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1. Úvod 

Při úvahách o diplomové práci jsem se postupně dopracovala ke dvěma tématům. Prvním 

bylo, z důvodů čistě osobních, výtvarné umění a architektura a druhým, z důvodů praktických 

a nakonec částečně také osobních, periodikum Pestrý týden. Zajímá mě problematika totality 

a s ní související propagandy v interakci s bytostně svobodným projevem jedince, jakým 

výtvarné umění ve své podstatě beze sporu je. Jelikož jsem chtěla zpracovat kompaktní 

období v celém jeho rozsahu, zvolila jsem si dobu Protektorátu Čech a Moravy. (Původně 

jsem zamýšlela zpracovat téma na základě studia Lidových novin, ovšem od tohoto záměru 

jsem upustila po nahlédnutí do ročníku 1939, ve kterém jsem našla v souvislosti se zvoleným 

tématem naprosté minimum použitelných informací.) 

S Pestrým týdnem jsem se poprvé setkala v dětství v domě své babičky, která měla malé 

hospodářství a zanedbaný domek plný věcí nezbytně nutných pro život na venkově, ale také 

plastik po svém nevlastním tatínkovi, akademickém sochaři, a spousty zaprášených knih. Byl 

mezi nimi i svazek předválečných vydáních Pestrého týdne. Ten svazek a naprostá většina 

knih už bohužel neexistují - zmizely při hektické likvidaci pozůstalosti - a mně zůstala matná 

vzpomínka na prázdninové listování více než půl století starým časopisem, který mě na 

začátku osmdesátých let, dnes již minulého století, uchvátil jak svým kvalitativním 

zpracováním, tak obsahem, jenž nabízel. (Moje babička tehdy odebírala Květy a Ženu a módu, 

takže jsem měla s čím srovnávat.) 

Na časopis Pestrý týden jsem pak nadlouho zapomněla a znovu jsem se s ním setkala až 

v knihovně Uměleckoprůmyslového musea v Praze a posléze v Dobřichovicích u Neubertů. 

Jan Neubert, pravnuk zakladatele Grafických uměleckých závodů Václav Neubert a synové 

mi půjčil zhruba polovinu svazků protektorátních vydání Pestrého týdne a také publikaci Jana 

Orta (vlastním jménem Pavel Eisner), vydanou k sedmdesátému výročí založení tiskárny. 

Mnoho jiného ostatně rodině ze slavné historie podniku ani nezbylo. Druhou polovinu svazků 

protektorátních vydání Pestrého týdne jsem studovala ve studovně Národní knihovny 

v pražském Klementinu. 

O historii Grafických uměleckých závodů Václav Neubert a synové mi trpělivě vyprávěl 

Ladislav Neubert, a to během našich dvou setkání, 11. prosince 2004 a 21. března 2006. 

Doplňující informace k tématu jsem dohledávala v literatuře, jejíž seznam uvádím na konci 
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práce. Moji činnost zkomplikoval fakt, že není dochován archiv Pestrého týdne a není mnoho 

pamětníků, kteří by mohli o časopise Pestrý týden podat svědectví. Proto si velmi vážím 

informací, které se mi podařilo získat v rozhovorech s Ladislavem Neubertem a ráda bych mu 

zde poděkovala za čas, který mi věnoval. 
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2. Grafické umělecké závody Václav Neubert a synové - počátky časopisu 
Pestrý týden 

Existence časopisu Pestrý týden je úzce spjata s historií Grafických uměleckých závodů V. 

Neubert a synové. Zakladatel časopisu Karel Neubert pocházel z pěti dětí (Oldřich, Miroslav, 

Václav, Božena a Karel) narozených evangelíkům Václavovi a Boženě (roz. Fůgerové) 

Neubertovým, kteří přišli do Prahy z Jaroměře, kde si Václav za Rakouska-Uherska 

v pevnosti Josefov odsloužil svoji sedmiletou vojenskou povinnost, během které se seznámil 

se svojí ženou. Z vojny se Václav s manželkou vrátil do Prahy, kde na Smíchově, 

v suterénním bytě v ulici Pavla Švandy ze Semčic, coby vyučený knihkupec, založil v roce 

1877 tiskárnu. Vlastnímu založení tiskárny ale předcházel složitý a několikaletý proces žádání 

o knihtiskařskou koncesi, během něhož se Václav Neubert domohl v roce 1876 dokonce 

krátkého slyšení u císaře Františka Josefa I. Po mnoha obtížích a několika zamítnutích Václav 

Neubert knihtiskařskou koncesi přeci jen obdržel, a to ve svých 25 letech, 12. června 1877. 

Tiskárnu rozbíhali Václav a Božena Neubertovi vybaveni jedním augsburským ručním 

rychlolisem spolu s pomocníkem Františkem Zápalem. Tiskárna se několikrát stěhovala, ale 

nikdy neopustila území pražského Smíchova. V roce 1902 rodina Neubertova postavila na 

Smíchově budovu tiskárny, do které se po jejím dalším postupném rozšíření a po nástupu 

komunistů kmoci a následném znárodnění tiskárny po únoru 1948, nastěhovalo ředitelství 

československých tiskáren.1 Nyní se tato budova nachází nad Strahovským tunelem po levé 

straně na kopci naproti hotelu Móvenpick a je dobře viditelná při výjezdu z tunelu Mrázovka. 

Když se Václav Neubert dožil padesáti let, předal tiskárnu svým čtyřem synům a odjel do 

Opatie k Jaderskému moři, kde strávil stáří. Tiskárnu pak vedl jeho syn Václav a druhý syn 

Oldřich se staral o finance. Karel, narozený v roce 1894, byl známý tím, že měl spoustu 

úžasných nápadů, které ovšem často nebylo možné realizovat pro jejich nákladnost. Karlovi 

se podařilo vylepšit metodu tisku z hloubky, díky které bylo možné tisknout kvalitní 

fotografie a reprodukce s vysokým grafickým rozlišením, typické právě pro časopis Pestrý 

týden. Napříč nevůli bratrů, zejména pak Oldřicha, který se staral o ekonomickou prosperitu 

Grafických uměleckých závodů V. Neubert a synové, se Karlovi podařilo prosadit nápad 

vydávat elitní společenský časopis, který označoval za své čtvrté dítě (skutečné děti se 

jmenovali Karel, Ladislav a Marie, provdaná Havlíková) a nazval jej Pestrý týden} 

1 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 11. prosince 2004. 
2 Taktéž. 
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Publikace vydaná k 70. výročí existence tiskárny uvádí, že „grafické závody Václav Neubert a 

synové sloužily republice Masarykově a Benešově a vzkvétaly spolu s ní. Mnichov, pád první 

republiky, nastolení paškvilu, kterým byla nahražena, protektorát a vláda uchvatitelů 

rozeknuly nad podnikem hluboký soumrak. Ihned po Mnichovu nastaly v podniku převratné 

změny, jak ani nemohlo být jinak u podniku tak cele zaměřeného na službu ideálům 

demokracie a pravdou prodchnuté národní kultury."3 Publikace dále uvádí, že náklad Pestrého 

týdne poklesl na polovinu a „skoro veškerá inserce byla ztracena. Ve všech ostatních 

výrobních odvětví dostavil se katastrofální úbytek zakázek a práce, vznikla těžká podniková 

krise finanční, jež stupňovala zřízením protektorátu. Přesto podnik nepropustil jediného ze 

svých spolupracovníků z důvodů hospodářských, t.j. dobrovolně. Hospodářsky se začal 

podnik konsolidovat až v r. 1941, kdy národ ohrožený v samých kořenech svého bytí objevil 

v české knize neutuchající zdroj útěchy a posily. Když se rozpoutala válka námi tak 

vytoužená jako jediná možnost pro záchranu národa, soustředil se podnik na produkci 

kartografickou, vyráběl válečné mapy pro české obecenstvo; bylo jich vyrobeno 61 druhů, 

skoro měsíčně jedna, a vykonaly bohatě své orientační poslání v národě."4 Rodina Václava 

Neuberta se aktivně účastnila protinacistického odboje. Karel Neubert byl ve spojení se 

skupinou Jana Hajšmana, která spolupracovala nejprve s komunistickými odbojovými 

složkami a posléze ve skupině odporu, vzniklé kolem generála Eliáše.5 Jako člen vojenského 

podzemního hnutí se stal Karel Neubert spolupracovníkem generála Františka Slunečka, 

s krycím jménem Alex, a když byl generál Slunečko na sklonku války jmenován předsedou 

Ústředního národního výboru, Karel Neubert se stal místopředsedou.6 V květnu 1945 byl 

Karel Neubert pověřen úkolem obsadit kanceláře ČTK v dnešní Opletalově ulici. Využil při 

tom svých četných známostí a zejména díky přátelství se zaměstnancem ČTK Ctiborem 

Melčem proběhlo obsazení budovy ČTK nenásilnou cestou.7 „Prostřednictvím podniku 

podařilo se po dobu války až do konce krýt řadu československých důstojníků, mezi nimi 

velitele hradní stráže, kromě toho se podařilo uchránit několik zaměstnanců před důsledky 

plemenné persekuce." V květnu roku 1947 byla na budově závodu odhalena pamětní deska 

spolupracovníkům, kteří během války zahynuli.8 

3 Ort, Jan. Sedmdesátiny grafických závodů V. Neubert a synové. Praha : V. Neubert a synové, 1947, s. 18. 
4 Tamtéž, s. 18-19. 
5 Tamtéž, s. 20. 
6 Hudcová, Ivana. V. Neubert a synové (vnukové a pravnuci). Květy, 1990, č. 22, s 55. 
7 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 21. března 2006. 
8 Ort, Jan. Sedmdesátiny grafických závodů V. Neubert a synové. Praha : V. Neubert a synové, 1947, s. 20. 
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V únoru 1948 byla tiskárna znárodněna a Karel Neubert byl donucen opustit svoji kancelář 

aniž si směl odnést jakékoli osobní věci. Paradoxní v této souvislosti je, že pan Kaňka, který 

jej z kanceláře vyváděl, patřil k zaměstnancům závodu, kteří byli za války vězněni a jehož 

rodině Neubertovi po celou dobu jeho věznění vypláceli mzdu, jako by chodil do zaměstnání.9 

Znárodněná tiskárna nesla nejdříve jméno Orbis a posléze Polygrafie II. Po roce 1989 se 

otevřela cesta k restitucím znárodněného majetku a v roce 1990 Neubertovi dosáhli vyřízení 

svého restitučního nároku, ale s podmínkou, že uhradí Fondu národního majetku 

Československé republiky náklady spojené s výstavbou nové budovy, vybavené již tehdy 

zastaralým sálovým počítačem, v celkové výši 130 milionů korun.10 V roce 1992 byla do 

obchodního rejstříku zapsána společnost GRAFOPRINT - Neubert, kom. spol.11 Rodinná 

firma fungovala zhruba sedm let než definitivně podlehla kombinaci nepříznivých okolností v 

nových podmínkách tržního hospodářství. 

9 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 21. března 2006. 
10 Taktéž. 
" http://www.justice.cz 
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3. Základní informace o Pestrém týdnu 

Jedná se o společenský a rodinný týdeník pro vyšší a střední společenskou vrstvu, který 

vycházel od 2. listopadu 1926 do 28. dubna 1945. Časopis vedl jeho zakladatel Karel Neubert 

a vydávaly jej Grafické umělecké závody V. Neubert a synové na Smíchově, Kobrova ul. 

1040. Jelikož košická vláda odmítala existenci soukromých časopisů, redakce Pestrého týdne 

po osvobození v květnu 1945 přešla do nově založeného Světa v obrazech. Svět v obrazech 

začal vycházet 1. června 1945 vNeubertově tiskárně jako týdeník ministerstva informací a 

osvěty. Do funkce šéfredaktora Světa v obrazech obsadil Karel Neubert Františka Němce. 

Svůj vliv na obsah časopisu si prý Karel Neubert díky svým vztahům sjeho redakčním 

týmem udržel až do roku 1952.12 

Časopisecký katalog a plakátovací příručka Rudolfa Mooseho z roku 1939 13 řadí časopis 

Pestrý týden do kategorie ilustrovaných, zábavných a dětských časopisů. Ve stejné kategorii 

figurují časopisy jako Ahoj, Český a Slovenský Zpravodaj, Echo ČSR, Humoristické listy, 

Letem Světem - Domov a Svět, Ozvěny domova i světa, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Salon, 

Svět v obrazech, Světozor, Zeit im Bild a Život. Z kategorie ženských, rodinných a módních 

časopisů mohly Pestrému týdnu, byť v omezené míře konkurovat například časopisy: Domov 

našich žen, Hvězda českých a slovenských paní a dívek, List paní a dívek, Moravanka, 

Pražanka nebo Vkus. Kompletní přehled časopisů z Mooseova katalogu z roku 1939 je 

součástí přílohy. 

Na naší současné časopisecké scéně je svým obsahem Pestrému týdnu podle mého názoru 

nejbližší týdeník Reflex. 

Za první republiky dosáhl Pestrý týden nákladu 50 tisíc výtisků, nicméně náklady na jeho 

přípravu a tisk byly natolik vysoké, že si tento časopis na sebe nikdy nevydělal a pro 

Neubertovu tiskárnu vždy znamenal finanční zátěž, kterou bylo potřeba dotovat z ostatních 

úspěšnějších podniků, jakými byl například tisk map.14 

Časopis Pestrý týden se mohl chlubit na svou dobu špičkovým hlubotiskem, tj. metodou tisku 

z hloubky, kterou objevil český tiskař Václav Klíč a kterou se podle pamětníka Ladislava 

12 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 21. března 2006. 
13 Moose, Rudolf. Časopisecký katalog a plakátovací příručka 1939. Praha : Moose akc. spol. 1939. 
14 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 11. prosince 2004. 
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Neuberta, vnuka zakladatele tiskárny Václav Neubert a synové, podařilo Neubertově tiskárně 

dovést takřka k dokonalosti. 

