérem.
Strany 10 – 12 byly převážně zaplněny fotografiemi ze soudobých filmů (Okénko do nebe,
Tanec kolem světa, Muzikantská liduška, Štěstí pro dva). Strana 13 přinesla adresář
pražských muzeí a přehled výstav, konaných v prostorách jako např. Síň umění Hollar,
Obecní dům nebo Uměleckoprůmyslové muzeum, v drtivé většině se jednalo o výstavy
českých umělců (např. výstava obrazů F. Tichého, J. Zrzavého, z celkem 17 uvedených
akcí bylo 15 českých, ve zbylých dvou případech pravděpodobně také, ale nelze to tvrdit
s určitostí – jednalo se o výstavu dokonalých reprodukcí českých i cizích mistrů bez
bližšího určení jejich autorů a výstavu obrazů, soch, keramiky, skla, bižuterie, krajek,
tkanin, koberců a hraček, o kterých v časopise není více informací). Strana 14 pak článek
věnovaný českému hokeji s tím, že články z oblasti sportu obecně se na tomto místě
časopisu objevují v průběhu celého ročníku. Strana 15 se věnovala nově vydaným
literárním dílům a strana 16 přinesla recenzi historického románu E. Zítka Pomsta
a program kin pro daný týden. Obsah prvního čísla časopisu uzavíral na straně 17 adresář
biografů a na straně 18 tiráž a fotografie pohledu na Vltavu a Pražský hrad.
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První číslo tedy naznačilo, co bude obsahovou páteří 1. ročníku časopisu (a vlastně
i bezprostředně následujících ročníků) – programový přehled. Postupem času se sice
měnilo jeho zařazení v rámci obsahu časopisu (k tomu ostatně docházelo i u ostatních
rubrik), kdy od č. 19 je přehled posouván postupně z prvních stránek spíše ke konci
časopisu, jeho rozdělení na jednotlivé dny je však zachováno po celý rok 1940. Současně
byly definovány hlavní pravidelné rubriky, objevující se také ve všech číslech I. ročníku
(např. Adresář divadel, Přehled výstav a pražských muzeí; Literatura, Adresář
biografů – viz předchozí kapitola). Celkově je v I. ročníku věnována veškerým souhrnným
přehledům vždy cca polovina čísla.
Ve vzniku nových rubrik, jako např. Výtvarnictví, Hudba, Film (od č. 23/1940) nebo
Divadlo (od č. 28/1940) můžeme vidět, jak se redakci v průběhu vycházení časopisu
dotvářela jasnější představa o struktuře obsahu časopisu vedená snahou zařadit zpočátku
v rámci celého obsahu časopisu roztříštěné informace z daných oblastí do tematicky
vymezených celků.
Dalšími ucelenými rubrikami I. ročníku časopisu, jak bylo již zmíněno v předchozí
kapitole, byly Informační služba (od č. 4/1940), přinášející přehled hotelů dle kategorií kde
se dobře jí, spí a pije; Pražské kavárny, hotely a vinárny, nabízející jejich přehled
(od č. 32/1940 pravidelně vychází až téměř do samého konce druhého ročníku časopisu)
nebo Ze Staroměstské radnice (č. 10 – 16/1940, rubrika přinášela krátké aktuality z Prahy
jako např. č. 10, str. 1 – informace o novém potrubí na Vinohradech, č. 11,
str. 1 – informace o chystaném vydání nového Úředního seznamu ulic, sdělení, že Zemský
úřad v Praze bude pravděpodobně vydávat osvědčení o arijském původu).
4.2.2

Kulturně-společenský obsah I. ročníku
Při bližším pohledu na obsah I. ročníku Prahy v týdnu zjistíme, že největší a ve

vzájemném porovnání zhruba shodný prostor je vymezen filmu a divadlu. Méně je
v časopise zastoupena literatura a hudba, následované výtvarnictvím, články s rozhlasovou
tématikou, případně tancem.
Pasáže, věnující se filmu, dokumentují jak domácí scénu, tak zahraniční tvorbu
(převážně německou, ale také např. americkou, více níže). K oblasti domácí scény můžeme
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říci, že nedochází k cílenému upřednostňování žádného ze soudobých filmů, filmových
představitelů či režisérů, ať již v rámci jednotlivých článků či co do frekvence, s jakou jsou
o tom kterém filmu zveřejňovány informace. S ohledem na české filmové premiéry roku
1940

najdeme

v

I.

ročníku

časopisu

informace

o

takových

dílech,

jako

např. Baron Prášil / Když Burian prášil režiséra Friče s Vlastou Burianem v hl. roli
(např. č. 21, str. 8), Konečně sami režiséra Miroslava Cikána, v hl. roli s Natašou Gollovou
a Růženou Naskovou (např. č. 12, str. 8), Muzikantská liduška režiséra Martina Friče
s Gustavem Hilmarem, Marií Blažkovou a Jiřinou Štěpničkovou (např. č. 7, str. 8 - 9) nebo
Pohádka máje režiséra Otakara Vávry s Natašou Gollovou a Svatoplukem Benešem
v hlavních rolích (např. č. 22, str. 8). Informacemi mám na mysli zejména články,
představující blíže jednotlivé filmy, fotografie, stručné aktuality, obsahy děl, podstatně
méně jsou zastoupeny klasické recenze jednotlivých filmů, natož pak recenze negativní,
což více méně platí napříč všemi vydanými ročníky časopisu (k této věci se také vyjadřuje
Jiří O. Parma, v dané době šéfredaktor listu, v čísle 34, II. ročník - 1941, str. 2: „Nová
redakce, která od 30. čísla vede časopis Praha v týdnu bude si všímati všeho kulturního
dění, nebude však pěstovati ostré kritiky, v našem listě nebude se trhat, ale bude věcně
informovat a referovat. Chceme upozorňovati na dobré věci, chceme propagovati, sloužiti
kultuře a umění, s vědomím, že tuto práci konáme stejně pro tvůrčí pracovníky všech oborů
jako k informaci veřejnosti.“). V oblasti zahraniční produkce jsou představovány filmy
německých tvůrců (např. č. 5, str. 9 - článek o filmu z prostředí mnichovských
masopustních slavností Zlatá maska; č. 18, str. 13 - film Bal Paré; č. 20, str. 10 – Supí
děvče, č. 28; str. 18 – upoutávka na světovou premiéru snímku filmu Gustava Ucického
Očekávám tě), přičemž se v tomto případě, jak bylo naznačeno v úvodu, nejedná o žádnou
cílenou propagaci na úkor ostatních děl, najdeme zde také články k americkým filmům
(č. 2, str. 10 – článek o filmu Stříbrná symfonie s Joan Crawfordovou; č. 3, str. 10 – filmy
ze série Rodina soudce Hardyho; č. 4, str. 10 - informace o a fotografie z filmů a filmového
světa - americký film Tajemný případ Dr. Kildarea s L. Ayresem v hl. roli + filmy
W. Disneyho), jejichž zastoupení v pražských kinech bylo, soudě dle programů biografů,
výraznější, než zastoupení filmů německých. O německém filmu obecněji se rovněž
zmiňují některé z mnoha krátkých aktualit, zveřejňovaných v jednotlivých číslech
(např. v. č. 16 informace o práci režisérky Leni Riefenstahlové na filmu o berlínské
olympiádě, v č. 29 v rámci pasáže nazvané Na filmovém pásu informace o vzniku nových
biografů v Říši), celkově je však pozornost tomuto tématu věnovaná nesrovnatelně menší
než v případě produkce české. Informace ze světa filmu zajišťoval širší okruh autorů,
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z nichž většinu nelze identifikovat (uvedené zkratky jmen, případně pseudonymů nelze
přiřadit k žádnému ze známých jmen autorů), od č. 24/1940 řídí a přispívá do nově vzniklé
rubriky Film J. A. Smola, tehdejší odpovědný a vedoucí redaktor, od č. 28/1940 je to pak
J. S. Pátecký65.
Vedle informací o divadelních představeních, uváděných v daném období
(např. Karel IV., Bobří kožich, Strakonický dudák nebo Šesté poschodí, ale také např.
článeček o hostování Berlínského německého divadla a opery v Praze) jsou články a úvahy
s divadelní tematikou vesměs odborné (č. 10, str. 12 – úvaha o výchově mladých herců
K výchově hereckého dorostu; č. 12, str. 10 - článek O dětské divadlo o divadle pro děti,
mapující situaci v této oblasti – jaká dětská scéna existuje, existovala, zda-li je dostatečná
atp.,; č. 13, 14 a 15 - článek Žeň národní činohry v období 1939 – 40 o činohře ND ve
vybraném období; č. 20, str. 14 - článek věnovaný dílu dramatiků Hauptmana, Billingera
a Ibsena; č. 30, str. 1 - článek věnovaný Modernímu divadlu a jeho tvůrcům Jiřímu
Koldovskému a Františku Filipovskému), hlavním přispěvatelem je Jaroslav Tumlíř.
Jak bylo již uvedeno, literatura byla v listě zastoupena především prostřednictvím
informací o nově vyšlých knihách a do této sekce přispíval zejména Václav Suk.
Hudební články přinášely informace o probíhajících i chystaných koncertních
a operních vystoupeních (č. 22/1940, str. 10 – informace o zahájení besedních úterků,
představujících hodnotnou komorní hudbu; č. 23/1940, str. 10 - článek o chystaném
provedení Beethovenových houslových sonát Komorním duem, č. 27/1940), ale také
např. o chrámové hudbě (č. 27/1940, str. 4 - článek Nejen koncertní síně, také chrámy
o

vzrůstající

popularitě

chrámové

hudby)

nebo

hudebních

festivalech

(č.

3,

str. 18 - program Českého hudebního máje, č. 6 - slovo ke slavnostnímu zakončení
Českého hudebního máje 31. 5. provedením Smetanovy opery Tajemství v Národním
divadle). Do této sekce přispíval nejvýrazněji Jiří Dostál, který od č. 23/1941 také vede
rubriku Hudba.
Článkům z oblasti výtvarnictví se věnovala převážně akademická malířka Milada
Lexová, jednalo se především o přehled právě probíhajících výstav (např. č. 34,
str. 7 - výstava L. Kuby a J. Čumpelíka a nově otevřená výstavní síň Výtvarné dílo),
65

Nezjištěno.
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doporučení akcí k vidění, ale také články, věnované dílům některých konkrétních autorů
(např. č. 21/1941, str. 11 – článek o díle malířky Julie Mezerové).
Samostatné články, věnující se rozhlasové tématice (např. č. 29/1941, str. 5 – článek
o rozhlasovém provedení klasického španělského dramatu Sudí zalamejský; nepočítám
tedy program rozhlasového vysílání, který je uváděn v průběhu celého ročníku) se objevují
až téměř ke konci I. ročníku časopisu, kdy číslem 24/1941 vzniká rubrika Rozhlas, kterou
vede Jaroslav Holman.
V průběhu prvního ročníku bylo také výrazněji – formou samostatného článku,
vzpomenuto vybraných význačných osobností, ať již žijících nebo in memoriam (např. č. 6,
str. 8 - vzpomínka Rudolfa Deyla, člena činohry ND na zesnulého herce Eduarda Vojnara;
č. 8, str. 8 - článek K stoletému výročí narození Jakuba Arbesa; č. 8, str. 9 - článek o životě
a kariéře herečky Růženy Šlemové, č. 10, str. 6 – článek Nezbedný bakalář o životě a díle
Zikmunda Wintera u příležitosti chystaného zfilmování jeho povídky Nezbedný bakalář;
č. 12, str. 6 - článek věnovaný berlínské primabaleríně Manon Ehrfur; č. 19, str. 12 - článek
věnovaný Ignáci Kiliánu Dienzenhoferovi a jeho dílu; č. 25, str. 5 - vzpomínka na Zdeňka
Fibicha u příležitosti čtyřicátého výročí jeho úmrtí; č. 29, str. 1 - článek věnovaný
nejmladšímu filmovému režisérovi Františku Čápovi aj.).
Potud tedy jakási základní kostra obsahu časopisu Praha v týdnu, ten však, jak již
bylo několikrát řečeno, přinášel články na témata nejrůznější, přičemž bych nyní ráda
představila ta, která nelze zařadit do žádné z výše nastíněných oblastí. Zajímavostí 2. čísla
I. ročníku je tak např. článek na str. 16, věnovaný autodrožkám, který mj. představuje
mluvu drožkářů. Článek je podepsán pouze písmenem H. – tuto zkratku mohl teoreticky
používat Jaroslav Holman, t.č. odpovědný a vedoucí redaktor Prahy v týdnu, domněnku se
však nepodařilo potvrdit či vyvrátit. Stejný autor je také podepsán pod článkem Navštivte
pražskou zoologickou zahradu v Troji, zveřejněným na str. 14, číslo 6, I. ročník, ve kterém
cvičitel zvířat pan Orlov hovoří o výchově zvířat, a článkem Trampoty chlapce milujícího
zvířata, zveřejněným na str. 15, č. 10, I. ročník, pojednávajícím o životě tohoto cvičitele.
V č. 16 na str. 10 objevíme článek O těch, kteří vítězí nad ohněm, přinášející rozhovor
se zástupcem šéfa pražského požárního sboru Dr. Ing. Pilzem o organizaci sboru, metodách
hašení, způsobu vyrozumění o požáru apod., jehož autorem je B. Marušák. Číslo 17 přináší
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informaci o pražské dívčí koleji Košinka (str. 4), článek o novém dvacetihaléři a starých
denárech (str. 12) nebo článek o tom, jak sportuje známý herec Vlasta Burian (str. 14).
Součástí č. 28 jsou u příležitosti dne všech svatých a dušiček Verše na hřbitovech (ukázka
vybraných veršů známých básníků na pomnících, str. 1). V I. ročníku časopisu Praha
v týdnu se již také představuje svým článkem Pražské zahrady (o jejich historii, výčet
zahrad) historik Čeněk Chyský, který je ve II. ročníku časopisu snad jeho nejaktivnějším
přispěvatelem (články o nejrůznějších pražských historických pamětihodnostech). Není
ovšem jediným, kdo se dané oblasti věnuje – v průběhu I. ročníku časopisu jsou čtenářům
prostřednictvím dalších autorů (J. Mazel, J. Javůrková) představeny památky jako
např.: zámek Zbraslav (č. 14, str. 1), Kostel u Martina ve zdi (č. č. 15, str. 1), nebo sochy
významných žen v pražských sadech (č. 18, str. 1). A konečně č. 15, str. 12 přináší článek o
tovární čtvrti v Hloubětíně nazvaný Veselé odpoledne v pražské továrně.
Netradičními cykly I. ročníku časopisu byly:
•

Sportovní kurs – sportovec Božetěch o … (jednalo se o humorné články věnované
vybraným sportům, poprvé se článek z tohoto cyklu objevil v č. 7, kde bylo
popsáno, jak nejlépe začít s tenisem, následovaly články v č. 8 – 10, věnované
fotbalu – jeho historii a fotbalovým začátkům, opět v humorném tónu,
č. 17 - Sportovec Božetěch přednáší o sportech řečených letních),

•

články o vaření, nazvané Červen v kuchyni, Červenec v kuchyni a Trochu historie
v srpnové kuchyni (autor Dobromila M. W., podtitul článku zněl „něco pro naše
hospodyňky i pro mlsné jazýčky domácích pánů“, články pojednávaly zejména
o tom, jaká sezónní zelenina a ovoce by neměla chybět v červnové, červencové
a srpnové kuchyni, č. 10 – červen, 13 – červenec, 15 - srpen),

•

cyklus sportovních článků, obsahujících vše, co je nutné vědět o tom kterém sportu
se zvláštním zřetelem na pravidla her a rozměry hřišť, články byly podepsané opět
pouze písmenem h., poprvé se toto téma objevuje v č. 13 na str. 14 se zaměřením na
pokyny pro ty, kteří se chtějí naučit plavat (na rozdíl od cyklu Sportovní kurs se
v tomto případě jedná o seriozní informace), dále pak v č. 14, str. 12, kde jsou
představeny 4 hlavní plavecké styly, č. 15, str. 12 – informace o skoku do vody a
záchraně tonoucích, č. 16, str. 12 – volejbal, č. 17, str. 14 - americký
pasák/playgroundball/malý pasák (pravděpodobně dnešní softball).
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Inzerce
Inzerce se v I. ročníku časopisu objevuje jak v textu (menší inzeráty), tak na

speciálních stranách, obsah je samozřejmě nejrůznější (upoutávky na uváděné filmy,
reklama na rozhlasové přijímače Philips nebo nakladatelství Sfinx, vydávající nově
oblíbené tituly aj.).
4.2.4

Shrnutí
Celkově je obsah I. ročníku časopisu velice pestrý. Snaha obsáhnout co možná

nejširší okruh témat a informovat o co možná nejvíce událostech z časopisu, alespoň pro
tento ročník, činí i přes výskyt odborných úvah a článků z oblasti kultury, jejichž
zastoupení je však v porovnání s následujícími rozebíranými ročníky okrajové, spíše
zábavný titul a obohacený kulturní přehled. Obsahové složení (odborné články, oddechové
články, informace o kulturně-společenských akcích, sport atd.) současně naznačuje, že
redakce prvního ročníku časopisu Praha v týdnu teprve hledala konkrétní skupinu adresátů,
jimž bude časopis určen, a pokoušela se zpočátku oslovit co nejširší publikum.
Tabulka č. 5: Přehled titulních stran I. ročníku časopisu
(1940, č. 9, 26 a 33 daného ročníku chyběla)
Číslo

Popis

Autor fotografie

1

fotografie dirigenta a skladatele Prof. Jaroslava Maliny

Foto Typ, archiv Zádruha

2

fotografie vorů na Vltavě

Archiv

Ministerstva

obchodu
3

fotografie z filmu Láska mateřská

Foto Lucernafilm, archiv
PVT

4

fotografie M. Burešové a V. Šmerala v Nezvalově Manon Lescaut

Foto i archiv divadlo D 40

5

fotografie Joan Crawfordové

Foto i archiv MGM

6

fotografie Prof. Václava Kalicha, šéfa opery Národního divadla (u

Foto a archiv ND

příležitosti zakončení Českého hudebního máje)
7

fotografie z filmu Muzikantská Liduška

Foto a archiv Lloydfilm

8

fotografie herečky M. Burešové v roli M. Lescaut

Foto a archiv divadlo D 40

10

fotografie herečky R. Naskové ve filmu Konečně sami

Foto Nationalfilm, archiv
PVT

11

fotografie zpěvačky Š. Petrové v Careviči

Bez uvedení autora
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12

fotografie pěvkyně Míly Kočové v opeře Lazebník Sevillský

Foto Heinrich, archiv PVT

13

fotografie tenoristy Miloslava Jeníka

Foto Esta, archiv ND

14

fotografie L. Baarové a J. Dohnala ve filmu Artur a Leontýna

Foto i archiv Nationalfilm

15

fotografie Alenky Kašové, nejmladší představitelky Kmochovy

Foto

dcerušky z filmu To byl český muzikant

PVT

16

fotografie herce Vladimíra Šmerala ve hře Krysař

Foto Lukas, archiv PVT

17

fotografie baletního mistra a choreografa ND J. Jenčíka, který

Fotoslužba ND, archiv PVT

Ströminger,

archiv

nacvičil Dvořákovy Slovanské tance
18

fotografie sólového tanečníka Moderního divadla F. Häuslera

Foto Mráz, archiv PVT

19

fotografie staré a nové fasády Prozatímního divadla

Foto

Javůrková,

archiv

PVT
20

fotografie A. Mandlové a O. Korbeláře ve filmu Pacientka doktora

Bez uvedení autora

Hegla
21

fotografie z filmu Baron Prášil

Foto a archiv Ufafilm

22

fotografie herečky Jiřiny Šejbalové ve hře Dáma skřítek

Bez uvedení autora

23

3 fotografie z lidové hry v krojích Čechy krásné Čechy mé (divadlo

Bez uvedení autora

Unitarie)
24

fotografie hudebních klaunů Cavallini Kuckartz Trio, vystupujících

Bez uvedení autora

v největším pražském grand-varieté Drahoňovský
25

fotografie Jaminy a Louise, mondénní taneční dvojice

Foto Ströminger

27

fotografie hudebního souboru Šramotovy kavárny Na Příkopě Svéráz

Foto Esta, archiv PVT

28

fotografie hudebního skladatele a populárního dirigenta Dolfi

Bez uvedení autora

Langera
29

fotografie R. A. Dvorského

Foto

Husička,

Zlín,

archiv PVT
30

fotografie Oldřicha Nového a Věry Zemanové z hudební veselohry

Foto Drbohlav, archiv PVT

Muži nestárnou v Novém divadle Oldřicha Nového
31

fotografie Eman Fiala a Lišáci

Foto Kadeřábek Vinohrady,
archiv PVT

32

fotografie herečky Jindry Tatoušková ve hře Vesnice zpívá

Bez udání autora

34

fotografie pohled na zasněžené město

Archiv PVT

35

fotografie sólové tanečnice ND Zdenky Zabylové

Bez udání autora

36

fotografie Vánoce 1940

Amat.

Foto

F.

Pavlík,

Praha, archiv PVT
Zdroj: Praha v týdnu, ročníky I – V.
Z výše uvedené tabulky můžeme vyčíst snahu redakce o pestrost při výběru výjevu na titulní stranu
časopisu, v poměrně shodném počtu je zde zastoupen svět hudební, filmový i divadelní. Rozdělíme-li si
jednotlivé titulní strany do kategorií hudba, film, divadlo (činohra) a tanec, pak je poměr zastoupení
11: 10: 6: 4, celkem 3x se na titulní straně objevuje pohled na hlavní město Prahu. Převážná většina titulních
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stránek je zaplněna fotografiemi českých umělců, děl, případně fotografiemi Prahy (celkem 29 českých
motivů: 5 zahraničním – německým, italským a americkým).
Tabulka č. 6: Přehled rozhovorů I. ročníku časopisu (1940)
č. 1, str. 8 - rozhovor s autorem hry Karel IV. S. Lomem + str. 10 – rozhovor s herečkou Natašou Gollovou
č. 2, str. 6 - rozhovor s Ljubou Hermanovou
č. 3, str. 5 - rozhovor s J. Frejkou, režisérem hry Škola pomluv + str. 8 – rozhovor se členem opery ND
Z. Otavou
č. 5, str. 8 - rozhovor s E. F. Burianem, režisérem divadla D40
č. 6, str. 5 - rozhovor s operním pěvcem Josefem Vojtou
č. 6, str. 9 – Otomar Korbelář, člen činohry Městských divadel pražských píše PVT (odpovědi na otázky listu,
téma – co bude nebo by chtěl hrát, názor na film, koníčky)
č. 7, str. 11 – rozhovor s hercem V. Šmeralem, představitelem rytíře des Grieux v Manon Lescaut
č. 8, str. 2 - rozhovor s režisérem A. Podhorským o hře M. A. Šimáčka Jiný vzduch, kterou studuje ND
č. 10, str. 3 – 4 - Na návštěvě u paní Růženy Naskové, členky ND v Praze (rozhovor s herečkou)
č. 11, str. 13 - rozhovor s hercem R. Hrušínským
č. 14, str. 4 – Skřivánčí hlas – povídání s rozhlasovou umělkyní Lídou Otáhalovou
č. 15, str. 4 – rozhovor s J. V. Rosůlkem, autorem lehčí četby
č. 16, str. 4 – Vyznání Vladimíra Šmerala - rozhovor s hercem o divadle
č. 17, str. 2 – Mluvil jsem s baletním mistrem J. Jenčíkem
č. 20, str. 1 - rozhovor s vrchním režisérem ND Karlem Dostálem
č. 22, str. 1 – rozhovor s dramaturgem národní činohry Františkem Götzem
č. 24, str. 1 – rozhovor s uměleckým šéfem D 41 E. F. Burianem
č. 27, str. 1 - rozhovor s rozhlasovým dramaturgem a referentem slovesného odboru Ph. Dr. Vladimírem
Millerem
č. 31, str. 1 – rozhovor s režisérem divadla d 41 (divadlo pro mládež) Václavem Vaňátkem
č. 32, str. 1 - Jarmila Glazarová hovoří o své nové knize Chudá přadlena
č. 34 - rozhovor s básníkem a spisovatelem Václavem Krškou
č. 35, str. 1 – 2 - z rozhovoru šéfa činohry ND Dr. Jana Bora a dramatika Viléma Wernera s novináři o nové
Wernerově komedii Červený mlýn
Zdroj: Praha v týdnu, ročníky I – V.
V rozhovorech je patrné upřednostnění divadelního světa před jinými tématy, herci V. Šmeralovi byl
dán prostor hned dvakrát.
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4.3