Zakladatel časopisu, Karel Neubert, si pro vydávání elitního rodinného časopisu přizval 

Adolfa Hoffmeistra jako prvního šéfredaktora, redaktorku Milenu Jesenskou a výtvarníka V. 

H. Brunnera. Tento tým doplňovala Božena Hackenschmiedová v roli sekretářky.15 Po Adolfu 

Hoffmeistrovi, který vydržel v pozici šéfredaktora jeden rok, převzal vedení časopisu Jaromír 

John (vlastním jménem Bohumil Markalous). 

Jaromír John byl odborníkem v oboru výtvarné estetiky, obdivovatelem architektů Gropia a 

Loose a průkopníkem nové stavební, urbanistické a bytové kultury. Časopis si pod jeho 

vedením kladl za cíl „dobovou výchovu zraku, vkusu, estetického citu a vymanění lidových 

vrstev z estetického barbarství, do něhož upadly nevšímavostí celých generací a hromadnou 

produkcí výmětu a kýče téměř ve všem, co obklopuje člověka od kolébky do hrobu."16 Po 

technické stránce se Pestrý týden měl díky kvalitní hlubotiskové metodě vyrovnat 

anglosaským obrázkovým časopisům, jako byl například Illustrated London News.17 Časopis 

proslul svojí bohatou obrazovou dokumentací. Jako autoři snímků do Pestrého týdne 

přispívali přední čeští fotografové jako Ladislav Sitenský, Karel Hájek, Jaromír Funke, 

Zdeněk Tmej, František Drtikol, Jan Lukas, Josef Sudek a jiní.18 Vedle vysoké kvality 

obrazové dokumentace měl časopis ambice také v oblasti literární. 

Pestrý týden nabízel čtenářům tematicky široký záběr zahrnující politické dění doma i ve 

světě, historii, sportovní události, zajímavosti, témata pro ženy (vaření, móda, domácnost, 

péče o tělo), československou turistiku, humor etc. V oblasti kultury časopis informoval o 

domácí filmové tvorbě, koncertní a divadelní činnosti v Praze i jinde, nabízel informace o 

probíhajících výstavách. 

V časopise jsou hojně zastoupeny žánrové obrázky z československého venkova. Věrně 

dokumentuje soudobou architektonickou tvorbu, stejně tak jako dochované architektonické 

dědictví v Čechách, na Moravě i na Slovensku (zejména v článcích věnovaných 

15 Hudcová, Ivana. V. Neubert a synové (vnukové a pravnuci). Květy, 1990, č. 22, s 55. 
16 Ort, Jan. Sedmdesátiny grafických závodů V. Neubert a synové. Praha : V. Neubert a synové, 1947, s. 15-16. 
17 Tamtéž, s. 16. 
18 Vilgus, P. PESTRÝ TÝDEN2. listopadu 1926-28. dubna 1945: Vznik, existence a zánik nejlepšího 
ilustrovaného týdeníku; první a druhé Československé republiky a období Protektorátu Čechy a Morava. Praha, 
2001, s. 21, 22. 
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československé turistice) a zprostředkovává i pohled na architekturu ve světě. Svým čtenářům 

nabízel také reprodukce děl domácích i zahraničních výtvarných umělců - starých mistrů i 

současníků. 

Pestrý týden publikoval články o dění doma i ve světě, a to jak díky publikační činnosti své 

redakce a přispěvatelů, tak formou překladů zahraničních článků. Většina obsahu týdeníku je 

věnována kuriozitám, vědeckým objevům a záležitostem běžného života, nikoli však nutně 

života průměrného občana našich zemí. Ze stránek časopisu lze odvodit, že primární cílovou 

skupinou čtenářské obce týdeníku byla společenská vrstva, která si mohla dovolit nejenom si 

časopis předplatit k pravidelnému odběru, ale které též mohl posloužit jako inspirace při 

řešení vlastního bydlení - časopis předváděl designově i ergonomicky propracovaný nábytek 

a na svou dobu překvapivě moderní vybavení domácnosti, zejména pro kuchyně. Vedle 

možností vybavení domácnosti a kulturně společenského života Pestrý týden inspiroval 

čtenáře, především však čtenářky, také v oblasti odívání. Božena Hackenschmiedová,* 

původně sekretářka časopisu, která se díky své cílevědomosti a vkusu vypracovala na pozici 

vedoucí módní rubriky,19 předváděla v rubrice Žena a její zájmy vesměs exkluzivní a 

dokonale zpracované modely. Během druhé světové války, na kterou se moje práce soustředí, 

si podobné modely ale mohla dopřát jen málokterá čtenářka. 

Do časopisu psala autorské články řada přispěvatelů z různých společenskovědních oborů. 

(Velké množství příspěvků ovšem není opatřeno podpisem autora ani jeho zkratkou.) Pestrý 

týden nabízí fotografickou dokumentaci z vlastních zdrojů vydavatele, ČTK a ze zahraničních 

zdrojů. 

Přestože protektorát nepatřil kjeho zlatým časům, rozhodla jsem se jej použít jako zdroj 

informací o době, na níž jsem se chtěla podívat prizmatem soudobého oficiálního výtvarného 

projevu v Čechách a na Moravě. 

* Matka slavného fotografa Alexandra Hackenshmieda, známého též pod pseudonymem Hammid, jenž zemřel 
v roce 2004 v USA. 
19 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 11. prosince 2004. 
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4. Pestrý týden v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) 

Rokem 1939 bohužel končí éra české elitní žurnalistiky a dopad válečných událostí se 

z pochopitelných důvodů nevyhnul ani Pestrému týdnu. Šéfredaktorem časopisu se již v roce 

1938 stal Vladimír Rýpar, ze kterého se později stal přesvědčený komunista a jenž ve své 

funkci šéfredaktora vydržel po celou dobu 2. světové války. Ve funkci šéfredaktora působil 

později také v týdeníku Svět v obrazech, jenž Pestrý týden nahradil, a kde zůstal tu až do září 

roku 1968. 

Ačkoli se Pestrý týden neprofíloval jako politický týdeník a články věnované politickým 

událostem nikdy neprovázel komentář, který by se snažil politické problémy rozebírat natož 

k nim podávat stanovisko redakce, přeci jen se v něm pohnuté válečné události reflektují, byť 

způsobem, který je příznačný pro žurnalistickou práci ve společenském týdeníku v totalitním 

režimu. 

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava nacistickým Německem 16. 3. 1939 přestal 

legálně vycházející tisk plnit základní úkoly, které měl v demokratické společnosti. Byl 

podřízen direktivám okupantů, jež jej nutily k zamlčování a dezinterpretaci informací, 

zejména v politické, hospodářské, sociální ale i kulturní sféře.20 Časopis Pestrý týden 

vycházel dál a jeho vydávání v této době nadále už ani nemohlo být z vůle jeho vydavatelů 

zastaveno. Přesto, že se jednalo o těžké období, kvalita prvního ročníku válečného vydání 

Pestrého týdne je stále vysoká, a to jak po obsahové, tak technologické stránce. V prvních 

číslech ročníku 1939 se objevují fotografie z občanské války ve Španělsku,21 týdeník 

komentuje smrt papeže Pia XI.22 a zmiňuje se i o vyhlášení samostatného Slovenského státu 

dne 14. března 1939.23 Číslo z 18. března 1939 je velmi sporé na informace o politických 

událostech uplynulých dní a omezuje se na prohlášení: „V prudkém spádu událostí posledních 

dní není možno zaznamenat všechno, co se událo..." doplněném několika fotografiemi 

z probíhající okupace.24 Více informací k novému pořádku v českých zemích se čtenáři 

dostává až v následujícím vydání z 25. března, ze kterého již jasně vyplývá, že časopis 

podléhá cenzuře nové vládní moci. 

20 Gebhart, J., Kuklík, J. Dramatické i všední dny v protektorátu. Praha : Themis, 1996.S. 19. 
21 Pestrý týden, 1939, č. 5, s. 4-5; č. 6, s. 5; č. 7, s. 6-7. 
22 Tamtéž, 1939, s. 1,4-5; č. 8, s. 4. 
23 Tamtéž, 1939, č. l l , s . 3. 
24 Tamtéž. 
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V dalších číslech časopisu se informace o protektorátním dění a válečných událostech v 

souladu s oficiální říšskou rétorikou stávají běžnou součástí vydání, jedná se však o kusé 

politické zprávy bez komentářů, umístěné obvykle na 2. a 3. straně časopisu v rubrikách 

Události ve světě a Aktuality týdne. Ostatní obsah časopisu zůstává beze změn, jsou 

zachovány všechny pravidelné rubriky, nadále přináší informace z kultury, sportu, poskytuje 

tipy na výlety, přináší zajímavosti z oblasti vědy a techniky a informuje o kuriozitách a 

událostech mimo politické dění z celého světa, a to včetně Spojených států, Anglie i Francie. 

Je zřejmé, že čtenář časopisu má nabýt dojmu, že zřízení Protektorátu Čechy a Morava 

proběhlo v zájmu našeho národa. Časopis se věnuje politickým událostem pouze okrajově, 

hodnotící komentáře se vyskytují pouze výjimečně a jsou výhradně prorežimní. Zároveň je 

však zřejmá snaha o eliminaci jakýchkoli prvků poukazujících na dramatičnost dobové 

situace. Časopis budí dojem, že v zemi vládne klid a mír a kulturní i veřejný život pokračuje 

plynule beze změn. Divadla dále hrají český repertoár, probíhají výstavy českých umělců a 

Pestrý týden o bohatém kulturním životě v Praze i v ostatních českých městech neúnavně 

informuje. 

Bez poznámky nechává redakce událost z 28. října 1939, tj. postřelení studenta Jana Opletala, 

který na následky svého zranění zemřel a stejně tak týdeník nechává bez povšimnutí další 

skutečně významnou událost, jíž bylo uzavření vysokých škol, které po tomto incidentu 

následovalo dne 17. 11. 1939. Explicitně není vyjádřeno ani vyhlášení 2. světové války, která 

začala 1. září 1939. 

Smutný kurs, který nastoupila česká žurnalistika v roce 1939, pokračoval prakticky dalších 

padesát let. V lednu 1940 se Pestrý týden stává Ústředním obrazovým listem Radosti ze 

života, orgánu Národního souručenství, jediné české politické organizace, která mohla 

oficiálně působit i po březnu 1939 a stala se tak jakýmsi symbolickým protipólem NSDAP 

(Nazional Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei/Národně socialistická německá dělnická 

strana). Ústředním obrazovým listem Radosti ze života zůstává časopis až do konce roku 

1942. V červnu roku 1941 se časopis poprvé ztenčuje, z původních 32 stran zůstává 24. Počet 

stran v dalších ročnících dále klesá až na úplné minimum 8 stran, přičemž se postupně horší 

kvalita papíru i tisku. 5. září 1942 vyšel Pestrý týden o šestnácti stranách a v tomto rozsahu 

vycházel až do konce roku 1943. V roce 1943 mizí rubrika Metapsychologie a též stránky 

Klubu českých turistů. Objevuje se několik zmínek o aktivitách KČT, v srpnu pak informace 

o KČT mizí zcela. Ročník 1944 se vyznačuje silně propagandistickým obsahem s otevřenou 
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protižidovskou agitací. Důraz je kladen na sport, oceňování osobní statečnosti dětí a jiné 

křečovité projevy otřesené totalitní moci. V průběhu celého válečného období v časopise 

inzerují své výrobky a služby české firmy, i když v mnohem menším rozsahu než tomu bylo 

před válkou. Na stránkách časopisu se čím dál více objevují fotografie českých herců. 

Formát časopisu zůstává v průběhu celého roku 1939 stejný, tj. 44,5 x 30,5 cm. Časopis má 

nejprve 24 stran a od XV. čísla 20 stran. V následujícím roce se formát časopisu redukuje na 

velikost 30 x 23 cm, ale počet stran vzrůstá na 32 stran. V tomto menším formátu vychází 

časopis až do 28. dubna 1945, tj. do svého posledního čísla. V červnu roku 1941 klesá počet 

stránek z 32 stran na 24 stran. Od 5. září 1942 vycházel Pestrý týden už jen o šestnácti 

stranách a 23. září 1944 poprvé klesl počet stran ze 16 na 8 stran. Další čísla vycházela různě 

v šestnácti a osmistránkových vydáních. 

Každé jednotlivé vydání Pestrého týdne obsahuje mnoho článků i obrazové dokumentace, 

které odvádějí pozornost od válečných událostí, a tím alespoň na chvíli dovolují čtenářům 

zapomenout na útrapy, které mnohým z nich protektorátní režim způsoboval. Tento tišící 

účinek však byl současně přímo účelem a nedílnou součástí okupační politiky nacistického 

Německa. Vydávání časopisu bylo zcela oficiální, a tudíž jej v žádném případě nelze spojovat 

s odbojovou činností namířenou proti nově nastolenému totalitnímu režimu. Přesto je v této 

souvislosti zajímavá vzpomínka Ladislava Neuberta (syna zakladatele časopisu Pestrý týden), 

týkající se odhalení skupiny tiskařů, kteří v době 2. světové války vNeubertově tiskárně 

ilegálně tiskli potravinové lístky a byli gestapem odhaleni. Zatčení se vyhnulo celé rodině 

Neubertově a díky známostem na vlivných místech se Václavovi Neubertovi dokonce 

podařilo docílit propuštění deseti z patnácti zatčených tiskařů, kteří byli z ilegálního tisku 

potravinových lístků obviněni. Zbylých pět jich ovšem zahynulo v koncentračních táborech. 