1942 – III. ročník

4.3.1

Kulturně-společenský obsah III. ročníku a jeho srovnání s ročníkem I.
Do vydání prvního čísla III. ročníku časopisu prošla Praha v týdnu několika změnami

na vedoucích redakčních postech, jiná je tedy i koncepce časopisu. Asi nejzásadnější
proměnou je fakt, že klasický souhrnný programový přehled již není páteří obsahu. Ten
sice, jak můžeme vidět v kapitole Rubriky, témata, zpočátku pod názvem Praha v týdnu
informuje, resp. Informace do kapsy vychází (přináší přehled koncertů, chrámové hudby,
výstav, sportovních akcí a programu rozhlasu pro daný týden, dále je samostatně
zveřejňován program biografů pro daný týden, přehled pražských kaváren, hotelů
a vináren, program divadel nebo přehled chystaných akcí KČT), nicméně počínaje číslem
22/1942 pro III. ročník definitivně mizí ze stránek časopisu.
Další změnou ve III. ročníku je v porovnání s I. ročníkem výskyt většího počtu
klasických recenzí, ať už odehraných koncertů nebo divadelních představení, z nichž
některé (zejména ke konci r. 1942) se nebojí i skutečně kritizovat (např. v č. 36,
str. 4 – 6 – negativní kritika knihy o dramatu a otázkách dramaturgie Drama i jeho svět,
autor J. Pokorný; č. 38, str. 9 - negativní kritika představení Husy na provázku, hry Větrník,
autor rn).
Oproti I. ročníku se časopis naopak méně zabývá informacemi o konkrétních
divadelních hrách a filmech (tato dvě stěžejní témata I. ročníku již nejsou zastoupena
samostatnou rubrikou, podobně jako neexistuje rubrika Hudba nebo Výtvarnictví), méně
krátkými aktualitami a střípkovitými senzacemi z této oblasti, tyto jsou převážně
soustřeďovány do nových rubrik Kulturní záznamy (stručné informace např. o uváděných
divadelních hrách nebo chystaných koncertech), Co se děje (zajímavosti ze světa kultury,
např. česká světová zpěvačka Zdeňka Ziková navštívila Prahu, kde bude měsíc účinkovat
atp.) nebo Kaleidoskop týdne (od č. 11/1942, zaznamenával snahu autora představit ve
zkratce nejvýznačnější kulturní počiny týdne jako např. představení Prodaná nevěsta
v divadle Uranii, koncert Zorky Dolci-Sladké, výstava obrazů J. Krejčího). V celém III.
ročníku pak najdeme pouhé 2 rozhovory s osobnostmi ze světa kultury, a sice s režisérem
A. Klimšem o jeho zkušenostech s dramatizací básnické sbírky Kytice (č. 1, str. 7)
a hudebníkem O. Paříkem (č. 4, str. 6).
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Základním stavebním kamenem obsahu III. ročníku jsou spíše serioznější
a odbornější články z oblasti kultury a nejrůznější úvahy, mnohdy delšího rozsahu
(až 3 strany, někdy byl článek rozdělen do více čísel). Jednotlivým tématům, jako jsou
hudba, výtvarnictví, divadlo a film je v tomto případě věnována téměř shodná pozornost.
Z oblasti hudby bychom tak mohli uvést např. článek J. Raka Otázky současného
hudebního života, ve kterém autor zmiňuje trend zvyšování počtu absolventů hudebních
škol, vydávání starších hudebních počinů, ale také uvádí, že Praha nemá akusticky
dokonalý koncertní sál pro větší koncerty (č. 20, str. 2) nebo článek stejného autora
o hudebně-teoretické literatuře (č. 24, str. 10). Film zastupovaly takové články jako
např. čl. Na metrech nezáleží autora O. Kautského, který se zabýval krátkým filmem (č. 11,
str. 6 – 7), článek A. F. Šulce Hledáme filmové umění, který se objevil na pokračování
v číslech 16, 17 a 18, článek J. Weniga Kamera na vzduchu o natáčení v exteriérech
(č. 26 – 27, str. 4 – 7) a Mladá žena v německém filmu, představující mladé německé
herečky H. Hatheyerovou a B. Horneyovou ( č. 3, str. 8) nebo článek Jiřího Hrbase alias
M. Havla Literatura a film u O. Vávry, zabývající se základními rysy Vávrovy filmové
tvorby u příležitosti uvedení jeho posledního filmu Přijdu hned do kin (č. 52, str. 3).
Z oblasti divadla mohu jako příklady uvést článek J. Pecháčka Dramatický prostor
o vztahu filmu a divadla a řevnivosti mezi těmito dvěma formami kultury (č. 12, str. 8),
článek J. Pokorného, zamýšlející se nad tím, že v Praze v poslední době vyrostlo mnoho
nových divadel, jejichž představení jsou většinou zaplněná, autor si však klade otázku, zda
jsou také všechna kvalitní (č. 20, str. 1 – 2, Jaroslav Pokorný byl však aktivní napříč celým
III. ročníkem, kam přispěl celkem 18x, vedle odborných úvah s divadelní tématikou se jeho
články zabývaly také další oblastí, které se ve svém životě věnoval, a tou bylo
překladatelství), článek J. Pixy Ochotnické hemžení o ochotnickém divadle (č. 25, str. 6
+ 16), článek L. Drůbka Z vývoje německého dramatu (o naturalistickém dramatu, č. 34 –
35, za titulní stranou + str. 7 a 8), nebo článek berlínského dopisovatele M. Vielmanna Od
Shakespeara přes Grillparzera k Hamounovi, pojednávající o berlínské divadelní scéně
(č. 37, str. 1 – 3). Výjimkou však nejsou ani takové úvahy, jako např. v č. 5, str. 1 – 3,
úvaha F. Soldana nazvaná Proč nečíst literární brak. Autor zde nejprve definuje brak jako
špatné knihy a sešitové krváky s barevnou obálkou, které jsou hojně rozšířené, a uvádí
důvody, které čtenáře vedou k jeho koupi – je to zejména jejich nízká cena, současně se
jedná o jednoduchou a pohodlnou zábavu. Autor dále kritizuje zejména intelektuální
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úpadek čtenářů, kteří při četbě braku přestávají myslet a marní čas, který mohli věnovat
skutečnému umění.
V rámci jednotlivých čísel se objevují cca 2 strany věnované čistě fotografii některé
z významných osobností českého i zahraničního kulturního života (např. č. 7,
str. 8 – 9 – mozaika fotografií vídeňského herce a režiséra Willyho Forsta u příležitosti jeho
návštěvy v Praze; č. 12, str. 9 - fotografie dirigenta Rafaela Kubelka; č. 39,
str. 5 - fotografie mistrovského baletního páru E. Patočkové a J. Bergena a další), případně
ukázkám z výtvarných děl (č. 6, str. 5 – 6 - ukázky z díla malíře A. Zeyera; č. 9,
str. 3 - ukázky z díla malíře V. Sychra -portréty žen; č. 15, str. 7 – 8 - obrazy Františka
Tichého aj.) nebo uměleckým fotografiím (č. 6, str. 8 - fotografie K. Ludwiga
Ruka - obnažené ňadro s rukou). Poměrně častou součástí obsahu jsou verše (č. 6,
str. 9 - báseň M. Hlávky Vidění ženy; č. 9, str. 5 – část strany Shakespearův Sonet; č. 42,
str. 3 - verše R. M. Rilke, z Knihy rozjímání, přeložil Jindřich Beránek aj.) a anekdoty
(i kreslené, např. č. 9 - 13, str. 11; č. 16, str. 13; č. 18, str. 13; č. 28 – 29, str. 13, č. 30 – 31,
str. 15, anekdoty nepolitického rázu, většinou na téma muži-ženy, manželství, umění,
ze života, autoři kreseb Marc Aurelio, Lustige Blätter, J. Seydl).
III. ročník časopisu představil také nové rubriky, jako Z malířských ateliérů
(nepravidelná, zajímavosti z oblasti malířství), Páté přes deváté o Praze (různé zajímavosti
týkající se hlavního města) nebo Taneční slovník, vysvětlující výrazy z této oblasti (více
informací v kapitole Rubriky, témata).
Naopak z předchozího ročníku pokračuje seriál článků, ve kterých jsou čtenářům
představovány významné pražské ulice a náměstí, jejich historie a historie jednotlivých
významných budov, které se na místech nacházejí, v průběhu III. ročníku se tak čtenáři
mohli projít např. Karlovou ulicí (č. 11 a 12 ke konci časopisu), Kaprovou ulicí (č. 13,
str. 15 – 17), Myslíkovou ulicí (č. 15, str. 14 – 17) nebo se dozvědět více o Karlově náměstí
(č. 18, str. 14 – 18). Stejně jako v ročnících I a II vychází také ve III. ročníku přehled
vydávaných knih.
Po vzoru I. ročníku se i v roce 1942 objevují v časopisu Praha v týdnu články
o pražských historických památkách (č. 5, str. 14 – 15 - článek B. Mázela o historii
a sbírkách Muzea hl.m. Prahy, dvojčíslo 26 – 27, str. 3 - článek S. Talaváni o Městském
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muzeu Na Poříčí), v hojném počtu pak jsou opět zastoupeny články, představující
významné žijící i již nežijící kulturní osobnosti, jejich život a dílo (v průběhu III. ročníku
se tak čtenář mohl seznámit např. s hercem a režisérem F. Hartem, představitelem nové
hudební generace a žákem prof. V. Talicha dirigentem Václavem Karlíkem, tvůrcem české
národní hymny F. Kroupou, pěvkyní Rositou Serrano, primabalerínami Mirou Figarovou
a Zorou Šemberovou, malířkou Miladou Špálovou, hercem a režisérem T. Lingenem
a mnohými dalšími). Do časopisu byly vedle článku M. Vielmanna (zmíněn výše) rovněž
zařazeny články dvou dalších německých autorů – berlínských dopisovatelů A. Boehma
(články o připravovaných německých filmech) a H. Schündlera (reportáž z filmu
Wir machen Musik). Za zmínku také jistě stojí cyklus článků o japonském umění (č. 19
a 20), článek E. Charváta Nejmenší grafika o uměleckém pohledu na české poštovní
známky (č. 28 – 29, str. 9) nebo

článek Veselé čtvrthodinky v železničních dílnách

o ušlechtilé zábavě dělníků – literární soutěže, divadelní představení, koncerty, výstavy,
půjčovny knih - v době poledních přestávek, obohacený o fotky z akcí (č. 52, str. 4 – 5).
Čísla 11, 12, 13, 15 a 17 jsou pak svědky jedinečné názorové výměny, kterou
rozpoutal článek nazvaný Čtenář píše nakladateli (č. 11, str. 2, pokračování v č. 12 a 13).
Ten reaguje na knihu Nakladatel píše synovi, kde jsou prezentovány názory nakladatelů na
knihy a čtenáře, kritizuje 15 různých vydání Babičky v r. 1940 s tím, že stačilo jedno,
upřesňuje úlohu nakladatelů jako zprostředkovatelskou, nikoli tvůrčí a prezentuje názor, že
dobrá kniha dělá nakladatele, nikoli nakladatel dobrou knihu. Článek není podepsán. Č. 15
a 17 pak přinášejí reakci v podobě článku Kritik psal nakladateli V. Poláčka, který kritizuje
názory autora původního článku Dr. Soldana (a odtajňuje tak jeho totožnost) a zdůrazňuje,
že tento není v reálu čtenářem, ale kritikem z povolání. A je to znovu č. 17, které současně
přináší reakci Dr. Fedora Soldana na články V. Poláčka v podobě článku Kritik nepsal
panu Poláčkovi, ve kterém odmítá Poláčkova obvinění s tím, že kritik je také čtenářem,
a distancuje se od něj.
Na rozdíl od I. ročníku se v ročníku III. neobjevuje tolik článků na témata mimo svět
kultury, přesto najdeme příklady jako třeba článek o městě Rakovníku (historie, místní
průmysl) P. Donáta (č. 20, str. 14 – 17) nebo Jičíně (č. 30 – 31, str. 16 – 21), č. 46 pak
přineslo pro rozptýlení čtenářů test Znáte dobře Prahu?.
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Autoři článků
Pokud bych se měla zmínit o nejvýraznějších autorech jednotlivých článků III.

ročníku, začala bych Jaroslavem Hlaváčkem, který se angažoval zejména v oblasti
výtvarnictví a v č. 2, str. 4 – 5 představil dílo malířů F. Grosse a F. Hudečka, v č. 4 pak na
straně 5 popsal, jak vhodně zahájit výstavu a jednotlivé fáze vernisáže. V č. 10 na str. 8 – 9
byl otištěn jeho článek věnovaný osobě malíře V. Hejny. Stejný autor se dále věnoval např.
soutěži na novou inscenaci Rusalky, která byla vypsána u příležitosti Dvořákova
jubilejního roku (1941) a v č. 4 hodnotil návrh Josefa Saala nebo zveřejnil svůj článek
o herečce Lídě Matouškové (č. 5, str. 8 – 9). Hlaváček je také podepsán pod úvahou,
nazvanou Jedovatá slova, kde silně kritizuje zábavu a aktivity ,,nudících se žen a dívek“
jako např. dámské kroužky (č. 10, str. 7). Dalším z autorů, věnujících se tématu
výstavnictví byl J. Kotalík, jehož pozornost se stejně jako v případě Hlaváčka zaměřovala
na domácí umělce. V jeho článcích tak najdeme informace o ilustrační práci Vlastimila
Rady na Nerudových Povídkách malostranských (č. 18, str. 3), o díle malíře Kamila
Lhotáka ( č. 18, str. 6 + 10), akvarelech Lva Šimáčka (č. 21, str. 6) či práci malíře F. Grosse
(č. 43). Spíše kratšími články z nejrůznějších oblastí se ve III. ročníku časopisu prezentoval
Rudolf Štechmiler, od č. 6 do dvojčísla 32 – 33 odpovědný redaktor listu. Výjimku tvořil
jeho článek o Paganinim nazvaný Ďábelský houslista a Praha (č. 7, str. 1 – 3), úvaha na
téma Praha – Řím severu (č. 8, str. 3) či článek o vynálezu fotografie (vše str. 6).
Zajímavým tématem se Rudolf Štechmiler zabývá v č. 10, str. 1 – 2, kde vyšel jeho článek
nazvaný Don Juan, jaký byl. Ten rozebíral mýtus Dona Juana jako specifického typu
muže – svůdníka a představoval životy dvou reálných Donů Juanů. Jedním dle článku byl
Don Juan de Tenorio, kastilský admirál žijící ve 14. století, druhým pak Don Juan de
Maňara, žijící ve století 17. Převážně divadlem se zabýval Jaroslav Holman, sérii
odborných úvah zveřejnil hudební a filmový kritik, dramaturg a publicista Vladimír Bor.
V č. 8, str. 12 se tak ve článku Kulturní krise dneška zabývá současnou situací na poli
kultury, v č. 12, str. 10 operním obecenstvem, jeho chováním, zájmy apod. Do III. ročníku
časopisu samozřejmě nepřispívali pouze tito autoři, naopak, autorský okruh Prahy v týdnu
byl v průběhu celé existence časopisu poměrně široký (do III. ročníku přispělo celkem
30 různých autorů, kteří svůj článek podepsali jménem či pseudonymem), výše uvedení
přestavitelé však patřili k pravidelným zástupcům. Mezi autory článků najdeme mnohdy
také samotné umělce, vyjadřující se k tématu, které korespondovalo s jejích profesí.
V č. 42, str. 2 si tak např. v článku českého herce, tanečníka a choreografa Josefa „Joea“
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Jenčíka66 nazvaném Tanečnice a jejich nehody u divadla můžeme přečíst, jaká neštěstí
mohou taneční umělce během sezóny potkat.
4.3.3

Redakce v kontaktu se čtenáři, inzerce
Celkem 6x se na čtenáře ve III. ročníku obrátila redakce listu – v číslech 2 a 3

s propagací listu („…Pražanům doposud chyběl místní časopis, obvyklý a běžný ve všech
velkých městech, navíc s dobrým kulturním přehledem, Praha v týdnu by chtěla být
takovým časopisem…“), při čemž čtenáři měli být motivováni k předplacení časopisu
vyhlášením speciální soutěže, kdy každý 50. předplatitel získal fotografii některého
z význačných činitelů pražského uměleckého života s podpisem. V č. 9 se redakce
vyjadřovala k nové ceně týdeníku, jejíž zvýšení bylo vysvětleno snahou o zlepšení obsahu
i grafického zpracování časopisu a rozšířením jeho fotografické části. Další vstup proběhl
v č. 10, kde redakce pod titulkem Milé dopisy z dálky představila dopis pana Leo Lindena
z Německa, ve kterém uvádí, jak se s časopisem seznámil při své návštěvě Prahy
a následně se rozhodl jej odebírat pravidelně, ačkoli mu příliš nerozumí. V č. 20 redakce
otiskla upozornění, aby kulturní podnikatelé dodávaly programové přehledy časopisu včas,
jinak je nebude možno otisknout a konečně ve dvojčísle 26 – 27 upozornila na to, že
v letních měsících časopis vyjde čtrnáctidenně.
Inzerce ve III. ročníku Prahy v týdnu již není součástí textu (na rozdíl od I. ročníku),
je jí vyhrazena zpravidla poslední strana.67 Obsah je opět nejrůznější, od prášku do pečiv
Moudrá hlava, přes šampón Elida a auto Škoda po přípravek Otana – zubů ochrana.
4.3.4

Propaganda
Jednou z nejzásadnějších obsahových změn, kterou se III. ročník odlišoval od ročníku

I. byla míra, s jakou se do obsahu vesměs kulturního časopisu promítala aktuální politická
situace v zemi i ve světě. Zatímco čtenáři I. ročníku časopisu Praha v týdnu mohli při čtení
66 Jenčík, Joe (vlastním jménem Josef Jenčík, 1893 – 1945), český tanečník, choreograf a herec, podílel se na
choreografii více než 70 českých filmů (např. Pudr a benzin), dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Joe_Jen%C4%8D%C3%ADk, poslední aktualizace 13. 4. 2008.
67
K tomuto Končelík, Jakub; Köpplová, Barbara; Kryšpínová, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga
Wolframa von Wolmara, Karolinum, Praha 2003, tisková porada ze dne 21. 11. 1941, kde Wolfgang Wolfram
von Wolmar oznámil jako zatím důvěrnou informaci chystanou změnu inzertní části listů, kdy mělo dojít ke
zmenšení jednotlivých inzerátů s možností navýšení jejich ceny a současně k jejich odstranění z textu, který
již dále nebudou moci oddělovat, do speciálních rubrik.
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listu téměř zapomenout na to, že se jejich země nachází uprostřed největšího válečného
konfliktu v dějinách (koneckonců k tomu ani nebyl důvod, jak bylo již naznačeno,
v případě Prahy v týdnu se jednalo o nevynikající regionální kulturní periodikum), obsah
III. ročníku je již protnut nejrůznějšími propagandistickými vsuvkami a jsou reflektovány
i události politického rázu. K tomu přispělo především působení Reinharda Heydricha ve
funkci zastupujícího říšského protektora a s tím související utužení situace v oblasti tisku,
zejména poté, co tuto dostal na starosti Emanuel Moravec, a atentát R. Heydricha v květnu
1942 s jeho následnou smrtí. Nejedná se ovšem o klasický politický obsah jako
např. u deníků, úryvky z této oblasti jsou v porovnání s kulturním obsahem časopisu
v menšině a ze stylu jejich uvádění je, dle mého již prezentovaného názoru spíše patrné, že
redakce musela podobné příspěvky zařazovat než aby se jednalo o zveřejnění na základě
názorového přesvědčení jejích členů (popisky k fotografiím uvádí pouze fakta typu
prezident Hácha se dožívá 70. let, bez jakéhokoli doprovodného slova některého ze členů
redakce, ti se ostatně samostatně k politické situaci v rámci časopisu vůbec nevyjadřují,
úryvky z politických projevů a děl vysokých politických představitelů jsou otiskovány bez
úvodníků, nejrůznější propagandistická hesla jsou zveřejňována pouze v souladu
s aktuálními nařízeními v oblasti tisku, proněmecká slova jsou z většiny přebírána od
předních představitelů českých

kolaborujících novinářů mimo okruh pravidelných

přispěvatelů časopisu Praha v týdnu). Do obsahu časopisu se také vyjma upozornění, že dle
úředního nařízení jsou z možnosti odběru jakéhokoli časopisu vyloučeni i všichni židovští
míšenci a jejich podnájemníci (č. 20/1942) aktivně nepromítá židovská otázka.
První vlaštovkou v tomto směru tedy bylo oznámení Odevzdávejte zimní potřeby pro
říšskou brannou moc v č. 2 časopisu. Následovala již zmíněná informace o výstavě
Sovětský ráj, zveřejněná v rubrice Kulturní záznamy v č. 10. V čísle 11 se pak objevuje
oslavné slovo Viléma Nejedlého ke třetímu výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava, ve
kterém autor kladně hodnotí dosavadní vývoj, vznik protektorátu a zdůrazňuje skutečnost,
že vše funguje ještě lépe než dřív – aplikováno konkrétně na oblast kultury to znamená, že
se dobře prodávají knihy, obrazy, umělci si nemohou stěžovat. Nejedlý dále kladně hodnotí
řešení židovské otázky a dodává, že říše je i říší Čechů, kteří mohou mít tolik práv, kolik si
zaslouží, ale musí poctivě pracovat pro dobro celku. Významných výročí, jako např. zřízení
protektorátu či narozenin Vůdce, eventuelně prezidenta Háchy, bylo vzpomenuto na
předních stránkách Prahy v týdnu jak slovem, tak většinou speciální fotografickou
přílohou. Č. 15 časopisu přineslo hned za titulní stranou výňatek z deníkových zápisků
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Dr. Josepha Goebbelse z r. 1932, nazvaných Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei (deníkové
zápisky z roku 1932) spolu s výňatkem z předmluvy ministra E. Moravce k této knize.
Stejně jako v předchozích letech, byla i v r. 1942 v jarním období vyhlášena sbírka
ve prospěch Německého Červeného kříže, jejíž uspořádání muselo mít po vzoru z r. 1941
v tisku patřičnou propagaci68, proto se v tomto období i na stránkách Prahy v týdnu
objevují hesla jako např. MOŽNOST KLIDNÉ PRÁCE A SLUŠNÝCH VÝDĚLKŮ NÁS
ZAVAZUJE, DAR VE PROSPĚCH NĚMECKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE JEST
POVINNOSTÍ KAŽDÉHO Z NÁS (č. 20). Titulní strana č. 23 nesla fotografii
R. Heydricha v černém rámu a informovala o jeho úmrtí v dopoledních hodinách dne
4. června na následky vražedného útoku ze dne 27. května. Tomuto tématu pak byly
věnovány první 3 strany čísla, na kterých byl prezentován výňatek z řeči zastupujícího
říšského protektora SS Oberstgruppenführera Daluege nad Heydrichovou rakví, výňatek
z projevu ministra E. Moravce na manifestaci pražského obyvatelstva na Staroměstském
náměstí 2. 6. 1942: „Praha má z pozice hlavního města a kulturního centra ČR povinnost
být vzorem pro ostatní, není proto možné, aby lidé vyjadřovali odpor proti Říši, vznášeli
obvinění, že český národ má být germanizován, vyhlazen – špatné může přijít jedině tehdy,
budeme-li věrolomní vůči Velkoněmecké říši“,

a fotografie Pražanů na manifestaci.