Bez zajímavosti jistě není ani to, že Grafické umělecké závody Václav Neubert a synové 

byly díky svým nesporným kvalitám v době Protektorátu Čechy a Morava pověřeny tiskem 

nových bankovek pro okupované české země.25 

Historický exkurs do protektorátní publikační činnosti Pestrého týdne bych ráda zakončila 

citátem z publikace vydané k 70. výročí Grafických uměleckých závodů Václav Neubert a 

synové: „...po celou dobu protektorátu nepřinesl ,Pestrý týden' na titulním listě ani jednou 

25 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 11. prosince 2004. 
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podobu Hitlerovu nebo jiné německé osobnosti politické - přesto, že byl jakožto 

representativní obrázkový týdeník k tomu ,předurčen' a také soustředěným nátlakem 

poháněn. List nekapituloval ani tehdy, když mu Emanuel Moravec dosadil komisaře - a toho 

dosadil s odůvodněním, že ,JPestrý týden" sleduje blanickou politiku* V tom měl Moravec 

ovšem pravdu jako málokdy. A v ,Pestrém týdnu' se po celých šest let protektorátu neobjevila 

ani jediná politická karikatura."26 

* Ladislav Neubert se domnívá, že důvod, proč nacisté během války nikdy proti Pestrému týdnu rázně 
nezakročili, může souviset s faktem, že Emanuel Moravec osobně do tohoto listu v jeho lepších dobách přispíval 
jako vojenský expert autorskými články. 
26 Ort, Jan. Sedmdesátiny grafických závodů V. Neubert a synové. Praha : V. Neubert a synové, 1947, s. 27. 

15 



5. Rubriky Pestrého týdne 

Níže uvedený seznam představuje přehled rubrik, které se opakovaně objevovaly na stránkách 

časopisu Pestrý týden v letech 1939-1945, byť v některých případech pouze po omezenou 

dobu. 

• Aktuality týdne 

• Různé události 

• Různé zajímavosti z domova i ciziny 

• Ze světa 

• Z fronty i zázemí/Válečné zpravodajství 

• Významné události 

• Z všestranné činnosti Radosti ze života 

• Turistika - lyžařství - vodní sport - táboření 

o Tato rubrika nahradila po vyhlášení samostatného Slovenského státu 

14. března 1939 rubriku Česko-Slovenská turistika. Vznikala za spolupráce s 

Klubem československých turistů, posléze Klubem českých turistů - KČT. 

• Zprávy KČT/Z činnosti KČT 

• Z našeho uměleckého života/Výtvarné umění 

• Zrcadlo humoru z celého světa 

• Čtení na pokračování 

• Dětský koutek 

• Móda - domácnost - zájmy ženy 

o Pravidelná rubrika přinášela fotografie exkluzivních modelů dámských šatů 

pro nejrůznější příležitosti. Rubriku řídila Božena Hackenschmiedová a před ní 

Antonín Friedl pod pseudonymem Milena. Kromě nádherných a pro většinu 

čtenářek nedostupných modelů jsou na těchto stránkách (obvykle dvoj stránka) 

k vidění také ukázky špičkové práce kadeřníků a fotografie z vyšší společnosti. 

• Péle-méle 

• Besídka Pestrého týdne 
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• Metapsychologie 

o Pravidelné stránky dr. K. Kuchyňky a Ing. V. Mikušky* 

• Malý oznamovatel 

• Řádková inzerce 

• Inzerce 

o Rozsáhlý prostor inzerce se věnuje produkci tiskárny a grafického studia V. 

Neubert a synové, vydavatele časopisu. V časopise je vyhrazen také rozsáhlý 

prostor propagačním článkům firmy Baťa. Tyto články upozorňovaly čtenáře 

na urbanistický rozvoj města Zlín a nadstandardní ubytovací podmínky 

zaměstnanců obuvnické firmy Baťa. Mezi další inzerenty patřila například 

automobilka Praga, která na protiúčet vybavila Neubertově vydavatelství 

vozový park.27 

* Václav Neubert měl podle slov svého vnuka Ladislava zálibu ve spiritistických praktikách a to jej spojovalo 
s Alfonsem Muchou, který si u Neubertů dával tisknout své plakáty. Ladislav Neubert si dokonce vzpomíná, že 
když jeho dědeček Václav zemřel, zavolal k nim domů Alfons Mucha a řekl, že Václava viděl ve snu v modrém 
oblaku stoupat k nebi. Zpráva o úmrtí Václava však k rodině dorazila až následující den. 
27 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 21. března 2006. 
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6. Kultura v protektorátu — nástroj nacistické propagandy 

Cílem Třetí říše bylo dobytí Evropy a vybudování světového impéria. Součástí plánu 

hitlerovského Německa bylo potlačení národního vědomí porobených národů a jejich 

následné poněmčení v lepším, či likvidace v horším případě. Hranici mezi možností 

germanizace a fyzickou likvidací určovala rasově-politická škála hodnotící jednotlivé národy. 

Rasová šetření ukázala, že 60 až 70 % obyvatel Čech a Moravy má předpoklady k asimilaci, a 

proto Státní sekretář Karl Hermann Frank spolu s říšským protektorem Konstantinem von 

Neurathem vypracovali plán jejich germanizace.28 Existence české kultury se dostala do stavu 

ohrožení, ale současně se v ní okupantům nabízel nástroj manipulace českého národa. Na 

jedné straně v české kultuře působily složky národní rezistence a na druhé straně na ni byl 

vyvíjen tlak vylučující jakékoli myšlenky, které by se příčily ideologii říše. Tento tlak 

současně vedl ke snižování kvality kulturní produkce. Jelikož kultura spadala podle výnosu o 

zřízení protektorátu z 16. března 1939 do gesce české vlády, členům protektorátní vlády se 

v prvních letech okupace dařilo udržet relativně bohatý kulturní život. Zlom nastal po 

výměně říšského protektora v Praze. Konstantin von Neurath byl donucen odstoupit z funkce 

z důvodu fiktivních zdravotních problémů a na jeho místo nastoupil 27. září 1941 rozhodný 

nacista, generál gestapa a nacistické organizace SS (Schutz Staffel) Reinhard Heydrich.29 Po 

svém příjezdu do Prahy dal Heydrich vyhlásit stanné právo, nechal vykonat několik 

absolutních trestů a z jeho rozkazu byl zatčen a následně popraven také dosavadní předseda 

české protektorátní vlády, generál Alois Eliáš.30 

21. března 1939 jmenoval prezident Emil Hácha výbor Národního souručenství. Národní 

souručenství po zlikvidování stranického systému nahradilo koalici bývalých politických 

stran. Nedisponovalo žádnou zákonodárnou mocí, ale hrálo roli dočasné platformy 

všenárodního hnutí. V rámci Národního souručenství fungovala Kulturní rada vedená 

Miloslavem Hýskem, který se ve spojení s Háchou snažil hájit zbývající legální pozice české 

kultury.31 

Kulturní život v protektorátu determinovalo několik faktorů. Česká kultura přišla o umělce, 

28 Doležal, Jiří. Česká kultura za protektorátu. Praha: Národní filmový archiv 1996, s. 11. 
29 Mac Donald, Callum. The Killing of Reinhard Heydrich: The SS „Butcher ofPrague". New York: Da Capo 
Press, 1998, s. 110-111. 
30 Tamtéž, s. 115. 
31 Červinka, František. Česká kultura a okupace. Praha : Torst 2002, s. 25. 
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kteří z rasových či politických důvodů museli emigrovat a dále o ty, kteří byli zabiti nebo 

vězněni nacisty. Došlo k přerušení výuky na vysokých školách, nicméně perzekuce kulturních 

pracovníků probíhala takovým způsobem, aby nebyli ve své většině nuceni stahovat se do 

ilegality. V protektorátu probíhaly celonárodní kulturní akce jako Pražské hudební jaro, Měsíc 

české knihy, Zlínské filmové žně či výstavy Národ svým výtvarným umělcům a posléze 

Umělci národu. 

Za největšího nepřítele říše v protektorátu pokládali nacisté inteligenci. Již v září roku 1939 

zatklo gestapo na 8000 vytipovaných rukojmích převážně právě z řad inteligence a 17. 

listopadu 1939 došlo k uzavření vysokých škol, přičemž 1300 studentů bylo odvlečeno do 

koncentračních táborů a devět funkcionářů z řad vysokoškoláků - funkcionářů Národního 

souručenství - bylo popraveno.32 Cílem nacistických orgánů bylo eliminovat výchovu vlastní 

národní inteligence a tím pádem i narušení vývoje české kultury. Současně probíhalo 

odstraňování soch a pamětních desek prvorepublikových politiků a některých představitelů 

české kultury. Pomineme-li tyto projevy nacistické zvůle, život v protektorátu nebyl zásadně 

narušen, ovšem s výjimkou situace židovského obyvatelstva, které ztratilo v souvislosti s 

uplatňováním norimberských zákonů právo na důstojnost, majetek a v konečném důsledku i 

na vlastní existenci. Jelikož český národ akceptoval okupaci jako fakt a nedošlo 

k ozbrojenému střetu mezi německou a českou armádou, další průběh protektorátního života 

probíhal v relativním klidu nastolené totality a až do konce války se nezastavil ani kulturní 

život. 

V rámci úřadu říšského protektora vznikla Skupina pro kulturně-politické záležitosti (Gruppe 

Kulturpolitische Angelegenheiten), která se později změnila na kulturně-politické oddělení 

(Abteilung-Kulturpolitik).33 Úkolem těchto útvarů bylo vyřazovat z české kultury vše, co by 

bylo v rozporu s tzv. říšskou myšlenkou a paralelní prosazování říšské myšlenky 

prostřednictvím kultury. Jejich úkolem bylo upozorňovat na projevy české kultury posilující 

české národní vědomí a potírání takových projevů. Zmizela demokratická, levicově a 

komunisticky orientovaná a pochopitelně veškerá židovská tvorba. 

Podle K. H. Franka nebylo cílem germanizace "v českém národě uplatňovat národní 

socialismus", neboť "Češi se mají cítit v Říši doma jako Němci, mají pokládat Říši za svou 

32 Doležal, Jiří. Česká kultura za protektorátu. Praha : Národní filmový archiv 1996, s. 14. 
33 Tamtéž, s. 14-15. 
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říši, která jim přináší velké výhody mohutného prostoru, přístupu k moři apod." Prosazování 

"říšské myšlenky" mělo nejprve vést k politické a až následně k národnostní asimilaci 

Čechů.34 

Největší tlak na přijetí říšské myšlenky vyvíjeli nacisté v řadách novinářů. Pořádali pro ně 

tiskové konference, instruktáže a organizovali různé zájezdy. Častým cílem těchto zájezdů 

byla dobytá území, jejichž návštěva měla novinářům demonstrovat porobení poražených 

národů. Novináři tak měli možnost navštívit východní frontu, poražené Polsko a v létě 1940 

dobytou Francii. Kromě novinářů se těchto propagandistických zájezdů účastnily i další 

skupiny obyvatel protektorátu.35 

V roce 1940 dal Joseph Goebbels najevo, že postavení protektorátu v říši je odlišné od 

postavení Polska a dokonce, že říše počítá s českou kulturou, pokud ovšem české veřejné 

mínění pochopí německou snahu o budování nové Evropy. Joseph Goebbels v té době 

dokonce zhlédl představení Prodané nevěsty v pražském Národním divadle36 a německá 

hudební tělesa za Neurathovy éry nastudovala řadu českých hudebních děl, jejichž provedení 

pak přenášel protektorátní rozhlas.37 Goebbels hovořil o česko-německé kulturní spolupráci, 

ve svém důsledku však šlo pouze o jeden z nástrojů odbourávání českého národního vědomí. 

Linii předstírané velkorysosti přerušil nástup Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího 

říšského protektora, za jehož působení v protektorátu dosáhlo prosazování říšské myšlenky 

svého vrcholu. V prosazování říšské myšlenky v protektorátu se mu stal schopným partnerem 

dosavadní ministr školství a ministerstva lidové osvěty, Emanuel Moravec, který nově obsadil 

funkci vedoucího Kuratoria pro výchovu a mládež.38 

Součástí propagandy bylo pojímání české minulosti v kontextu primární úlohy německého 

národa. Vedle historického vnímání českého národa byl zasažen i mateřský jazyk, ze kterého 

byly vyloučeny české překlady německých místopisných názvů.39 

Během okupace vzrostl zájem o knižní produkci a vydavatelská činnost tak zaznamenala 

konjunkturu, která mimo jiné nabízela prostor pro nebývalé zisky. Ačkoli rostlo množství 

34 Doležal, Jiří. Česká kultura za protektorátu. Praha : Národní filmový archiv 1996, s. 12. 
35 Pasák, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha: Práh 1998, s. 245. 
36 Doležal, Jiří. Česká kultura za protektorátu. Praha : Národní filmový archiv 1996, s. 21. 
37 Tamtéž, s. 23. 
38 Tamtéž, s. 22. 
39 Tamtéž, s. 22. 
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titulů věnovaných brakové a pronacistické literatuře, mezi vydávanými tituly byla i hodnotná 

literatura s historickou a národní tematikou. Německá vydavatelství nechtěla zůstat stranou a 

činila si nárok na ovládnutí ediční činnosti v prostoru protektorátu. Z taktických důvodů byla 

však tato snaha nacisty potlačena. Nacisté přímo ovládli pouze nakladatelství Orbis, kterého 

se v roce 1939 zmocnilo kulturní oddělení Úřadu říšského protektora.40 

V souvislosti s vývojem situace na frontě došlo v roce 1943 v oblasti kulturního života ke 

změně kursu, jenž odrážel vojenskou a hospodářskou situaci říše. Nedostatek prostředků vedl 

k zákazům výstav a divadelních představení. Zároveň však probíhala snaha odreagovávat 

totálně nasazené české pracovníky v říši prostřednictví české zábavní kulturní tvorby 41 Právě 

zde paradoxně sloužila česká kultura jako mechanismus napomáhající nacistickému Německu 

v oddalování jeho neodvratné porážky. 