Č. 24 přineslo slovo Dr. Emanuela Vajtauera, převzaté z Večerního Českého slova,
nazvané Gangsteři, které kritizovalo Heydrichovi atentátníky a zpochybňovalo jejich
hrdinský čin: „…hrdinové by se nemohli po činu skrývat a nechat národ trpět, popravovat
občany, vyhladit vesnici pro skrývání jejich stop. Měli jako japonští praví hrdinové, kteří
v letadlech ukončí proti nepříteli dobrovolně svůj život pro vyšší vojenský cíl, zabít se ihned
na místě atentátu. Takto jsou pachatelé zbabělci, kterým šlo jen o odměnu a je možné, že je
Beneš vyhrabal mezi chicagskými gangstery...“. Č. 25 převzalo z Völkischer Beobachter
kritiku Beneše a českých intelektuálů (konkrétní autor není uveden, článek je podepsán
Völkischer Beobachter na adresu českých intelektuálů, zmíněn je pouze Beneš, a to jen
v úvodu článku, dále jsou jako novodobí nepřátelé Říše označeni židé a Američané, článek
nazván Kdo s mečem zachází, mečem schází, intelektuálové obecně definováni jako
polovzdělanci a pouzí podněcovatelé spiknutí), konstatující, že český národ žije již po tisíc
68

K tomuto Končelík, Jakub; Köpplová, Barbara; Kryšpínová, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga
Wolframa von Wolmara, Karolinum, Praha 2003, tisková porada ze dne 20. 6. 1941 (str. 360 + 361), C. Melč:
,,Dne 25. června bude zahájena sbírka ve prospěch Německého Červeného kříže. Pořádá ji vláda. Loňská
sbírka skončila velikým úspěchem. Letos ať je její úspěch ještě větší. Výzva bude uveřejněna v neděli
22. června na první stránce ve velmi výrazné úpravě. Redakce dostanou devět stran hesel. Dávejte do listu
denně jedno až tři hesla. V den zahájení sbírky dne 25. června věnujte sbírce zvláštní úvodník. Sbírka potrvá
do 31. července. K propagaci přispějí též tisk týdenní a venkovský a rozhlas, též biografy“.
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let v rámci Svaté říše římské národa německého pod její ochranou, zatímco dvojčíslo
26 – 27 přineslo slovo Dr. Josefa Doležala z Lidových listů na téma česká kultura a co ji
ovlivňuje (autor zde kritizuje původní kapitalistický, židovský, západoevropský
a severoamerický vliv na kulturu a vyzdvihuje současný vliv německý). Od č. 36 se pak
v listu

za

titulní

stranou

pravidelně

objevují

nejrůznější

propagandistické

kresby - karikatury z Das Reich. Č. 36 a 40 obsahují rovněž články F. Smrčka o významu
vzdělávání české mládeže jako budoucí naděje národa v proněmeckém duchu, vyzdvihující
zejména úlohu Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě v tomto procesu.
A konečně č. 41 převzalo z listu Přítomnost článek jeho šéfredaktora E. Vajtauera nazvaný
Průkopník Lažnovský, kterým Vajtauer vyjadřuje poctu svému aktivistickému kolegovi
K. Lažnovském u příležitosti 1. výročí jeho úmrtí (celkově se ve všech ročnících Prahy
v týdnu objevuje 8 přebraných článků, z toho 4 výše uvedené představují kolaborantské
výplody českých aktivistických novinářů, v jednom případě jde o článek informující
o prohlášení protektorátní vlády ve věci totálního nasazení českých umělců – viz níže, dále
se jedná o článek o hraběti Zeppelinovi u příležitosti výročí jeho smrti, převzatý z Prager
Wochenschau č. 11/1942, úvahu o hudbě, převzatou z Krakauer Zeitung č. 23/1942
a článek o délce kulturního filmu autora F. Čiháka, převzatý z Filmového kurýra
č. 28/1944, v č. 18/1940 se naopak objevuje upozornění redakce Prahy v týdnu, že se
objevují v novinách zprávy evidentně převzaté z časopisu a redakce tak prosí o uvádění
odkazů na zdroj).
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Tabulka č. 7: Přehled titulních stran III. ročníku časopisu
(1942, č. 14 a 34 – 35 daného ročníku chyběla)
Číslo

Popis

Autor

1

fotografie baletky, výjev nazván Před výstupem

Karel Ludwig

2

fotografie operní pěvkyně Oty Horákové v roli Jenůfy (portrét)

Karel Ludwig

3

fotografie herečky Marie Glázrové (portrét)

Karel Ludwig

4

fotografie busty Boženy Němcové

B. Makovský

5

fotografie basisty ze zkoušky koncertu České filharmonie ve

Zdeněk Tmej

Smetanově síni

Miloš Sádlo

fotografie herečky Fedory Barbieri ze hry La Cenerentolla

Zdeněk Tmej

6

(Popelka)
7

fotografie herečky Zorky Janů (portrét)

Karel Ludwig

8

fotografie pěvkyně Rosity Serrano

Zdeněk Tmej, archiv
Ultraphon

9

obraz Vladimíra Sychry

Foto Illek a Paul, archiv PVT

10

fotografie herečky Blanky Waleské (portrét)

Karel Ludwig

11

fotografie baletek

Karel Ludwig

12

fotografie herečky Marie Burešové (portrét)

Karel Ludwig

13

Velikonoce

Karel Ludwig

15

fotografie herečky Margit Symo

Foto Klagemann, Tobis

16

fotografie herečky Stanislavy Štrobachové (portrét)

Karel Ludwig

17

fotografie tanečnice Evy Vrchlické (portrét)

Karel Ludwig

18

fotografie herečky Naděždy Vladykové (portrét)

Karel Ludwig

19

fotografie herečky Jiřiny Šejbalové

Karel Ludwig

20

fotografie herečky Jarmily Holmanové (portrét)

Bez uvedení autora

21

fotografie členek českého pěveckého sboru při vystoupení ve

Z. Tmej

Smetanově síni
22

fotografie Na slunci (opalující se žena)

Karel Ludwig

23

fotografie R. Heydricha v černém rámu s informací o jeho úmrtí

Bez uvedení autora

v návaznosti na atentát, jenž na něj byl spáchán
24

obraz Rudolfa Kremličky

Foto Illek a Paul

25

fotografie německé herečky Susanne von Almassy ve hře

Zdeněk Tmej

Jindřich VI
26 –
27
28 - 29

snímek k reportáži v listu Sluníčko zašlo za hory, dejte na

Foto PVT – Propaganda

kameru fábory

Ludwig, Lloydfilm

fotografie herečky L. Matouškové (portrét)

Karel Ludwig
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fotografie herečky Ilse Wernerové ve filmu Wir machen Musik

Foto

PVT

K.

-

Propaganda

Ludwig,

Terra-

Pressedienst, Berlin
32 - 33
36

fotografie herce a režiséra Theo Lingena

Foto Wesel, Berlin - film

fotografie německé tanečnice a nové filmové hvězdičky Hansi

Karel Ludwig

Schündlerové (portrét)
37

fotografie tanečníka Haralda Kreutzberga

Foto PVT – Propaganda
Z. Tmej

38

fotografie barové tanečnice

Karel Ludwig

39

Profil

Karel Ludwig

40

fotografie režiséra filmu Velká přehrada Ing. J. A. Holmana

Foto PVT. – Propaganda

(portrét)

K. Ludwig, Lloydfilm

fotografie Anny Ondry v rozhovoru s režisérem Peterem

Foto Prag-film, Rosegnal

41

Paulem Bauerem
42

fotografie baletky Vlasty Poddanské

Bez uvedení autora

43

Akt

Miroslav Hák

44

Půlnoční svět

Karel Ludwig

45

Fotografie N. Gollové ve filmu Okouzlená

Foto Rosegnal

46

Fotografie herečky Marie Vášové (portrét)

Karel Ludwig

47

Fotografie španělské tanečnice Manuely del Rio

J. Vlasák

48

Fotografie herečky Ilse Wernerové

Karel

Ludwig,

Terra

–

Pressedienst, Berlin
49

Fotografie herečky Jiřiny Štěpničkové v roli Královny Kristiny

Foto Balzar

50

Fotografie dirigenta Rafaela Kubelka

Foto Centropress

51

Hračka pod stromeček

H. M. Kučera

52

Fotografie Z. V. Olšovského a E. Šárkové v operetě Pagnini

H. M. Kučera

Zdroj: Praha v týdnu I – V.
Z tabulky vidíme, že v případě titulních stran byl ve III. ročníku časopisu věnovaný velký prostor
zejména herečkám, časté jsou také umělecké fotografie. Díky hereckým portrétům přesáhla v případě
titulních stran III. ročníku oblast divadla a filmu výrazně oblast hudby a tance (na rozdíl od ročníku I, kde
jsou tyto vyvážené), ty byly zastoupeny pouze na 6, resp. 5 titulních stranách. 9 titulních stran nese
uměleckou fotografii některého ze soudobých českých fotografů, 2 titulní strany představují soudobou
malířskou českou scénu (ta se na titulní straně I. ročníku vůbec neobjevuje). Naopak podobně jako v případě
I. ročníku vyšel i ve III. ročníku poměr zobrazených českých motivů a motivů zahraničních (německé, italské,
chilské) – 32: 11.
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Kulturně-společenský

obsah
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V.