40 Doležal, Jiří. Česká kultura za protektorátu. Praha : Národní filmový archiv 1996, s. 24. 
41 Tamtéž, s. 27. 
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7. Téma práce a výchozí hypotéza 

...když byly totalitní knížky, musely být totalitní také noviny. Je známo, že kupříkladu Pravda z doby Stalinovy 

diktatury nepodávala dobrým sovětským občanům pravdivé zprávy. Ale musel jsem si poopravit názor. Jakkoli 

byly italské noviny nejapně propagandistické, dokonce i za války umožňovaly pochopit, co se děje. Po všech 

těch letech mi dědeček dával velikou lekci, občanskou i dějepisnou zároveň: je třeba umět číst mezi řádky. A 

mezi řádky také četl, podtrhával si ne tak palcové titulky, jako spíše sloupky, noticky, zprávy, které mohly 

člověku na první pohled uniknout. 

Umberto Eco, Tajemný pramen královny Loany, 2005, s. 178 

V souladu s rčením inter arma silent Musae jsem vycházela z hypotézy, že v době války se 

nedaří umění. Svojí práci jsem založila na domněnce, že totalitní režimy ve snaze ovládat 

občany vkládají propagandistické obsahy nejen do masových médií sloužících mocenským 

složkám státu, ale totalitní ideologie prostupuje i kulturu, která se nabízí širokým vrstvám až 

poté, co byla oficiální cenzurou shledána jako vyhovující cílům režimu a nejlépe podporující 

jeho zájmy. Kultura patří mezi nejsilnější média komunikace a pokud se stává předmětem 

systematické kontroly, přestává plnit úlohu přirozeného katalyzátoru společenských tenzí, což 

vede ke vzniku dvojí kultury: oficiální a neoficiální. Tento stav se silně odráží na způsobu 

komunikace občanů, kteří žijí ve schizmatu přísného rozdělení veřejného a soukromého 

projevu. Média totalitních režimů nereflektují realitu života, ale ideál odpovídající ideologii 

režimu. Kultura je využívána jako jedna ze složek posilování totalitní ideologie a 

zpravodajské obsahy věnované kultuře musí být v souladu s tímto předpokladem. 

Tématem mojí práce je obraz výtvarného umění a architektury v době Protektorátu Čechy a 

Morava (1939-1945), jak byl prezentován čtenářům elitního společenského časopisu Pestrý 

týden. Domnívám se, že výtvarná scéna úzce souvisí s architekturou a proto jsem se do své 

práce rozhodla zahrnout obě pole výtvarného projevu, včetně stavební činnosti ve sledovaném 

období, tak, jak o nich časopis Pestrý týden průběžně informoval. Ve své práci jsem se 

nezabývala neoficiálními projevy kultury. Zajímalo mne, jak se témata výtvarného umění a 

architektury odráží v periodiku pokrývajícím široké spektrum společenského života, tištěném 

kvalitní hlubotiskovou metodou umožňující takřka dokonalou ostrost obrazu - v časopise, 

jenž sám sebe ve svých velkolepých začátcích propagoval jako nejlepšího přítele svého 

čtenáře. Své zkoumání jsem tedy zaměřila na zcela oficiální zdroj informací. Převedeno na 

záznam komunikačního modelu Harolda D. Lasswella: who says what to whom in what 

channel with what effect, úkolem mojí práce bylo zjistit, co říká vydavatelství V. Neubert a 
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synové ve svém týdeníku Pestrý týden svým čtenářům v době Protektorátu Čechy a Morava o 

výtvarném umění a architektuře, přičemž poslední část modelu týkající se účinků na příjemce 

mediálního obsahu nebyla předmětem mého zkoumání. 

Hypotéza o kultuře jako mocném médiu komunikace a jejím formování či destrukci totalitou 

protektorátu navozuje následující premisy a otázky: 

• Pestrý týden, coby oficiální periodikum, mohl informovat pouze o umělcích, kteří se 

nedostali do konfliktu s panujícím totalitním režimem. 

• Většina ukázek uměleckých děl spadá do oblasti apolitické žánrové tvorby. 

• Propagoval Pestrý týden německé umění na úkor českého? 

• Je z obsahu Pestrého týdne patrné zneužití umění ve jménu propagace totalitní moci? 

• Lze v textu vysledovat snahu o posilování národního vědomí prostřednictvím odkazů 

k velikosti českých umělců a jejich děl v minulosti? 

• Jaká je četnost příspěvků týkajících se kultu svatého Václava, jejž velmi dobře 

demonstruje právě oblast výtvarného umění? 

• Období protektorátu vedlo k omezení stavební činnosti, proto předpokládám 

minimální četnost příspěvků s touto tematikou. 

Účelem práce je podat odpovědi na výše uvedené otázky, okomentovat předložené premisy a 

přinést závěry, které vyplynou zhodnocení publikovaných příspěvků ve sledované oblasti 

společenského života. V rámci své práce chci nabídnout také tyto informace: 

• počet článků se zvolenou tematikou celkem; 

• počet článků se zvolenou tematikou v jednotlivých letech protektorátu vyjádřeno v 

číslech a v procentech; 

• přehled rubrik s příspěvky o výtvarném umění a architektuře (léta/čísla/procenta); 

• forma příspěvků (léta/čísla/procenta); 

• poměr příspěvků zaměřených na výtvarné umění oproti příspěvkům věnujícím se 

architektuře (léta/čísla/procenta); 

• rozlišení domácího a zahraničního zpravodajství (léta/čísla/procenta); 

• témata sledovaných příspěvků (léta/čísla/procenta); 

• zaměření sledovaných příspěvků (léta/čísla/procenta); 

• aktér sledovaných příspěvků (léta/čísla/procenta); 
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• objekt sledovaných příspěvků (léta/čísla/procenta); 

• zastoupení podtématu „svatý Václav" ve sledovaných příspěvcích 

(léta/čísla/procenta); 

• seznam autorů příspěvků; 

• seznam jmen zmiňovaných umělců a architektů; 

• přehled oznámených úmrtí umělců v jednotlivých letech; 

• seznam zmiňovaných výstav. 

Na výše uvedené body je zaměřena praktická část mé práce. Postupně se jim věnuji 

v kapitolách 10. - 14. Výchozí premisy a otázky komentuji v kapitole 16 a dále se jimi 

zabývám v závěru své práce. 
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8. Kvantitativní obsahová analýza 

Kvantitativní obsahová analýza je výzkumná metoda používaná v sociálních vědách pro 

analýzu většího množství dat. Jedná se o vysoce strukturovaný a selektivní proces, který 

umožňuje pomocí měření a kvantifikace zkoumat mediované obsahy na bázi vybraných 

znaků42 Výstupem kvantitativní obsahové analýzy jsou číselné, respektive procentuální 

kvantitativní ukazatele, jež lze prezentovat v přehledných tabulkách a grafech. 

Metoda obsahové analýzy má své kořeny ve Spojených státech a za jejího otce je označován 

Harold D. Lasswell, který se během druhé světové války díky zájmu o symboly a stereotypy 

v politické propagandě dostal do čela vládního výboru pro analýzu propagandy, kde 

rozpracoval postupy analýzy obsahů do ucelené metody. Na Lasswella navázal jeho student 

Bernard Berelson, který definoval základní kritéria metody obsahové analýzy. Jsou to: a) 

strukturované a neměnné uchopení předmětu výzkumu; b) aplikace totožného postupu na 

všechny objekty analýzy; c) intersubjektivní ověřitelnost výsledků analýzy na základě 

opakovatelné použitelnosti uplatňovaných postupů.43 

Výzkumný proces obsahové analýzy se skládá z několika kroků. V první řadě jde o stanovení 

výzkumného tématu. Dalším krokem je vypracování metodologie, která umožní odpovědět na 

zadání výzkumného tématu. Tato první fáze se nazývá operacionalizace. Následuje fáze 

plánování a organizace výzkumu. V této druhé fázi se stanoví časový harmonogram výzkumu, 

zajišťuje se technologické vybavení a sestavuje se pracovní tým. Další, třetí fáze, spočívá 

v přípravě výzkumu a v ověřování vypracované metodologie. Je potřeba proškolit pracovníky 

a provést pilotní výzkum, který potvrdí, zda je zvolená metodologie správná a vhodná pro 

získání odpovědí na stanovená témata. Pokud je vše v pořádku, je možné začít se sběrem dat. 

Posledním krokem výzkumného procesuje pak vyhodnocení sebraných dat.44 

Obsahová analýza probíhá formou kódování základních prvků analýzy, tzv. kódovacích 

jednotek výběrového souboru. Výběrový soubor představuje vzorek zvoleného média nebo 

více médií, která jsou předmětem analýzy. Kódování provádí jeden či více kódovačů tak, že 

42 Scherer, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 2004, s. 29. 
43 Křeček, Jan. Analýza obsahová. In Reifová, Irena (ed.). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 
21. 
44 Scherer, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In Analýza obsahu mediálních sděleni. Praha: 
Karolinum, 2004, s. 31. 
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dělí výběrový soubor na kódovací jednotky a ty popisují prostřednictvím proměnných 

předepsaných v kódovací knize. Tento postup musí být snadno opakovatelný, aby každý, kdo 

podle něj pracuje, mohl stejný materiál třídit do stejných segmentů.45 Jednotlivé elementy 

předmětu výzkumu se převádí na měřitelné znaky, které musí umožňovat zpětnou vazbu na 

výzkumné téma.46 Každé charakteristice/proměnné náleží vlastní číselný kód. Tyto kódy 

mohou sloužit jako pojmenování (nominální škála), mohou ukazovat pořadí mezi určitými 

jevy (ordinální škála), nebo mohou představovat skutečné číselné hodnoty, jako je tomu např. 

u zaznamenávání plochy příspěvků v centimetrech (metrická škála).47 

Rozlišujeme dva typy proměnných: identifikační a analytické. První slouží ke zpětnému 

dohledání analyzovaných příspěvků, zatímco druhé slouží ke zodpovězení zadaného tématu.48 

Proměnné jsou kódovači zaznamenávány do záznamového archu kódovací knihy, ať už 

v papírové či v elektronické podobě. Zapisování proměnných se nazývá sběrem dat a v rámci 

celého výzkumu je časově nejnáročnější. Poslední a nejzajímavější částí výzkumu je 

zpracovávání dat, které se provádí pomocí počítačových programů vyžadujících elektronickou 

verzi zápisu získaných proměnných. 

45 Scherer, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : 
Karolinum, 2004, s. 40. 
46 Tamtéž, s. 41. 
47 Tamtéž, s. 42. 
48 Tamtéž, s. 42^*3. 
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9. Metoda práce 

Předmětem mého zkoumání bylo 7 ročníků časopisu Pestrý týden s týdenní periodicitou 

v časovém rozmezí od 18. 3. 1939 do 28. 4 1945 (poslední číslo), tj. celkem 268 čísel. 

Z jednotlivých čísel Pestrého týdne jsem vypracovala rešerše obsahující základní informace o 

celkovém počtu 1690 příspěvků se sledovanou tematikou. Vzhledem k rozsáhlosti materiálu, 

který jsem v průběhu práce shromaždila, se pro následné zpracování dat nabízelo použití 

metody kvantitativní obsahové analýzy. Pro zpracování příspěvků metodou kvantitativní 

obsahové analýzy jsem vytvořila skupinu sledovaných proměnných. Základním prvkem mé 

kvantitativní obsahové analýzy je příspěvek vztahující se k tématu výtvarné umění a 

architektura, který je dále specifikován pomocí zvolených proměnných. Zápis proměnných i 

vlastní zpracování shromážděných proměnných jsem prováděla v tabulkovém procesoru MS 

Excel. Kódování všech příspěvků v souladu s kódovací knihou jsem provedla sama, čímž byla 

eliminována možnost odlišného zpracování dat různými kódovači. 

9.1. Struktura proměnných kódovací knihy 

Zvolené proměnné jsem rozdělila do dvou skupin: identifikační proměnné specifikující 

časové a prostorové zařazení příspěvku v časopisu a analytické proměnné, umožňující 

hodnocení obsahu příspěvku. Obsáhlejší skupinu analytických proměnných tvoří devět 

kategorií třídících příspěvky pomocí nominální škály v rozmezí 3-33 proměnných. Desátá až 

dvanáctá kategorie pak obsahuje výčet jmen autorů příspěvků, výčet jmen zmiňovaných 

umělců a názvů výstav. Vzhledem k množství dat ve jmenné části kódovací knihy, při 

minimálním opakování jednotlivých vstupů, jsem jednotlivým vstupům (jménům a názvům 

výstav) nepřidělila číselnou hodnotu a pro jejich zpracování jsem kromě filtrace nepoužila 

další automatické funkce. 

Vzhledem k rozsáhlosti sledovaného období sedmi let a také vzhledem k tomu, že účelem 

výzkumu nebyla komparace prostoru věnovaného výtvarnému umění a architektuře oproti 

prostoru věnovanému jiným tématům, o kterých Pestrý týden informoval, jsem upustila od 

měření jednotlivých příspěvků v centimetrech. Po pilotním kódování, které ukázalo, že téměř 

všechny příspěvky s výjimkou noticky, jež se navíc objevuje pouze v rubrice Zprávy KČT, 

jsou doplněny obrazovou dokumentací, jsem dále upustila od uvádění informace o počtu 

přiřazených snímků. Informace o obrazové dokumentaci včetně autora snímku (byl-li v 
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časopisu uveden) je ale zaznamenána v mých rešerších, jejichž zpracování předcházelo 

vlastnímu kódování. 