ročníku

a

jeho

srovnání

s ročníky

I. a III., autoři článků
Pátý a poslední ročník časopisu Praha v týdnu byl v porovnání s předchozími dvěma
popisovanými ročníky znatelně omezen co do svého rozsahu. Zatímco ročníky I a III
vycházely v průměru o 18 stranách, rozsah V. ročníku byl 8, resp. 10 stran ovšem s tím, že
pokud se jednalo o delší verzi, byly prakticky poslední 3 strany věnovány pouze inzerci.
V případě V. ročníku bych nejprve ráda navázala na kapitolu Rubriky, témata
a zmínila se o jeho pravidelném obsahu. Tím byla zejména rubrika O knihách, které mají
co říci, přinášející čtenářům přehled recenzí vybraných děl, která se s každotýdenní
pravidelností se objevovala hned za titulní stranou listu. Další pravidelnou rubrikou, tvořící
nejvýraznější obsahovou náplň časopisu, byly Kulturní záběry Prahy v týdnu. Jednalo se
o rozsáhlý soubor krátkých aktualit

ze světa kultury, objevující se většinou na

stranách 5 – 8, jednotlivé tematické sekce byly rozděleny podtitulky Divadlo, Hudba, Film,
Různé, eventuálně Četli jsme (výběr právě vydaných děl), Provedení Pražskou hudbou,
Vycházka do pražských výstav či Rozhlasová činohra. Informace byly doplněny
fotografiemi

kulturních

osobností,

ukázkami

malířských

děl

nebo

fotografiemi

z divadelních her a filmů. V této rubrice byly také ponejvíce soustřeďovány zprávy
o německé kultuře, jelikož tou se, stejně jako v případě předchozích ročníků, z valné
většiny nezabývaly články odborné, tvořící další součást obsahu V. ročníku. V rámci
V. ročníku vycházel rovněž Kulturní týdeník pro daný týden, zařazovaný vždy na poslední
stranu časopisu, později na poslední stranu před inzertní přílohou. Jednalo se v porovnání
s předchozími ročníky o velmi stručný kulturní přehled (o rozsahu cca půl strany),
podávající informaci o aktuálním hudebním, divadelním (premiéry), filmovém (premiéry),
či výstavním programu v Praze, jak je patrno z názvu, bylo upuštěno od původního členění
na jednotlivé dny. Součástí přehledu byly také nejrůznější další akce, nespadající do výše
uvedených oblastí, jako např. vycházky KČT, recitační pásma nebo v č. 3/1944 upoutávka
na filatelistický seminář.
Jak bylo již uvedeno, celým V. ročníkem prostupují články, spojené s osobou
hudebního skladatele Bedřicha Smetany, a to sice v souvislosti se Smetanovým rokem.
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V r. 1944 uplynulo totiž 120 let od jeho narození a současně 60 let od jeho úmrtí.
Např. č. 6/1944, str. 4 přináší článek Několik rysů Bedřicha Smetany, zabývající se
charakterem Smetanova díla, č.8/1944 přináší na str. 1 článek Hudební kritik Bedřich
Smetana o hudebně kritické činnosti skladatele, jehož autorem byl Vladimír Bor,
č. 16/1944 na str. 2 článek o muzeu Bedřicha Smetany, jehož autorem byl Jiří Dostál
a č. 19/1944 na str. 1 článek Bedřich Smetana – heslo a program, autora Jiřího Dostála
(ukázka z rukopisu notového záznamu Smetanovy Prodané nevěsty). č. 21/1944 pak má
veškeré delší články spojené s osobu tohoto českého hudebního skladatele (str. 1 - článek
Bilance dvou jubileí Smetanových, autor Vladimír Šolín shrnuje smetanovské oslavy,
str. 2 + 8– Jak se našla pimprlová ouvertura, autor Vladimír Bor o nalezení Smetanovy
partitury ouvertury ke hře Doktor Causy, str. 3 – článek Poslední zastavení
Smetany – tvůrce o jabkenické myslivně, kde Smetana dožil a tvořil svá poslední díla).
Pravidelnou součástí obsahu V. ročníku časopisu jsou rovněž stránky věnované
veršům, zpravidla je jim věnována str. 4 obsahu, autoři byli nejrůznější, mj. zde tak
nalezneme verše Františka Hrubína (např. č. 17, str. 4 - Chvíli doma – chvíli venku, říkadla
pro městské děti) nebo Otto Gráfa (např. č. 28, str. 4 – V červencovém slunci). Objevuje se
také zábavnější obsah, jako např. veselá přísloví v článku Vtip v přísloví autora Rudolfa
Štechmilera (č. 20, str. 3) nebo veselé perličky ze života již nežijících slavných osobností
Sůl a pepř stejného autora (č. 5, 7, 8, 12, 15, str. 4, perličky ze života Bacha, Brahmse aj).
Na rozdíl od ročníků předchozích je v V. ročníku Prahy v týdnu v rámci delších,
samostatných článků minimálně zastoupen film. Krátké aktuality z této oblasti přinášela
v posledním ročníku časopisu již zmíněná rubrika Kulturní záběry Prahy v týdnu, premiéry
stručně shrnul Kulturní týdeník pro daný týden, avšak celé stránky, věnované konkrétnímu
filmu se objevily pouze výjimečně (č. 7, str. 3 - článek o filmu Kluci na řece, zveřejněný
v souvislosti s chystanou premiérou filmu a obohacený fotografiemi z filmu; č. 31,
str. 2 – 3 - dvoustrana věnovaná novým českým filmům Počestné paní pardubické, Paklíč,
Prstýnek; č. 32, str. 2 – 3 + 8 - věnovány novým českým filmům Děvucha z Beskyd,
Rozina sebranec). Objevuje se rovněž minimum filmových recenzí, nicméně např. autorovi,
píšícím pod zkratkou –efs-69 (autor většiny filmových článků V. ročníku) se v recenzi na
69

Nezjištěno, zkratka není uvedena ve Slovníku pseudonymů v české a slovenské literatuře, vydaném Státním
pedagogickým nakladatelstvím v Praze v r. 1973, který zpracoval J. Vopravil; dále ve Slovníku cizích slov,
zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin, zpracovaným Karlem Taušem
a vydaným v r. 1947, šifru nezná rovněž Národní filmový archiv v Praze.
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film Skalní plemeno (č. 13, str. 1) podařilo vypíchnout to, čeho se většina z nás obává i při
zakoušení dnešní masové filmové produkce (zejména pak americké): ,,...Skalní plemeno
bude pravděpodobně dlouho dobrým filmem, a kdyby v něm nebylo několik nedomyšlených
rádoby erotických scén, ještě po letech by stál za vidění…v závěru musím ještě pochválit, že
film Skalní plemeno nekončí svatbou skaláka Petra Pangráce s učitelkou Pavlínou, a že
v něm nejsou žádné nemanželské děti. To filmu jenom prospělo.“ Překvapivým zjištěním je
rovněž fakt, že v rámci V. ročníku časopisu se neobjevuje ani jeden rozhovor s významnou
osobností, jak tomu hojně bylo zejména v ročníku I.
Za titulní stranou listu se v V. ročníku pravidelně objevovala tiráž, doplněná kromě
již zmíněné rubriky O knihách, které mají co říci také fotografiemi významných osobností,
případně fotografiemi z významných akcí (např. č. 20 - fotografie ze slavnostního
představení Smetanovy opery Dvě vdovy v ND u příležitosti 60. výročí úmrtí umělce).
Jednotlivé články pak byly v časopisu často doplňovány ukázkami vybraných malířských
děl většinou soudobých domácích tvůrců.
První tři strany časopisu byly zpravidla věnovány samostatným článkům a odborným
úvahám převážně z oblasti sochařství a výtvarnictví, hudby, filmu, divadla či literatury,
výjimkou však nebyly ani jiná zajímavá témata, jako např. městské bydlení (článek Jak
bydlíme v Praze, autor Oldřich Starý, č. 12, str. 3), veřejná městská doprava (článek
Dopravní síť v Praze, autor Emanuel Hruška, č. 24, str. 3 + 8), kultura a NOÚZ (článek Pro
kulturu lidu, autor Jaroslav Hlaváček, o přispění Národní odborové ústředny ke zkulturnění
obyvatel prostřednictvím rozdělování vstupenek v práci na různá představení, závodní
přestávky s osvěžující zábavou přímo v podnicích apod., č. 24, str. 1), historie (článek
Osudy jedné pražské památky o letohrádku královny Anny, autor Antonín Novotný, č. 18,
str. 1; článek Pod Mánesovou věžičkou, autor Géza Včelička70, o historii vybrané části
Starého města, č. 25, str. 2 – 3 + 8; článek o pražské historii Stará Praha autora Zdeňka
Wirtha, č. 9, str. 3 + 8; Z jakých prostředků byla postavena Praha autora Zdeňka
Wirtha - otázka nákladů na výstavbu Prahy od X. do XIX. století + ukázky historických
mincí, č. 29, str. 3), architektura (článek Z čeho je Praha, autor Pavel Janák, o materiálech,
ze kterých byly postaveny pražské budovy, č. 26, str. 3; série článků Pražské střechy
70

Včelička, Géza (1901 – 1966, vlastním jménem Antonín Eduard Včelička), český novinář, reportér, básník
a prozaik, organizátor trampského hnutí, psal též cestopisné črty. Jeho básnická i prozaická tvorba byla
inspirována pražským prostředím (próza Kavárna na hlavní třídě, Policejní hodina). Převzato z: Velký slovník
naučný – Encyklopedie Diderot. Díl m/ž, Diderot, 1999, str. 1568.
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v číslech 11, 14 a 33 autorů Bohumila Hübschmanna, Augusty Müllerové a Jana Rotta
o jednotlivých druzích střech z technického pohledu, o jejich funkci; článek Architektura
věčně živá autorky Augusty Müllerové s porovnáním staré a moderní architektury, č. 2,
str. 3; článek Pro vybudování krásné Prahy autora Ladislava Machoně71, č. 4, str. 3),
případně články Cestou k dokonalému výrobku autorky Augusty Müllerové o návštěvě
zástupců tisku v odborných školách, kde bylo prezentováno kde a jak se vychovává dobrý
řemeslník, vyrábějící kvalitní výrobky (č. 26, str. 2 + 8), článek Obyvatelná Praha autora
Karla Honzíka pojednávající o tom, jakým dojmem by mohlo město působit, kdyby nábřeží
nesloužila k dopravě, ale jako vyhlídkové promenádní terasy (č. 22, str. 3), nebo Uliční
osvětlení Prahy autora Antonína Novotného (historie i současnost, č. 30, str. 2).
Články z oblasti sochařství a výtvarnictví zajišťovali zejména autoři Jarmila
Kubíčková (č. 4, str. 2 - článek věnovaný práci keramické sochařky Heleny Johnové, č. 17,
str. 3 - článek k výstavě kreseb Jindřicha Pruchy, č. 34, str. 3 - článek o díle akademického
malíře Bedřicha Vaníčka) a Jaroslav Hlaváček (č. 8, str. 2 - článek o díle barokního sochaře
Matyáše Bernarda Brauna, č. 10, str. 3+8 – článek věnovaný dílu sochaře Q. R. Kociána
u příležitosti 70. výročí jeho narození), poněkud odlišného rázu je pak článek Železnice
a železničáři v umění autora Aloise Balaše (č. 34, str. 2).
Článkům z hudební oblasti se nejvíce věnoval Jiří Dostál (články, týkající se osoby
Bedřicha Smetany, dále pak č. 1, str. 1 - úvaha Hudba stará a nová ve svorném šiku
o vzájemném prolínání staré a nové hudby, č. 6, str. 1 - Poupě Otakara Ostrčila o svěžím
nastudování moderní opery Poupě Jaroslavem Krombholcem z Národního divadla, č. 15,
str. 2 + 8 - Za Karlem Weisem - o životě a díle skladatele) a Vladimír Bor (články, týkající
se osoby Bedřicha Smetany, dále pak č. 9, str. 1 – článek k novému uvedení Beethovenovy
opery Fidelio v Národním divadle, č. 23, str. 1 + 7 - článek Ke třem operním kreacím
o 3 současných zpracováních oper Viola, Její pastorkyňa a Preciézky). Celkem ve dvou
článcích byla rovněž zastoupena pražská konzervatoř, a sice v č. 7, str. 2 + 8 článkem
Penát naší konservatoře autora V. Šolína o večeru na památku 70. narozenin slavného
rektora J. Suka a v č. 30, str. 3 + 7 - článkem Co Čech to muzikant autorky