9.1.1. Identifikační proměnné 

1) číslo příspěvku 

2) ročník 

3) číslo vydání 

4) strana 

9.1.2. Analytické proměnné 

1) Rubrika textem 

1. není 

2. Aktuality týdne 

3. Různé zajímavosti z domova 

4. noticka 

5. inzerce 

6. fotoreportáž 

7. soutěž i z ciziny 

4. Besídka Pestrého týdne 

5. Turistika, lyžařství, 

3) Výtvarné umění/architektura 

1. výtvarné umění 

2. architektura 

3. kombinace obojího 

horolezectví, vodní sport, 

táboření 

6. Zprávy KČT/Z činnosti KČT 

7. Z našeho uměleckého 

4) Domácí vs. zahraniční 

zpravodajství 

2) Forma příspěvku 

života/Výtvarné umění 

8. jiná 

9. titulní strana 

10. Ze světa 

11. Z všestranné činnosti RZŽ 

12. Významné události 

1. autorský článek 

2. článek s titulkem bez 

uvedení autora 

3. fotografie s doprovodným 

1. Čechy a Morava 

2. Francie 

3. Itálie 

4. Japonsko 

5. Německo 

6. Polsko 

7. Rusko 

8. Spojené státy americké 

9. Velká Británie 

10. jiné 

11.různé 
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5) Sledovaná témata 

1. život a dílo umělce 

2. životní jubileum umělce 

3. úmrtí umělce 

4. výročí smrti či narození 

již nežijícího umělce 

5. výtvarné umělecké dílo 

6. prehistorické výtvarné 

projevy/umění přírodních 

národů 

7. výstava 

8. městská architektura 

9. venkovská architektura 

10. bytová architektura 

11. událost týkající se 

výtvarného umění či 

architektury 

12. výtvarné umění a 

architektura - jiné 

13. lidové umění 

6) Zaměření příspěvku 

1. neliší se od sledovaného 

tématu/apolitická žánrová 

tvorba 

2. popis města/místa 

(propagace turistiky) 

3. karikatura 

4. vyjádření obdivu ke 

kvalitě umělecko-

řemeslné práce 

5. ochrana/význam 

kulturního dědictví 

6. ocenění 

7. posilování národního 

vědomí 

8. propagace říšské 

myšlenky 

9. propagace války 

10. ničivá síla války 

11. informace o návštěvě 

významné osoby 

12. kuriozita 

13. stavební činnost 

14. restaurátorská činnost 

15. kultura bydlení 

16. kultura pracovního 

prostředí 

17. jiné 

18. odhalení nového díla 

19. prosperita 

7) Aktér 

1. není 

2. architekt/-i 

3. KČT 

4. Národní souručenství 

5. občanI-é, občanský spolek 

6. politik/-ové 

7. instituce 

8. Radost ze života 

9. voják, armáda 

10. výtvarný umělec/umělci 

11. významná osobnost 

(nikoli umělec) 

12. soukromá firma 

13. studenti umělecko-

průmyslových škol 

14.různí 

15. jiný 
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1. výtvarné umění 

2. výtvarný umělec/umělci 

3. obraz, ilustrace, kresba, 

litografie, rytina 

4. nástěnná malba 

5. iluminovaný rukopis 

6. plastika (sochařská a 

medailérská práce) 

7. umělecky zpracované sklo 

(křišťálová váza, vitráž) 

8. pomník 

9. jiné umělecké dílo 

10. design 

11. umělecko-průmyslové školy 

v protektorátu 

12. architektura 

13. architekt/i 

14. město/místo (geograficky 

specifikované místo) 

15. monumentální historická 

architektura - hrad, zámek, 

palác 

16. zřícenina hradu 

17. klášter 

18. kostel, chrám, zvonice 

19. boží muka, kaplička 

20. divadlo, kulturní dům 

21. stavba určená k bydlení 

22. komerční stavba 

23. stavba určená ke sportu 

24. turistická chata 

25. rozhledna 

26. most 

27. rychlostní komunikace, 

silnice 

28. jiný typ stavby 

29. nábytek 

30. občan/-é 

31. významná osobnost 

(nikoli umělec) 

32.různé 

33. jiný 

9) Téma sv. Václav 

1. není 

2. příspěvek zmiňuje 

jméno sv. Václava 

3. hlavní téma 

10) Autor příspěvku 

11) Jméno umělce 

12) Název výstavy 
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10. Interpretace výsledků výzkumu 

Následující kapitoly tvoří praktickou část mé diplomové práce. Postupně se v nich věnuji 

jednotlivým analytickým proměnným výchozí kódovací knihy. V některých případech se 

ukázaly proměnné s nižší četností z obsahového hlediska natolik zajímavé, že jim věnuji větší 

prostor než proměnným s majoritním výskytem. Vedle tabulek a grafu, zpracovaných na 

základě absolutních čísel, získaných kvantitativní obsahovou analýzou zpracovávaných 

příspěvků, jsem do interpretace svého výzkumu vnesla i kvalitativní prvek a prostřednictvím 

subjektivně podmíněného výběru jsem jednotlivé kategorie proměnných doplnila o konkrétní 

příklady příspěvků publikovaných ve sledovaném období v časopisu Pestrý týden. 

10.1. Celkový počet příspěvků 
Graf 1 

Pomocí kódovací knihy sestavené 

z proměnných vyjmenovaných 

v předchozím oddíle jsem postupně 

okódovala 1690 příspěvků 

s tématikou výtvarné umění a 

architektura. Největší počet 

příspěvků (406) se sledovanou 

tématikou jsem zaznamenala v roce 1940. Nejmenší počet (30) pak v roce 1945. Je ale třeba 

vzít v úvahu, že ročník 1939 jsem začala sledovat až v březnu, po vyhlášení Protektorátu 

Čechy a Morava, tzn. od čísla 11, a že v roce 1945 vyšlo pouze 17 čísel časopisu. Pokud se 

tedy na počty příspěvků v jednotlivých letech podíváme z perspektivy počtu jednotlivých 

čísel časopisu, zjistíme, že počet příspěvků věnujících se problematice výtvarného umění a 

architektury je v letech 1939 a 1940 stejný - tj. 8 příspěvků v jednom čísle. V dalších letech 

pak průměrný počet příspěvků na jedno číslo ročníku klesá (viz tabulka číslo 1, na straně 

32). V roce 1941 v průměru o dva příspěvky na číslo, následující dva roky o další dva a 

v posledních dvou letech války o další jeden až na konečný počet, tj. průměrně 2 příspěvky 

k danému tématu v jednom vydání časopisu, oproti původním osmi na začátku války. 

Celkový počet příspěvků 

1941 
19% 
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Tab. 1 
rok 39-44? 39 40 41 42 43 44 46 

počet příspěvků 1690 100% 320 19% 406 24% 322 19% 223 13% 216 13% 172 10% 30 2% 

počet čísel 319 42 52 52 52 52 52 17 
počet přlspevků/měsíc 5 8 8 6 4 4 3 2 

Pokles počtu příspěvků koreluje s omezením témat v průběhu roku 1942 v důsledku 

válečných událostí a s postupným snižováním počtu stran časopisu během války. Viz 4. 

kapitola Pestrý týden v Protektorátu Čechy a Morava, s. 14. 
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10.2. Rubrika 

Z celkového počtu kódovaných příspěvků jich je 1111 zařazeno do nějaké rubriky a 579, tedy 

o něco více než jedna třetina, stojí samostatně. Nezařazené příspěvky tvoří převážně autorské 

články. Rubrika s největším podílem příspěvků (367) je Besídka Pestrého týdne. Tato rubrika 

existuje v časopise po celou dobu války a jejím nejčastějším přispěvatelem je kreslíř Václav 

Neubert.* 

Graf 2 

Rubrika 

Sněni •Aktuality týdne 
B Různé události • Různé zajímavosti z domova i z ciziny 
• Besidka Pestrého týdne • Turistika, lyžařstvl, horolezectví, vodní sport, tábořeni 
• Zprávy KČT/Z činnosti KČT • Z našeho uměleckého života/Výtvarné umění 
•jiná Btitulni strana 
•Ze světa BZ všestranné činnosti RZŽ 
ElVýznamné události 

V pořadí druhou rubrikou s nejvyšší četností výskytu příspěvků se sledovanou tématikou jsou 

Aktuality týdne (230). Rubrika Aktuality týdne vycházela po celou dobu války. Na jejích 

stránkách se čtenáři dočítali o výstavách, jubileích a úmrtích současných umělců a o výročích 

narození a smrti již nežijících umělců. 

Další v pořadí jsou Zprávy KČT/Z činnosti KČT (167). Stránky publikované Klubem českých 

turistů vycházeli v Pestrém týdnu do roku 1942 a dokládají úzkou spolupráci mezi redakcí 

Pestrého týdne a Klubem českých turistů. Příspěvky se týkají přímo činnosti klubu, jenž byl 

založen v roce 1888 a vždy se těšil popularitě mezi českými výletníky a návštěvníky 

* Kreslíř Václav Neubert byl synem Miroslava Neuberta a vnukem Václava Neuberta, zakladatele Grafických 
uměleckých závodů Václav Neubert a synové. 
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historických památek. Dozvidáme se z nich o rozsáhlé síti českých památek ve správě KČT, o 

opravách jednotlivých hradů, archeologických vykopávkách a dále o výstavbě turistických 

chat a rozhleden. Spektrum činnosti klubu v prvních letech protektorátu bylo ještě mnohem 

širší, ale vytváření turistických cest a další jeho činnosti se nekryjí s tématem mé práce. 

Rubrika Z našeho uměleckého života/Výtvarné umění vycházela celou válku, ale velmi 

nepravidelně a proto, ačkoli je to na první pohled překvapivé, není hlavním zdrojem 

sledovaných příspěvků. Rubrika čtenářům přinášela reprodukce českých malířů současnosti, 

ukázky soudobého českého sochařství a sklářství a upozorňovala na probíhající výstavy a 

soutěže vypisované na vytvoření tématického uměleckého díla. Jmenovitě to byly například 

soutěž o návrh výtvarného řešení hrobu svatého Václava v chrámu svatého Víta49 a soutěž o 

návrh pomníku Boženy Němcové50. Celkový počet okódovaných příspěvků z této rubriky je 

102. 

Rubrika Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření má podobnou náplň, jako 

Zprávy KČT, ale neváže se k činnosti Klubu českých turistů. Rubrika Turistika, lyžařství, 

horolezectví, vodní sport, táboření se vytrácí v září roku 1940, ale příspěvky redakce časopisu 

k tématu turistika vycházely příležitostně dál. Poslední příspěvek ke sledovanému tématu 

jsem našla v oblasti turistiky u příspěvků z redakce Pestrého týdne v čísle věnovaném městu 

Plzeň, které vyšlo 26. dubna 1941. Příspěvků, týkajících se mnou sledované oblasti, je 

v rubrice Turistika celkem 95. Převážnou většinu kódovaných příspěvků tvoří profily českých 

měst a zvou čtenáře na jejich návštěvu. Je logické, že se tyto příspěvky během války 

z časopisu postupně vytratily. 

Tab.2 
rok 39-45 39 40 41 42 43 44 45 
počet přlspévků 1690 320 406 322 223 216 172 30 

není 579 34.3% 97 30.3% 143 35.2% 133 41.3% 46 20.6% 82 38.0% 65 37.8% 13 43.3% 
Aktuality týdne 230 13.6% 54 16.9% 60 14.8% 46 14.3% 25 11.2% 15 6.9% 25 14.5% 4 13.3% 
Různé události 36 2.1% 9 2.8% 20 4.9% 2 0.6% 3 1.3% 2 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 
Různé zajímavosti z domova i z ciziny 16 0.9% 15 4.7% 0 0.0% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Besídka Pestrého týdne 367 21.7% 7 2.2% 50 12.3% 84 26.1% 92 41.3% 58 26.9% 66 38.4% 10 33.3% 
Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní 
sport, tábořeni/Turistika 95 5.6% 65 20.3% 28 6.9% 2 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Zprávy KČT/Z činnosti KČT 167 9.9% 56 17.5% 37 9.1% 34 10.6% 40 17.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Z našeho uměleckého iivota/Výtvarné 
uměni 102 6.0% 7 2.2% 22 5.4% 5 1.6% 15 6.7% 40 18.5% 11 6.4% 2 6.7% 
jiná 27 1.6% 3 0.9% 15 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 9 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 
titulní strana 34 2.0% 4 1.3% 7 1.7% 9 2.8% 1 0.4% 8 3.7% 4 2.3% 1 3.3% 
Ze světa 4 0.2% 3 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 
Z všestranné činnosti RZŽ 17 1.0% 0 0.0% 15 3.7% 2 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Významné události 16 0.9% 0 0.0% 9 2.2% 4 1.2% 1 0.4% 2 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 

49 Pestrý týden. 1940, č. 49, s. 4 a č. 50, s. 6. 
50 Tamtéž 1941, č. 10, s. 6. 
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Méně významný podíl příspěvků se nachází v dalších rubrikách. Různé události (36), 

Významné události (16) a Různé zajímavosti z domova i z ciziny (16) jsou rubriky, jejichž 

obsah se z velké části kryje s obsahem Aktualit týdne. Všechny tři rubriky vycházely 

nepravidelně. První se objevuje od začátku protektorátu do roku 1943, druhá od roku 1940 a 

končí stejně jako předchozí v roce 1943. Třetí stojí za zmínku z hlediska příspěvků o 

výtvarném umění a architektuře pouze v roce 1939. V druhé polovině války zcela mizí, stejně 

jako dvě dříve jmenované rubriky. 

34 okódovaných příspěvků jsou celostránkové fotografie umístěné na titulní straně. Jedná se o 

žánrové fotografie Prahy a jiných českých měst, fotografie uměleckých děl starých mistrů a 

upoutávky na akce jakou byla například jedna z aktivit Radosti ze života, Každý Čech jednou 

v Praze. 27 příspěvků bylo v jiných, velmi nepravidelně zařazovaných rubrikách. Ty jsem, 

vzhledem k tomu, že se většinou opakovaně objevily pouze několikrát anebo samy o sobě 

přímo nesouvisely smým tématem, nezaznamenávala. Jednalo se například o válečné 

zpravodajství z fronty. Mezi těmito příspěvky byla řada fotografií upozorňujících na stavební 

činnost armády, která znovu budovala zničené mosty a byly to také fotografie okupovaných či 

bombardovaných měst, jak říšských, tak měst na území nepřítele, vždy doplněné o text 

s propagandisticky laděnou informací. Rubrika Z všestranné činnosti Radosti ze života 

vychází v letech 1940 a 1941 a víceméně pokrývá činnost tohoto odboru zřízeného Národním 

souručenstvím, které aktivně působilo vletech 1939-1942. Mezi všemi kódovanými 

rubrikami vykázala nejmenší četnost příspěvků ke sledovanému tématu rubrika Ze světa (4). 

To mj. dokládá soustředění Pestrého týdne na domácí výtvarnou tvorbu a zároveň minimální 

zastoupení zpráv vypovídajících o výtvarném umění a architektuře ve světě (viz podkapitola 

10.5. Domácí vs. zahraniční zpravodajství, s. 43-46). 
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10.3. Forma příspěvku 

Kódované příspěvky jsem řadila do sedmi kategorií odpovídajících jejich formě. Byly to: 

autorský článek, článek s titulkem bez uvedení autora, fotografie s doprovodným textem, 

noticka, inzerce, fotoreportáž a soutěž. 

Graf 3 

Forma příspěvku 

| • autorský člžnek a člžnek s titulkem bez uvedeni autora •fotografie s doprovodným textem Dnoticka * inzerce •fotoreportáž w soutěž j 

Tab.3 
rok 39-46 1 39 I 43 I 4 1 I 42 I 43 I 44 I 45 
počet pfispžvkú 1690 | 320 I 406 I I 322 I 223 I 216 I 172 I 30 

autorský článek 325 19% 71 22% 61 15% 68 21% 39 17% 32 15% 42 24% 12 40% 

článek s titulkem bez uvedeni autora 188 11% 67 21% 56 14% 39 12% 17 8% 2 1% 7 4% 0 0% 

fotografie s doprovodným textem 1010 60% 107 33% 234 58% 194 60% 153 69% 180 83% 123 18 60% 

noticka 93 6% 54 17% 32 8% 1 0% 6 3% 0 0% 0 0% 0 0% 
27 2% 14 4% 9 2% 4 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
41 2% 7 2% 13 3% 12 4% 7 3% 2 1% 0 0% 0 0% 

soutěž 6 0% 0 0% 1 0% 4 1% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Nejčetnější formou příspěvku (1010) byly fotografie s doprovodným textem. Tato forma 

příspěvku je typická pro všechny rubriky a významně převyšuje četnost výskytu ostatních 

forem příspěvku ve všech letech protektorátu. Jedná se o snímky spojené s tématikou 

výtvarného umění a architektury a dále o reprodukce uměleckých děl. Patří sem také 

celostránkové fotografie k tématu výtvarné umění a architektura publikované na titulní straně 

nebo uvnitř časopisu. Každou takovou fotografii doprovázel doplňující text a obvykle též 

jméno fotografa. 
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Druhou nejčetnější formou příspěvku v rámci sledovaného tématu byl autorský článek (325), 

a to opět v průběhu všech válečných ročníků Pestrého týdne. Ve vydáních z roku 1945 tvoří 

skupinu příspěvků ke sledovanému tématu už pouze fotografie s doprovodným textem a 

autorské články. Mezi autorskými články jsem v protektorátních vydáních Pestrého týdne 

marně hledala negativní kritiky výstav a děl výtvarných umělců. Jsou mezi nimi články 

informující o probíhajících výstavách, skutečně kritické články vyjadřující subjektivní názor a 

posuzující kvalitu vystavených děl však v týdeníku nejsou. Součástí spektra autorských 

článků jsou medailony a nekrology vybraných umělců, které vyznívají jako apoteóza 

jmenovaných umělců a opět je u těchto článků patrná absence jakékoli informace 

problematizující danou osobnost a její dílo. Nejčastějším autorem článků o probíhajících 

výstavách a o osobnostech vybraných umělců je Dr. Antonín Friedl, publikující nejčastěji pod 

zkratkou Fdl. S celkovým počtem 29 článků je to v oblasti výtvarného umění vůbec 

nejplodnější autor ze všech, kteří během protektorátu publikovali články na dané téma 

v časopisu Pestrý týden. Mezi dalšími autory bych ještě chtěla uvést Jaroslava Hlaváčka, 

jehož jméno se v Pestrém týdnu objevuje až v roce 1943, ale je spojeno s autorstvím řady 

medailonů českých malířů a sochařů, dále pak Dr. Jaromíra Doležala, který přispěl články o 

Mikoláši Alšovi. Další autor, Dr. Ivan Honí, publikoval články o českých hradech a zámcích, 

staročeských zvycích a o historii knihtisku, František Kubka psal o historii Prahy a o nové 

výzdobě svatováclavské kaple v chrámu sv. Víta a v neposlední řadě přispíval během 

protektorátu do Pestrého týdne Čeněk Chyský, autor několika článků o české barokní 

architektuře. 

Článek s titulkem bez uvedení jména či signatury autora je třetí nejčetnější forma příspěvku 

(188), a to až do roku 1944. 

Fotoreportáže se objevují na stránkách časopisu po celou dobu války. Jedná se zejména o 

snímky z bojišť. Ty jsem ale do svého výběru zařazovala pouze pokud dokumentovaly 

výstavbu mostů armádou anebo nabízely zajímavý pohled na architekturu městských 

aglomerací v kontextu válečných událostí, jako byla například série snímků s názvem Snímky 

z posledních bojů o pevnost Varšavu 51 a Pevnost Varšava byla převzata říšskou armádou,52 

51 Pestrý týden, 1939, č. 40, s. 6. 
52 Tamtéž, 1939, č. 40, s. 7. 
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Vítězství německých armád na západě,53 V obsazené Francii,54 V bdělé obraně a stálém útoku 

na Anglii55 Z činnosti německé letecké zbraně 56 - článek dokumentuje nepřetržité nálety na 

Londýn a propagandistický podtitulek dodává: „Kolem dokola jsou trosky vojenských cílů, 

ale chrámy zůstaly nedotčeny". Dále bych ráda jmenovala příspěvky nazvané Írán, stát 

přepadený Brity a Sověty57 a Tak žije dnešní Paříž58 - obrazová reportáž z okupované Paříže. 

V mém výběru je celkem 41 fotoreportáží. Patří sem například také skupina 14 fotografií 

dokumentujících padesátiletou historii Eiffelovy věže,59 nejdelší evropský železniční most,60 

dánský skanzen,61 dostavbu budovy Rockefellerova centra na Manhattanu v New Yorku,62 či 

několik fotoreportáží z exotických zemí jako Indie,63 Nepál,64 Barma,65 Irák66 aj. Z českých 

témat jsou v rámci fotoreportáží zastoupeny dožínky na moravském Slovácku,67 svěcení nové 

kapličky sv. Antoníčka na hoře Javorníku u Strakonic68 anebo třeba série fotografií z Lán 

dokumentující život prezidenta Dr. Emila Háchy na Lánském zámku69 a fotografie Prahy „ve 

znamení iniciál vítězství - V na praporech, na elektrikách, na domech i v ulicích a náměstích 

na dlažbě ve velkých rozměrech"70 

Z celkového počtu příspěvků okódovaných jako fotoreportáž se pouze 12 věnuje domácímu 

zpravodajství a zbývajících 29 informuje o zahraničí. Tento poměr nekoreluje s celkovým 

poměrem domácího a zahraničního zpravodajství. 

Do svého výběru kódovaných příspěvků jsem zařadila i některé inzeráty (27). V jednom 

případě se jedná o inzerát na podporu prodeje Monumentální mapy Čech s rytinami Václava 

Vavřince Reinera,11 jeden reklamní snímek ukazuje leptanou jardinieru a logo sklářské firmy 

53 Pestrý týden, 1940, č. 21, s. 5. 
54 Tamtéž, 1941, č. 2, s. 2. 
55 Tamtéž, 1941, č. 4, s. 3. 
56 Tamtéž, 1941, č. 13, s. 3. 
57 Tamtéž, 1941, č. 36, s. 4. 
58 Tamtéž, 1940, č. 42, s. 2. 
59 Tamtéž, 1939, č. 14, s. 4. 
60 Tamtéž, 1939, č. 43, s. 4. 
61 Tamtéž, 1939, č. 47, s 19. 
62 Tamtéž, 1940, č. 15, s. 10. 
63 Tamtéž, 1939, č. 46, s. 10. 
64 Tamtéž, 1940, č. 8, s. 10. 
65 Tamtéž, 1940, č. 43, s. 16. 
66 Tamtéž, 1942, č. 24, s. 4. 
67 Tamtéž, 1939, č. 32, s. 2. 
68 Tamtéž, 1940, č. 34, s. 31. 
69 Tamtéž, 1940, Č.39, s. 16. 
70 Tamtéž, 1941, č. 30, s. 5. 
71 Tamtéž, 1939, č. 17, s. 19. 
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Pastrnek, v dalších případech jde o reklamu výrobců nábytku či o upoutávku na nábytkářský 

trh pražských truhlářů (18) a zbývající inzeráty jsem zařadila do svého výběru, protože 

ukazují soudobou architekturu. Za zmínku stojí především reklamy společnosti Baťa. Pod 

titulkem Zlín - město zeleně a květů se skrývá celostránkový inzerát společnosti Baťa, jenž 

zve čtenáře na návštěvu Zlína a upozorňuje na jedinečnost koncepce architektonického pojetí 

výstavby města, spojující průmyslovou a obchodní funkci města s možností kvalitního 

bydlení v zeleni a s varietou možností rekreačních a relaxačních aktivit jeho obyvatel i 

návštěvníků. Inzerát doplňuje 8 fotografií města bez popisků. Fotografie zachycují celkový 

pohled na moderní velkoměsto, nově vybudovanou komunikaci na předměstí, hotelový dům, 

výškovou stavbu, Baťovy závody (exteriér i interiér) a slavnou kolonii moderních domů 

vystavěných pro zaměstnance Baťových závodů.72 Další celostránková reklama společnosti 

Baťa nese titulek Svět bot a opět ukazuje snímky města Zlín a o jeho obyvatelích doslova říká: 

„...lidi, pak i ti zde stojí za podívanou. Zřejmě se jim dobře vede - dobře bydlí uprostřed svěží 

přírody, pracují v nadbytku světla a vzduchu, řada zařízení obstarává jejich zdravotní a 

sociální záležitosti, stejně jako rekreaci."73 Třetí a poslední celostránková reklama společnosti 

Baťa v 39. ročníku Pestrého týdne nese název Zlín, město radostného bydlení a vyzvědá 

kvalitu bydlení v nájemních domcích pro ženaté zaměstnance baťových závodů ve Zlíně.74 

Tím ovšem velkolepá reklama Baťových závodů v Pestrém týdnu končí. V 39. ročníku 

Pestrého týdne se objevují ještě dvě jiné reklamy s ukázkou moderní architektury. První zdobí 

titulek 75 let pražské klavírnické rodiny SCHLÓGLŮ. Inzerát byl publikován při příležitosti 

otevření nové budovy obchodu s klavíry, provozovaného firmou Scholgl. Modernistická 

budova o třech podlažích byla postavena na Jungmannově náměstí v těsném sousedství 

gotického kostela Panny Marie Sněžné.75 Druhý inzerát patří vinohradské záložně a ukazuje 

moderní budovu vinohradské banky na rohu Anglické a Jugoslávské ulice.76 V následujícím 

ročníku jsem zaznamenala inzerát s titulkem Od Šenfloků, věřte tomu - nikomu se nechce 

domů! Reklama zve na posezení do jedné ze čtyř restaurací výše uvedeného podniku na 

Václavském náměstí č. 41. Inzerát doprovází 4 fotografie různě stylově řešených interiérů: 

Černé pivnice, Haciendy, jídelny Labužník a restaurace Romano.77 V dalších ročnících jsem 

už ale podobné inzeráty nenašla. V časopise je například opakovaně publikován inzerát 

s obrázkem pražského obchodního domu ARA, ale jelikož nejde o fotografii, reklamu jsem do 

72 Pestrý týden, 1939, č. 23, s 9. 
73 Tamtéž, 1939, č. 32, s. 20 
74 Tamtéž, 1939, č. 47, s. 8. 
75 Tamtéž, 1939, č. 22, s. 19. 
76 Tamtéž, 1939, č. 43, s. 19. 
77 Tamtéž, 1940, č. 45, s. 29. 

39 



svého výběru nezařadila. Je zcela zřejmé, že vydavatel Pestrého týdne zaznamenal v letech 

protektorátu kritický propad inzerce a tím pádem i pokles příjmů z reklamy. 