71

Machoň, Ladislav (1888 – 1973), český architekt, urbanista a scénický výtvarník, účastník
protinacistického
odboje.
Dostupné
z
(poslední
aktualizace
27.
4.
2008):
http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=4&name=MACHO%D2+LADISLAV.
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Augusty Millerové, který představoval stručné dějiny konzervatoře a přinášel reportáž
z návštěvy ústavu žurnalistickou skupinou.
Jak již bylo řečeno, v oblasti filmu se v případě V. ročníku časopisu Praha v týdnu
nejvíce angažoval autor, píšící pod zkratkou –efs-, a to nejen v oblasti filmových aktualit
a informací o filmových premiérách, nýbrž také v oblasti odborných článků a úvah (např.
č. 6, str. 4 - zamyšlení na téma Nová cesta českého filmu). Tímto tématem se pak také
zabývala celá řada jiných autorů, počínaje Jiřím Hrbasem alias Miloslavem Havlem (č. 7,
str. 1 - článek věnovaný filmové detektivce, č. 12, str. 4 - Námět ve filmu, stručný článek
pojednávající o významnosti filmového autora, č. 20, str. 4 - článek Požadavky filmové
dramaturgie o tom, jaké vlastnosti a dovednosti by měl mít filmový dramaturg, č. 31,
str. 4 - článek Co je to filmová povídka, ve kterém autor vysvětluje základní znaky tohoto
žánru – filmová povídka dle JH má být elaborát, na zákl. kterého se tvoří scénář, má být
pouze dějová a mít obsah cca 30 stran) až po Eduarda Hofmanna72 (č. 10,
str. 1 – 2 - Kapitoly o kresleném filmu) nebo Josefa Štěcha (č. 31, str. 1+7 - článek
Úzký film –význam, úkoly a poslání filmu užšího než 36mm).
Divadlo bylo ve věci odborných článků a úvah zastoupeno poměrně širokou
autorskou skupinou, při čemž žádný ze členů této skupiny co do počtu zveřejněných článků
nepřevyšoval ostatní kolegy. V časopise tak např. najdeme novoroční úvahu Františka
Götze na téma Nové české drama (č. 1, str. 3), článek Nad jedenácti inscenacemi Větrníku
(o práci mladého divadla Větrník, jehož členem byl mj. V. Brodský) autora Jaromíra
Hořce73 (č. 3, str. 3), úvahu O divadlo epické (č. 3, str. 4) a článek Co chceme od
současného divadelnictví (č. 30, str. 1 + 8) Otomara Krejči74, článek věnovaný nové
72

Hofmann, Eduard (1914 Krakov - 1987 Praha), jeden z nejvýznamnějších českých tvůrců animovaných
filmů zejména pro děti. Vystudoval architekturu na ČVUT. Inicioval vznik studia Bratři v triku. Jeho prvním
celovečerním filmem bylo známé Stvoření světa z roku 1950. Vytvořil mimo jiné pana Vajíčko. Kromě režie
animovaných
filmů
se
věnoval
hraným
filmům
a
knižní
grafice.
Dostupné
z:
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/127877-eduard-hofman, poslední aktualizace 19. 4. 2008.
73
Hořec, Jaromír (*1921 Podkarpatská Rus, původním jménem Halbhuber), známý český básník, spisovatel,
novinář a publicista. Stal se jedním ze zakladatelů Mladé fronty v roce 1945 a do roku 1950 byl jejím
šéfredaktorem a zároveň ředitelem nakladatelství. V období 1965-1969 působil na Karlově Univerzitě.
Z politických důvodů ji však musel po roce 1968 opustit. V roce 1979 založil samizdatovou edici Česká
expedice, dva roky poté skončil na půl roku ve vazbě za podvracení republiky a za šíření ineditní literatury.
Příležitostně
psal
texty
k
jazzové
a
taneční
hudbě.
Dostupné
z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Ho%C5%99ec, poslední aktualizace 13. 4. 2008.
74
Krejča, Otomar (*1921), český divadelní režisér, herec a zakladatel Divadla za branou, v letech 1956
- 1961 působil jako ředitel činohry Národního divadla, v roce 1965 patřil k zakladatelům Divadla za branou
a působil zde jako režisér. Přechodně v roli režiséra působil jako host i v zahraničních divadlech například ve
Vídni, Havaně a Bruselu. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 podepsal
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inscenaci Moliérovy komedie Tartuffe Karlem Doležalem v Národním divadle od Jiřího
Hrbase alias Miloslava Havla (č. 4, str. 1), Několik poznámek o divadle pro mládež, kde
autor Miroslav Disman75 osvětluje např. význam soustavné divadelní výchovy a výchovy
uměním ve škole a rodině (č. 5, str. 3), vzpomínku na divadelníka Jana Bora v článku To už
je rok? autora Zdeňka Štěpánka76 (č. 12, str. 2) nebo článek Zřídlo ryzí komedie autora
Jana Malíka o maňáskovém divadle (č. 15, str. 2 – 3). Podobně jako v případě filmu,
i v oblasti divadla měly články, věnované konkrétním divadelním hrám a jejich zpracování
mizivé zastoupení. Z těch děl, kterým se tohoto privilegia dostalo jmenujme Císaře
z Portugalie v provedení Divadla Anny Sedláčkové,

Mirandolinu v provedení divadla

Uranie (vše v rámci článku Jiřího Hrbase alias M. Havla Přehled divadelních a filmových
premiér, č. 13, str. 2), Sofoklovu Elektru v provedení divadla Uranie (článek Jiřího Hrbase,
č. 22, str. 1) nebo Veselé ženy Windsdorské v provedení Národního divadla (článek
Jiřího Dostála, 29, str. 1 + 8).
Z ostatních odborných článků můžeme uvést následující příklady: Zamyšlení nad
osobností i dílem představitele českého humoru Františka Jaromíra Rubeše (č. 5, str. 2),
články o dílech významných literárních představitelů, spojených určitým způsobem
s Prahou (např. Antonín Sova, J. S. Machar, Otakar Březina, Jakub Arbes, Karel Horký,
Václav Štech), článek o díle literárního kritika J. Voborníka, píšícím pod značkou Vbk do
Národních listů (č. 15, str. 1) nebo nekrolog u příležitosti úmrtí básníka a překladatele
Hanuše Jelínka (č. 18, str. 4) – ty všechny od autora Bedřicha Slavíka. Dále pak v č. 8,
str. 3 + 8 článek Nová Praha o rozvoji města, výstavbě a decentralizaci autora Emanuela
Hrušky, články Lidky

Schmidtové, věnované tanci (č. 9, č. 15), článek V. Bora

Kritizujeme kritiku kritiky, pojednávající o práci kritiků (č. 13, str. 4), zhodnocení roční
práce rozhlasu na zákl. výroční zprávy autora Aloise Balaše (č. 17, str. 4), v č. 18,
Otomar Krejča petici 2000 slov. V reakci na to byl v roce 1970 vyloučen z KSČ, Divadlo za branou bylo
zrušeno o dva roky později. Rehabilitován byl až po sametové revoluci v roce 1989. Roku 1998 byl
vyznamenán medailí Za zásluhy 1. stupně. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Otomar_Krej%C4%8Da,
poslední aktualizace 27. 4. 2008.
75
Disman, Miloslav (1904 – 1981), český režisér, dramaturg a rozhlasový pracovník, původním povoláním
učitel. Podílel se na zakládání prvních profesionálních divadel pro děti a mládež, věnoval se problematice
výchovy dětí uměním a dětskému hereckému projevu. Převzato z Velký slovník naučný – Encyklopedie
Diderot. Díl a/l, Diderot, 1999, str. 328.
76
Štěpánek, Zdeněk (1896 – 1968), český herec, dramatik, režisér a scénárista, dlouholetý člen činohry
Národního divadla v Praze, otec herečky Jany Štěpánkové a herců Martina Štěpánka a Petra Štěpánka
a divadelní režisérky Kristiny Taberyové., jedna z nejvýraznějších a nejznámějších českých hereckých
osobností 20. století, proslul mnoha svými rolemi na divadle i ve filmu, z celé řady vynikajících filmových
např. Jan Hus a Jan Žižka z Trocnova v husitské trilogii Otakara Vávry. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nek,
poslední
aktualizace
13. 4. 2008.
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str. 2 – článek Jdeme s Karlem Hynkem Máchou po Praze, ve kterém se čtenáři mohli vydat
po pražských stopách Karla Hynka Máchy a navštívit místo, kde se narodil, studoval,
seznámil se svojí láskou, vytiskl svoji báseň Máj, narodil se mu syn a konečně kde jsou
uloženy jeho ostatky, autor Antonín Ederer, úvaha Fotografie jako umění v č. 22, str. 4,
kde se autor zamýšlí nad tím, zda je možné fotografii zařadit mezi umění, článek Osudy
autorských věnování jako zamyšlení nad tím, jak se mohou do aukce dostat knihy
s věnováním např. Vrchlického, Raise, Sovy (č. 25, str. 4),

články Josefa Jenčíka,

věnované tanci a dětskému baletu, který taneční mistr kritizuje (č. 29, str. 4) nebo článek
Josefa Sekery Mezi listy ovoce o tom, kde autor vyzvedává četbu knih obecně a uvádí, co
může člověku kniha dát (č. 35, str. 1). Oproti III. ročníku časopisu se objevuje poněkud
více článků které se nezabývali přímo kulturními tématy, nicméně se již nejedná o články
tak oddechového charakteru, jaký nabízel I. ročník časopisu.
4.4.2

Propaganda
Propaganda a politika prosákly samozřejmě i do V. ročníku časopisu Praha v týdnu,

objevovaly se zejména fotografie předních německých i českých protektorátních politiků
(např. E. Moravce), samotného Vůdce (pouze u příležitosti jeho narozenin), fotografie
z velkých akcí (např. z oslav 11. výročí, kdy se ujal národní socialismus v Říši moci - č. 5,
str. 1; z oslav 5. výročí dne, kdy země Čechy a Morava byly znovu spojeny s Říší – č. 12,
za titulní stranou; z udílení ceny z nadace hl.m. Prahy na paměť R. Heydricha náměstkem
primátora Pfitznerem – č. 24, za titulní stranou atp.) případně výňatky z politických projevů
k těmto akcím (opět zejména projevy E. Moravce). Těmto bylo většinou vyhrazeno místo
hned za titulní stranou, maximálně pak na straně 1, neobjevovaly se v každém čísle, ale lze
říci, že v každém druhém (v některých číslech se pak objevilo i více těchto prezentací).
V č. 28 byly str. 2 – 3 věnovány akci Týden mládeže 1944, na které se dle autora článku
Viléma Pazdery představili kulturní a sportovní podniky, hlavním organizátorem přehlídky
bylo Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. V č. 30 na str. 4 bylo
otištěno oznámení Národní rada česká k šťastnému zachránění Vůdce, kde se
Dr. Drachovský za tento orgán vyjadřoval k Vůdcovu přežití atentátu na jeho osobu.
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Poslední číslo
Dne 31. 8. 1944 vyšlo poslední, 35. číslo časopisu Praha v týdnu ve shodné úpravě,