6 příspěvků jsem okódovala jako soutěž. V prosinci 1940 a v lednu 1941 probíhala na 

stránkách Pestrého týdne soutěž „Znáte dobře svou vlast?" Šlo o vlastivědnou soutěž pro 

čtenáře Pestrého týdne. Úkolem bylo rozeznat na fotografiích české hrady a poslat jejich 

správná jména do redakce. Soutěž měla celkem pět kol a odměnou výhercům byly knižní 

ceny v celkové hodnotě 25 000 Kč. V květnu 1942 pořádal Klub českých turistů na stránkách 

Pestrého týdne další soutěž s vlastivědným podtextem. Byla to soutěž o nejkrásnější snímek 

z dovolené, jejímž cílem bylo podnítit zájem o turistickou fotografii. Vítězné snímky pak 

zachycovaly kulturní památky Čech a Moravy. 
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10.4. Výtvarné umění vs. architektura 

Cílem mé práce bylo sledovat vývoj novinářské práce na poli výtvarné kritiky a celkovou 

reflexi výtvarného projevu (výtvarné umění a architektura) obecně ve zvoleném periodiku a 

v dané době. V časopise Pestrý týden jsou bohatě zastoupena obě pole výtvarného projevu -

výtvarné umění i architektura. Z níže umístěného grafu číslo 4 a z tabulky číslo 4 na 

následující straně však jasně vyplývá, že zatímco počet příspěvků k výtvarnému umění je 

v prvním roce protektorátu o 17 % nižší, v dalších letech příspěvků s tématem architektura 

ubývá a úměrně tomu vzrůstá prostor věnovaný výtvarnému umění. V roce 1940 se poměr 

mezi architekturou a výtvarným uměním obrací a v následujících letech se rozdíl mezi oběma 

rozevírá až k osmdesáti procentnímu náskoku výtvarného umění oproti architektuře. 

Graf 4 

Výtvarné umění vs. architektura 

39-45 39 40 41 42 43 44 45 
Roky 

• výtvarné umění • architektura • kombinace obojího 

Tento vývoj lze vyložit následovně. Příspěvky věnované architektuře zahrnovaly jednak 

veškeré zmínky o historické monumentální architektuře, staré venkovské a městské 

architektuře, ale také upozorňovaly na novou výstavbu. V souladu s poměrem mezi domácím 

a zahraničním zpravodajstvím (viz následující podkapitola 10.5.) se naprostá většina 
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příspěvků zabývala domácí architekturou. V době Protektorátu Čechy a Morava došlo ke 

zmrazení stavebního průmyslu a vedle dokončování projektů zahájených před okupací nebyly, 

až na výjimky, zahajovány nové stavební projekty. K tomu je potřeba dále vzít v úvahu 

příspěvky vlastivědného charakteru, které čtenáře informovaly o architektonických památkách 

a jiných významných nebo jen pěkných stavbách různého charakteru Čech a Moravy a mimo 

jiné je vybízely k turistice. Jelikož v roce 1942 přestalo být možné svévolně cestovat po 

vlastech českých, ukončil Pestrý týden ke konci roku spolupráci s Klubem českých turistů a 

dále na kulturní pamětihodnosti Čech a Moravy neupozorftoval. Pravidelná rubrika Turistika, 

lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření v Pestrém týdnu naposledy vyšla 14. září, ve 37. 

čísle ročníku 1940, ale příspěvky k tématu turistiky redakce Pestrého týdne publikovala dál a 

sporadicky se objevují až do konce roku 1942. V červnu 1941 se objevují rubriky Z činnosti 

Klubu českých turistů a Hlídka Klubu českých turistů a nahrazují předcházející rubriku Zprávy 

KČT. Ty definitivně končí v prosinci 1942. Zatímco tedy téma architektury bylo v Pestrém 

týdnu postupně potlačeno, reprodukce žánrových obrázků a snímky plastik se v časopise 

mohly objevovat i nadále. Výstavní činnost v průběhu protektorátu naopak rostla a 

kulminovala v roce 1943. Výstavy pokračovaly i v roce 1944, ale koncem léta výstavní 

činnost ustala a do konce války už nebyla obnovena. Nicméně Pestrý týden mohl i nadále 

publikovat reprodukce uměleckých děl, pouze popisek díla namísto z autorovy výstavy nadále 

uváděl: „ukázka z poslední tvorby umělce". 
Tab.4 

výtvarné umění 
architektura 
kombinace obojiho 
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10.5. Domácí vs. zahraniční zpravodajství 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 

Výsledek rozdělení kódování příspěvků na domácí a zahraniční jasně dokládá, že naprostá 

většina příspěvků k tématu výtvarné umění a architektura poukazuje k domácímu dění a 

minimum se jich obrací k zahraničí. Jako domácí jsem kódovala všechny příspěvky 

poukazující na dění v protektorátu. Pokud tedy v Praze probíhala výstava německých umělců, 

jako byla výstava Německá velikost, zařadila jsem příspěvek, který o ní píše, do kategorie 

domácího zpravodajství. Níže uvedený graf číslo 5 reflektuje poměr mezi domácím a 

zahraničním zpravodajstvím ke zvolenému tématu obecně, zatímco tabulka číslo 5 ukazuje i 

počet jednotlivých příspěvků zahraničního zpravodajství, které se týká vybraných zemí. 

Graf 5 

Domácí vs. zahraniční zpravodajství 

D zahraničí • Čechy a Morava 

Počet příspěvků u jednotlivých vybraných zemí nemá ze statistického hlediska prakticky 

žádnou vypovídací schopnost. V roce 1939 Pestrý týden relativně volně i když v omezeném 

množství publikoval zprávy ze světa a silný propagandistický podtext se dal vyčíst především 

z domácího politického zpravodajství a dále z reportáží věnovaných Polsku. V dalších letech 

se ovšem situace mění. Mizí zprávy ze Spojených států a zprávy o spojeneckých mocnostech 
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se již počínaje koncem roku 1939 dostávají do kontextu válečného konfliktu a nechybí jim 

silný propagandistický obsah. 

Tab.5 

počet příspěvků 

Rusko 
Spojené státy americké 
Velká Británie 

zahranič! celkem 

92.0%| 

_03%_ 

42 
223 

43 
216 

44 
172 

91.3% 
0.6% 

0.0% 
0.6% 

95.5% 
0.0% 

0.9% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
1.8% 
0.0% 

95.4% 
0.0% 
0.5% 
0.0% 
1.9% 
0.0% 
0.0% 

1.9% 
0.5% 

i.4% 
1.7% 
0.6% 

JL0% 
±1 
0.6% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.6% 
0.0% 

Ze zahraničního zpravodajství v roce 1939 bych chtěla zmínit článek publikovaný při 

příležitosti konání výstavy Zlatá brána v San Franciscu.78 Autorský článek s bohatou 

obrazovou přílohou mj. říká: „Na výstavě 'Zlaté brány' v San Franciscu je také samostatná 

exposice Čech a Moravy. Tím je také podán důkaz, že naše hospodářství se snaží i za nových 

poměrů všemožně udržet zahraniční trhy. Možno konstatovati, že německé úřady toto úsilí 

chápou a podporují." Další článek z USA uvádí titulek Město budoucnosti/Na světové výstavě 

v New Yorku. Autorem článku je architekt Henry Dreyfuss a představuje v něm vizi města 

budoucnosti očima amerického architekta.79 Přímo o světové výstavě v New Yorku Pestrý 

týden v mnou sledovaném období nepíše, ale odkazuje na ni článek s titulkem Elektrisovaný 

dům na světově výstavě v New Yorku.*0 Tento článek informuje o revoluční stavbě rodinného 

domu vybaveného funkcemi jež měly nahradit 864 sloužících. Na výstavu v New Yorku pak 

odkazuje ještě několik domácích příspěvků s tím, že uvedené umělecké dílo bylo vytvořeno 

pro světovou výstavu v New Yorku. Jmenovitě měli v New Yorku vystavovat naši skláři 

Oldřich Žák a Zdeněk Jun. Ve stejném ročníku pak lze ještě spatřit letecký snímek 

Rockefellerova centra v New Yorku81 a začátkem roku 1940 se můžeme v Pestrém týdnu 

dočíst o probíhající dostavbě této výškové budovy v článku Rockefeller Center v New Yorku 

(Konstruktěrskě dílo osmi let spěje k dokončení. - Jaro 1932 začalo práci, jaro 1940 ji 

dokončí).82 

78 Pestrý týden, 1939, č.21,s.4. 
79 Tamtéž, 1939, č. 26, s. 7. 
80 Tamtéž, 1939, č. 18, s. 18. 
81 Tamtéž, 1939, č. 50, s. 6. 
82 Tamtéž, 1940, č. 16, s. 10. 



Z článků věnovaných Itálii bych chtěla zmínit tři. Autorský článek Svatopluka Ježka 

s názvem V zázemí mocností Osy: Německo a Italie/Ochrana uměleckých památek 

v Benátkách informuje o zakrývání architektonických památek Benátek bedněním z důvodu 

jejich ochrany před poškozením v důsledku válečných událostí.83 Článek s titulkem Itálie 

připravuje svou světovou výstavu/Rodí se nový Řím od stejného autora informuje o 

připravované výstavě Esposizione Universale di Roma, 1942.84 Cílem výstavy bylo spojení 

„přítomnosti a minulosti, starověku a křesťanství". Otevření výstavy předcházela mohutná 

stavitelská činnost. Další zajímavý článek s úvodním titulkem Otáčivá vila přináší ukázku 

netradičního řešení italské rodinné vily, složené ze dvou částí: stabilní základny a vrchní 

otočné části. Vzhledem k velikosti budovy se jedná o unikátní a technicky náročnou stavbu 

s nadčasovým designem.85 

Grafy a tabulky s čísly 6 a 7 na následující stránce ukazují, jakými tématy se zabývaly 

zahraniční příspěvky a jaké bylo jejich zaměření. 23 % uvedených příspěvků tvořily 

fotografie světových měst, kterých se nějak dotkla válka, přičemž 10 % přípěvků 

odpovídajících zaměření ničivá síla války tvoří snímky říšských měst bombardovaných 

spojenci a jejich komentář poukazuje na zmar, který nastoluje válka. 13 % příspěvků 

odpovídajících proměnné propagace války tvoří také snímky měst, kterými prošla válka, ale 

jejich popis přímo vybízí k pokračování bojů a hovoří o válce tak, jako by do ní bylo 

Německo zataženo spojeneckými mocnostmi. 10 % tvoří ukázky exotických měst, 13 % 

poukazuje na stavební činnost ve světě, přičemž sem patří i výstavba nových mostů na frontě 

a dále výstavba říšských dálnic. 8 % tvoří propagace říšské myšlenky. Jedná se například o 

snímek berlínského olympijského stadionu s kapacitou míst pro 120 000 lidí v záři 

ohňostroje,86 snímek z berlínské třídy Unter den Linden zobrazující start letadla,87 snímek 

nové poštovní známky s obrazem vůdce,88 ukázka z děl vystavených na Velké berlínské 

umělecké výstavě 1942,89 snímek z manifestace německého lidu před historickým hotelem 

Kaiserhof v Berlíně 30. ledna 1933, publikovaný při příležitosti desetiletého výročí jmenování 

Adolfa Hitlera říšským kancléřem90 nebo článek s názvem „Pražské baroko" německý 

83 Pestrý týden, 1940, č. 44, s. 2. 
84 Tamtéž, 1940, č. 13, s. 18-19. 
85 Tamtéž, 1943, č. 18, s. 8. 
86 Tamtéž, 1939, č. 26, s. 2. 
87 Tamtéž, 1940, č. 13, s. 5. 
88 Tamtéž, 1941, č. 28, s. 4. 
89 Tamtéž, 1942, č. 26, s. 5. 
90 Tamtéž, 1943, č. 5, s. 2. 
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kulturní film o Praze,91 či dále článek Jana Vaška s názvem Prostý kříž z tmavého 

kovu/Historie slavného železného kříže, který popisuje historii vzniku vyznamenání 

udělovaného německou armádou.92 Ochranu a význam kulturního dědictví v zahraničních 

příspěvcích zastupuje například ukázka muzea v přírodě v dánském Lyngby u Kodaně93 nebo 

článek o historii kostela sv. Benedikta v dánském Ringstedu.94 Mezi zahraniční kuriozity jsem 

zařadila například článek informující o sošce mořského koníka, do kterého se zamiloval 

architekt Pat Shreve, autor Empire State Building v New Yorku.95 Zahraniční příspěvky 

posilující národní vědomí poukazují na české expozice instalované na zahraničních výstavách 

a v jednom případě jde o příspěvek věnující se historii francouzského agitačního plakátu 96 

Graf 6 Tab. 6 

Bměstská architektura 

•výtvarné uměni a 
architektura - jiné 

•výstava 

• výtvarné umělecké dílo 

• venkovská architektura 

ES život a dílo umělce 

•prehistorické výtvarné 
projevy 

•výročí smrti či narozeni 
již nežijícího umělce 

Tab. 7 

léta 39 -46 
počet příspěvků 136 

neliši se od sledovaného tématu 30 22% 
propagace války 18 13% 
popis města/mista (propagace turistiky) 14 10% 
ničivá sila války 14 10% 
stavební činnost 13 10% 
propagace říšské myšlenky 11 8% 
ochrana/význam kulturního dědictví 9 7% 
kuriozita 8 6% 
jiné 5 4% 
posilováni národního vědomí 4 3% 
ostatni 10 7% 

léta 39-46 
počet příspěvků 136 

městská architektura 69 51% 
výtvarné uměni a architektura - jiné 31 23% 
výstava 10 7% 
výtvarné umělecké dílo 9 7% 
venkovská architektura 6 4% 
život a dílo umělce 5 4% 
prehistorické výtvarné projevy 5 4% 
výročí smrti či narození již nežijiclho umělce 

1 
1% 

Graf 7 

0 neliš i se od sledovaného tématu 
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• popis města/místa (propagace 
turistiky) 