v jaké proběhl celý V. ročník. Na poslední titulní straně se objevil herec Jaroslav Marvan
ve filmu Počestné paní Pardubické, z druhé strany pak portrét německého představitele
klasické literatury Johanna Gottfrieda Herdera u příležitosti 200 let od jeho narození
a pravidelná rubrika O knihách, které mají co říci. Na straně 1 již zmiňovaný článek Mezi
listy ovoce autora Josefa Sekery, doplněný kresbou Jana Dostála. Strana 2 přinesla článek
Zrod devatenáctého století v zrcadle malířství autora píšícího pod zkratkou SVB
o malířství v 19. století. Autor nejprve shrnuje významné dějinné události z daného období
(Velká francouzská revoluce, boje ve střední Evropě), které určovaly ducha doby a tedy
i jejího umění, druhá část článku se pak věnuje výtvarné tvorbě 19. století. Za dva základní
směry autor označuje romantismus a klasicismus, později přecházející do historismu,
zmíněni jsou francouzští figuralisté, shromažďující se okolo malíře Delacroix, dále
figuralisté němečtí, zachycující ve svých olejích dobu reformace a XIV. století v Itálii.
Článek rovněž zmiňuje umění měšťácké, nabývající svého plného rázu s malíři Chardinem
a Hogarthem. Z českých umělců je zmíněn malíř Machek, stručně je také pojednáno o díle
Goyi a Turnera. Autor vždy stručně charakterizuje dílo jednotlivých tvůrců, případně
informuje o základních rysech toho kterého směru, článek nevyzvedává žádného z umělců.
Na straně 4 – 5 se objevil článek Jana Zítka Komika cti netratí o prokletí herců, kteří se
prosadili jako filmoví komici a tato role jim již zůstala navždy (v obecném duchu), strana
5 – 8 přinesla poprvé a naposledy přejmenovanou rubriku Kulturní záběry Prahy v týdnu
na Záběry Prahy v týdnu, str. 7 knižní novinky týdne a strany 8 – 10 inzerci a tiráž.
Vcelku nic nenasvědčovalo tomu, že další číslo časopisu Praha v týdnu již nevyjde.
Nic, možná až na článek na str. 3, nazvaný Pracovní nasazení a čeští umělci, převzatý
z Večerního Českého slova ze dne 29 .8. 1944 (bez autora, uvedený formulací Vláda
Protektorátu Čechy a Morava oznamuje), po přečtení kterého mohl čtenář usoudit, že Praha
v týdnu by napříště již vlastně nemusela mít moc o čem psát: „ V nejbližších dnech bude
provedeno ohlášené již omezení v českém kulturní životě. Bude přitom dbáno týchž
směrnic, jimiž bylo provedeno zjednodušení na ostatním říšském území, i když se
v podrobnostech přihlíží ke zvláštním poměrům v Čechách a na Moravě. Z projevu vlády
protektorátu je již známo, že stejně jako v Říši, bude i u nás zachován rozhlas a film.
Nejvýznačnější naše hudební těleso, Česká filharmonie, bude zachováno, protože říšský
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zmocněnec pro totální válečné nasazení vyňal ze všeobecného zastavení činnosti několik
německých hudebních těles. Protože však byla v Říši zavřena všechna divadla, musí i naše
divadla přestat hrát. Jen soubor nejvýznačnějších sil Národního divadla bude osvobozen
od nasazení do práce a vřazuje se do rozhlasu a do filmu. Důležité je, že pracovní nasazení
umělců všeho druhu bude prováděno se zvláštní péčí a se zřetelem na uměleckou
budoucnost. O omezení kulturního života píše v nedělních Lidových novinách ministr
E. Moravec a dovozuje, že kultura i přes svůj vysoký a důležitý význam musí dočasně
ustoupit do pozadí, jde-li o otázku národní existence. Do práce bude český zdravý kulturní
svět zasazován postupně, jak to válečná výroba bude požadovat.Vynasnažíme se, praví
ministr dále, aby zdravé a hodnotné umělecké soubory byly pracovně použity jako celky,
tedy ve starém kamarádství. Přitom je dbáno, aby, až tyto těžké doby pominou, české uměni
znovu zazářilo ve staré slávě. Velmi výstižná jsou pak tato slova ministrova: Dnešní dny
můžeme srovnat s poměry ve středověkém městě, které nepřítel obklíčil a kde mistři všech
cechů musili se chopit halaparten a kde i kněz pomáhal při upevňování poškozeného
podsebití.“
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Tabulka č. 8: Přehled titulních stran V. ročníku časopisu (1944)
Číslo

Popis

Autor

1

obraz Portrét

Jiří Trnka

2

fotografie herečky Zdenky Švabíkové (portrét)

V. Chochola

3

fotografie tanečnice Lídy Myšákové

H. M. Kučera

4

Portrét

Jindřich Marco

5

fotografie herečky Marie Vášové (portrét)

V. Chochola

6

fotografie herce Bedřicha Karena jako soudního rady

V. Chochola

Waltra ve veselohře Rozbitý džbán
7

scéna z filmu Kluci na řece

Foto Nationalfilm

8

fotografie herce Jaroslava Průchy ve hře Císařům mim

V. Chochola

scéna z filmové loutkové grotesky Hermíny Týrlové

BMS Zlín – Pavel Hrdlička

9
10
11

Ferda Mravenec
fotografie herečky Míly Pačové z filmu U pěti veverek

Foto Lucernafilm

fotografie herce Otomara Korbeláře ve filmu Skalní

Foto Nationalfilm

plemeno

12

fotografie Marie Podvalové v Beethovenově Fideliu

V. Chochola

13

fotografie herečky Růženy Naskové (portrét)

V. Chochola

14

fotografie pěvce Zdeňka Otavy v opeře Paličatý švec

K. Hájek

15

fotografie herce Oldřicha Musila ve hře Bradýř

Jindřich Marco

Melhuba
16

fotografie tenora opery ND J. O. Masáka

Foto Balzar

17

Studentka

Jindřich Marco

portrét Antonína Dvořáka u příležitosti 40. výročí jeho

Foto Centropress

18

úmrtí
fotografie pomníku B. Smetany v Jabkenicích

19

Foto Centropress

(Jablkynicích) od F. Bílka

20

kresba Máchovská variace

Jan Dostál

21

Dívčí portrét

V. Ströminger

22

fotografie neslyšící taneční umělkyně Mobi Urbanové

Bez uvedení autora

fotografie herce Zdeňka Štěpánka v roli Odyssea ve

V. Chochola

23

hře Člověk Odysseus
fotografie herce Zdeňka Řehoře v roli Limonádového

24
25
26
27

V. Chochola

Joea
fotografie Boženy Zrzavé

Foto Timil

fotografie dřevěné figurky Husopaska (vyrobena

H. M. Kučera

v Ústřední škole bytového průmyslu v Praze)
fotografie tanečnice Zdeny Víchové (portrét)
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fotografie z udílení cen a diplomů vítězům soutěže
28

Foto Centropress

Ukaž co umíš, uspořádané Kuratoriem pro výchovu
mládeže

29

fotografie herce Václava Švece ve filmu Rozina

Foto Lucernafilm

sebranec
30
31

Portrét

Jindřich Marco

fotografie herců Zdeňka Dítěte a Jany Dítětové ve

Jindřich Marco

filmu Prstýnek
fotografie herce Františka Smolíka ve filmu Jarní píseň

32

v režii R. Hrušínského ml.
fotografie herce Jindřicha Plachty v Tylově hře

33
34
35

Foto Lucernafilm
V. Chochola

Bankrotáři
fotografie herečky Vlasty Fabiánové (portrét)

V. Chochola

fotografie herce Jaroslava Marvana ve filmu Počestné

Foto Nationalfilm

paní Pardubické

Zdroj: Praha v týdnu, ročníky I – V.
Titulní strany V. ročníku časopisu zobrazovaly čistě české umělce, případně obrazy či umělecké
fotografie českých tvůrců, což je změna oproti I. i III. ročníku, kde bylo zahraničí zastoupeno. Na celkem
16 titulních stranách jsou zastoupeni čeští herci a herečky, z toho 7 stran zobrazuje tyto v konkrétních
filmech, 6 v divadelních hrách. 5 titulních výjevů patří uměleckým fotografiím. Témata taneční a hudební
jsou podobně jako v případě III. ročníku zastoupena menšinově.
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Závěr
Hovoříme-li o českém protektorátním tisku, nelze tento vidět pouze v černobílých
barvách, dělit jej striktně na tituly „hodné“, tj. odbojové a tedy ilegální, a tituly „zlé“,
tj. legální, a tím pádem aktivistické a fašistické. Příklad časopisu Praha v týdnu, který má
práce sledovala, dokládá, že existuje také taková kategorie protektorátních periodik, která
možná nepřitahuje až tak silnou pozornost jako dva výše uvedené případy, nicméně
reprezentuje

jakousi

střední

cestu

(v

tomto

případě

vynechám

přívlastek „zlatou“) – tiskovinu sice legální, tedy vycházející s povolením protektorátních
úřadů, informující o německé kultuře v protektorátu, přinášející propagandistické vsuvky
a úryvky z projevů kolaborantských politických pohlavárů, ze které však při bližším
pohledu můžeme vyčíst spíše snahu soudobých publicistů, neřadících se ke skupině
výrazně aktivistických novinářů, vykonávat alespoň nějakým způsobem svoji práci,
přinášet čtenářům pouze aktuální informace o kulturním a společenském dění bez
politického zabarvení a tím je na chvíli odpoutat od starostí běžného dne a ukázat, že i v tak
pohnuté době mohou vznikat nová, mnohdy i hodnotná kulturní díla.
Je samozřejmě otázkou, nakolik se jednalo o snahu redakcí skutečně aktivně
vyvíjenou a nakolik podobu časopisu ovlivnil fakt, že Praha v týdnu byla titulem
regionálním, navíc s kulturně-společenským zaměřením, tedy tím druhem titulu, na jejichž
obsah byl politický tlak jistě nesrovnatelně menší než např. na kterýkoli celostátní deník.
Časopis Praha v týdnu byl tedy pestrou mozaikou týdenního programu akcí,
konajících se v hlavním městě Praze, recenzí filmů, divadelních představení, koncertů,
výstav či literatury a článků z různých oblastí, v průběhu své krátké existence zaznamenal
jak poměrně početné změny co do obsazení redakce (zejména pak jejích vedoucích míst),
tak proměnu své obsahové stránky. Z titulu zpočátku oddechovějšího, přinášejícího směsici
širokého spektra témat, fotografií známých osobností a krátkých aktualit ze světa kultury se
postupem času stalo periodikum vyhraněnějšího rázu se zaměřením na serioznější odborné
úvahy z kulturní oblasti. Vždy se však jednalo o tiskovinu, která se snažila čtenáři podat
komplexní přehled aktuálního kulturního a společenského dění a přitom jakoby
zapomenout na to, v jaké době vychází a soustředit se čistě na danou oblast. Přitom právě
z titulu svého zaměření jako programového týdeníku, který pouze reflektoval aktuální
situaci v oblasti kultury a

potažmo i v celé protektorátní společnosti, a proto, že se

nejednalo, jak již bylo řečeno, o klasickou kolaborační tiskovinu prošpikovanou
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proněmeckou propagandou, ani tiskovinu ilegální, může Praha v týdnu nabídnout soudobé
situace znalému více svědectví o životě v protektorátu, než by se na první pohled mohlo
zdát.
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English Summary
The aim of my bachelor thesis “Magazine Prague in Week in 1940 – 1944” was to
present a detailed characteristic of a Prague regional paper called Praha v týdnu (Prague in
Week), which was published weekly from 1940 to 1944, when it was officially stopped.
Praha v týdnu was basically a programme review (showing the programme of Prague
theatres and cinemas for the given week, overview of held exhibitions and various social
events), supplemented by information on new films and their reviews as well as interviews
with artists, at first bringing light topic articles but later on focusing more on specialised
essays from the field of culture.
A thorough research of all the magazine volumes has been done, placing special
emphasis on the examination of volumes I, III and V (1940, 1942, 1944), in order to
describe the history of the paper, editorial staff, the content of the magazine and its form of
presentation in the course of time. With regard to the period and territory within which
Praha v týdnu was published (2nd World War, existence of the Protectorate of Bohemia and
Moravia on the territory of today’s Czech Republic) the analyses further focuses on
comparing the number and relation of Czech and German topics appearing throughout the
magazine,

presence

of

propaganda

and

texts

with

a

political

tone

within

a cultural and social, and therefore apolitical periodical, thus trying to answer the question
of to which extent Praha v týdnu was a pro-German or even collaborative paper.
As Praha v týdnu was further among the periodicals belonging to the group of Czech
legal press published in 1939 – 1945 in Protectorate of Bohemia and Moravia, the thesis
also offers a general characteristic of those, and further tries to describe the position of the
magazine among the group of periodicals published in Prague. The related chapters have
been written based on specialised literature.
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Abecední seznam použitých zkratek
BMS: přesný název nezjištěn, pravděpodobně se jednalo o malé studio při Baťových
závodech ve Zlíně, ve kterém vznikl první český loutkový film
KČT: Klub českých turistů
MGM: Metro-Goldwyn-Mayer, americká filmová společnost založená r. 1924
ND: Národní divadlo
NOÚZ: Národní odborová ústředna
PČM: Protektorát Čechy a Morava
PVT: Praha v týdnu
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