• ničivá sila války 

•stavební činnost 

a propagace říšské myšlenky 

• ochrana/význam kulturního 
dědictví 

• kuriozita 

• j i n é 

• posilováni národního védomi 

Témata zahraničních 
příspěvků 39-45 

1% 

Zaměření zahraničních 
příspěvků 39-45 

91 Pestrý týden, 1944, č. 6, s. 8. 
92 Tamtéž, 1944, č. 14, s. 2. 
93 Tamtéž, 1939, č. 47, s. 19. 
94 Tamtéž, 1940, č. 21, s. 13. 
95 Tamtéž, 1939, č. 20, s. 7. 
96 Tamtéž, 1940, č. 31, s. 2. 
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10.6. Sledovaná témata 

Kategorii sledovaná témata jsem rozdělila do skupiny 13 proměnných. Jelikož některá témata 

byla v časopise mnohem méně zastoupena než jiná, přistoupila jsem při zpracování získaných 

dat k jejich agregaci. Témata s nižší četností zastoupení jsou sloučená podle příbuznosti do 

větších skupin, tvořených zeleně označenými sdruženými proměnnými. Řádek s tučným 

písmem pod zeleným polem je součtem sdružených proměnných a spolu s dalšími tučně 

vytištěnými (barevně neodlišenými) řádky tvoří přehled témat tak, jak je reflektuje graf číslo 

Graf 8 

Sledovaná témata 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

i a život a dílo umělce a výtvarné umělecké dílo nvýstava @ městská architektura •venkovsi 

Tab.8 
rok 39-45 3 9 I 40 I 41 I 42 I 43 44 45 
počet příspěvků 1690 320 | 406 | 322 | 223 I 216 172 30 

život a dílo umělce 61 4% 11 3% 5 1% 15 5% 6 3% 7 i 3% 12 7% 5 17% 
životni jubileum umělce 65 4% 4 1% 17 4% 12 4% 11 5% 6 3% 12 7% 2 7% 
ůmrtl umělce 33 2% 3 1% 7 2% 9 3% 1 0% 6 3% 7 4% 0 0% 
výročí smrti či narozonl iiž nežiilciho umělce 23 1% 1 0% 5 1% 4 1% 1 0% 2 1% 8 5% 2 7% 
život a dílo umělce 182 11% 19 6% 34 8% 40 12% 19 9% 21 10% 39 23% 9 30% 
výtvarné umělecké dílo 357 21% 51 16% 100 25% 79 25% 52 23% 29 13% 30 17% 16 53% 
výstava 523 31% 60 19% 83 20% 82 25% 89 40% 133 62% 76 44% 0 0% 
městská architektura 282 17% 89 28% 90 22% 54 17% 19 9% 19 9% 8 5% 3 10% 
venkovský architektura ~ 115 7% 39 12% 36 9% 24 7% 11 5% 2 1% 3 2% 0 0% 
bytová architektura 20 1% 7 2% 7 2% 4 1% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 

15 1% 4 1% 6 1% " 2 1% 0 0% 2 1% 1 1% 0 0% 
prehistorické výtvarné proiew/umění přírodních národů 13 1% 2 1% 1 0% 0 0% , 2: » 1% 4 2% 4 2% 0 0% 
výtvarné uměni a architektura - iiflě 167 10% 45 14% 45 11% 33 10% 29 13% 5 2% 9 5% 1 3% 
lidové uměni s • . - •"••• 16 1% 4 1% 4 1% 4 i% 1 0% 0 0% •• 2 "1% . 1 3% 
ostatní 231 14% 62 19% 63 16% 43 13% 33 15% 12 6% 16 9% 2 7% 
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Ze všech sledovaných témat je v celkovém součtu nejvíce zastoupena výstava. Neplatí to však 

po celou dobu protektorátu. Pokud sledujeme jednotlivá léta, zjistíme, že v roce 1939 a 1940 

se výstavám v Pestrém týdnu na poli výtvarného umění a architektury věnovalo 20 % 

příspěvků. O rok později to bylo 25 % a v roce 1942 to bylo již 40 %. V roce 1943 je to 

dokonce 62 %. V roce 1944 procentuální zastoupení tématu výstava klesá na 44 % a v roce 

1945 se nevyskytuje vůbec. Přehled všech výstav zmiňovaných na stránkách Pestrého týdne 

v době protektorátu uvádím na stranách 93-102. 

Graf 9* 

Reflexe výstavní činnosti na stránkách Pestrého týdne 
v protektorátu 

600 

• počet zmiňovaných výstav • příspěvky s tématem výstava celkem 

Tab. 9 
roky 39-44 39 40 41 42 43 44 

počet zmiňovaných výstav 425 45 64 65 77 108 66 
příspěvky s tématem výstava 
celkem 523 60 83 82 89 133 76 

Druhé nejčastější téma je výtvarné dílo. Jedná se o ukázku výtvarného díla, která byla 

publikována bez doplňující informace o tom, kde bylo/je dílo vystaveno. Poté, co v roce 1940 

ustupuje architektura do pozadí, se výtvarné umělecké dílo s 2 5 % zastoupením stává 

* Graf a tabulka číslo 9 srovnávají množství příspěvků s tématem výstava v jednotlivých letech protektorátu. 
Počet jednotlivých výstav, o kterých se čtenáři v Pestrém týdnu dočetli a potom celkový počet příspěvků, které 
se těmto výstavám věnovaly. 
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nejfrekventovanějším tématem Pestrého týdne ve zvolené oblasti. V roce 1941 tvoří téma 

výtvarné umělecké dílo stále čtvrtinu témat celé sledované oblasti, ale stejně je na tom i téma 

výstava, které vletech 1942-1944 zastiňuje všechna ostatní témata a vypovídá o nebývalé 

výstavní činnosti na území Čech a Moravy právě během let okupace. V roce 1945 Pestrý 

týden přestává vycházet, ale v jeho posledních číslech z ledna až dubna je ještě 16 ukázek 

z poslední tvorby vybraných českých umělců, což je o něco málo více než polovina všech 

příspěvků k tématu výtvarné umění a architektura v tomto neúplném ročníku. 

Třetím nej frekventovanějším tématem je městská architektura. Objevuje se ve všech 

válečných ročnících a nej větší zastoupení má pochopitelně na počátku války, kdy ještě nebyla 

pozastavena stavební činnost a probíhalo dokončování projektů zahájených před okupací. 

Příspěvky s tématikou městské architektury tvoří z velké části fotografie českých a 

zahraničních měst a články KČT zvoucí na výlety do českých měst. V souvislosti s městskou 

architekturou bych chtěla zmínit číslo XVII z 26. 4. 1941, jehož hlavním tématem je profil 

města Plzně a jeho okolí. Na titulní straně je fotografie s popiskem: Průhled obloukem 

železničního mostu na museum a děkanský chrám sv. Bartoloměje. Uvnitř časopisu jsou 

články: Plzeňský akciový pivovar (s. 12, 13) - propagační článek o plzeňském Prazdroji 

doplněný dvanácti snímky z interiéru i exteriéru pivovarských budov; Péče o zaměstnance ve 

Škodových závodech (s. 14) - propagační článek hovoří o nadstandardním zařízení pracovišť, 

ubytovny, stravovacích zařízení i dalších prostor plzeňské Škodovky; Podpůrný spolek 

halířový dělníků Akciové společnosti dříve Škodovy závody v Plzni (s. 15) - propagační článek 

informuje o spolkové organizaci plzeňské Škodovky, která prostřednictvím srážek 1 % ze 

mzdy financuje svým členům a jejich rodinám ozdravné pobyty ve svých rekreačních 

střediscích; Město Plzeň a jeho technická, zdravotní a hygienická zařízení (s. 16, 17) - další 

z řady propagačních článků v čísle věnovaném západočeské metropoli informuje o prvních 

elektrizovaných domech v Plzni a o městských lázních; Západočeské továrny kaolinové-

šamotové, podnik světové pověsti, vedený v duchu moderních sociálních zásad - propagační 

článek informuje o skvělých podmínkách moderně zařízeného pracoviště továrny v Horní 

Bříze u Plzně. Číslo se dále mj. soustředí na činnost místní organizace Radost ze života, 

nabízí tipy na výlety do okolí Plzně a přináší medailon západočeského malíře Augustina 

Němejce. Toto číslo představuje jedinou ukázkou vydání s regionálním zaměřením v průběhu 

protektorátu. Žádný z propagačních článků, stejně jako je tomu u propagačních článků 

společnosti Baťa, neuvádí autora. 
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Mezi ostatní témata (231 příspěvků) jsem zařadila sledované proměnné bytová architektura, 

událost týkající se výtvarného umění či architektury, prehistorické výtvarné projevy/umění 

přírodních národů, výtvarné umění a architektura - jiné a lidové umění. Tato skladba témat 

prostupuje všech sedm protektorátních ročníků Pestrého týdne a významnější zastoupení (14-

19 %) vykazuje do roku 1942. K tématu bytové architektury se vážou čtyři autorské články. 

Kupříkladu v říjnu 1941 vychází článek Náš byt od autora se signaturou in o bytové 

architektuře doplněný ukázkami tří stylově různých interiérů.97 Pravděpodobně nejzajímavější 

je článek J. E. Marka Lidový byt 1942/Pohled do výstavy Svazu českého díla, připravené a 

upravené Ing. arch. V. Štursovou a Ing. arch. J. Štursou komentující výstavu bytového 

interiéru uspořádanou v Domě uměleckého průmyslu v Praze 98 Ostatní příspěvky k bytové 

architektuře (celkem 20) přinášejí pohled do bytových interiérů a 11 z nich tvoří inzerce 

nábytkářských firem se snímky interiérů zařízených sestavami nábytku z jejich produkce. 

Mezi události týkající se výtvarného umění či architektury (15 příspěvků) jsem zařadila 

například opakovaně zmiňovanou propagační akci Radosti ze života Každý Čech jednou 

v Praze. Prehistorické výtvarné projevy/umění přírodních národů je zcela okrajové téma (13 

příspěvků), přesto si zde zaslouží zmínku tři rozsáhlé odborné články Karla Absolona Výzkum 

jeskyně Pekárny na Moravě reflektující výzkum v moravské jeskyni, kde byly objeveny stopy 

umělecké činnosti z prehistorického období99 a dva další rozsáhlé odborné články také z pera 

Karla Absolona nazvané Teyjat - památné božiště diluviálního umění ve Francii o výzkumu 

jeskynních obydlí a nástěnných maleb prehistorických lidí.100 Přírodním národům se 

například věnuje ve svém článku Masky a fetiši afrických domorodců Joe Hloucha.101 Do 

kategorie výtvarně umění a architektura - jiné spadly například příspěvky o restaurátorských 

a rekonstrukčních pracích KČT, část příspěvků o činnosti Radosti ze života, informace o 

výstavbě dálnic, umělecko-průmyslových školách a mnoho jiných. Celkem to bylo 167 

příspěvků. Lidovým uměním se přímo zabývá pouze 16 příspěvků. Mezi ně patří několik 

článků o starých českých betlémech, včetně ukázek tradičních českých jesliček. 

Další z řady sledovaných témat je život a dílo umělce. Tímto tématem se zabývá 182 

z celkového počtu 1690 příspěvků a najdeme jej ve všech válečných ročnících. Zatímco 

v grafu číslo 8 na straně 47 uvádím jednu složenou proměnnou, z tabulky číslo 8 lze vyčíst 

97 Pestrý týden, 1941, č. 41, s. 16. 
98 Tamtéž, 1942, č. 30, s. 12-13 
99 Tamtéž 1942, č. 10, s. 10-19; 1943, č. 31, s. 4-9; 1943, č. 32, s. 4-9; 
100 Tamtéž 1944, č. 12, s. 4 a 1944, č. 13, s 4-9. 
101 Tamtéž 1944, č. 20, s. 8-9. 
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četnost a procentuální zastoupení čtyř příbuzných témat. Jsou to: život a dílo umělce (61 

příspěvků), životní jubileum umělce (65 příspěvků), úmrtí umělce (33 příspěvků) a výročí 

smrti či narození již nežijícího umělce (23 příspěvků). Jelikož četnost zastoupení jednotlivě 

jmenovaných témat nemá v celkovém počtu příspěvků příliš velkou statistickou hodnotu, 

zredukovala jsem výše uvedený výčet témat na jediné - život a dílo umělce (182 příspěvků). 

Nejnižší četnost ze všech sledovaných témat vykázala venkovská architektura (115 

příspěvků). Je to například 17 příspěvků informujících o stavbě nové chaty KČT 

okódovaných jako noticka v rubrice Zprávy KČT, jsou to příspěvky z rubriky Turistika, 

lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření zvoucí čtenáře Pestrého týdne na český venkov 

nebo autorské články jako Krása venkovských kostelíků od Josefa P. Piťhy102 či Kapličky a 

boží muka našeho venkova,103 ale patří sem i článek o koncepci nové venkovské architektury 

od předsedy České zemědělské rady Adolfa Hrubého s názvem Jedna z cest k povznesení naši 

vesnice.104 Jde o dobově tendenční článek zaměřený na podporu kulturně společenského 

života na českých vesnicích prostřednictvím výstavby kulturních domů, o kterou se 

zasazovala Radost ze života. 

102 Pestrý týden, 1942, č. 1, s. 7. 
103 Tamtéž, 1942, č. 32, s. 12-13. 
104 Tamtéž, 1940, č. 18, s. 4-5. 
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10.7. Zaměření příspěvku 

V kategorii zaměření příspěvku jsem sledovala 19 různých proměnných. Vzhledem k jejich 

velkému počtu a dále k velmi nízké četnosti výskytu zhruba poloviny z nich jsem stejně jako 

u kategorie sledované téma přistoupila k agregaci dat u méně významných položek. Tabulka 

číslo 10 stejně jako v předcházejícím případě obsahuje všechna nasbíraná data, zatímco graf 

čísle 10 zobrazuje pouze proměnné s výskytem 2 % a více. 
Graf 10 

Zaměření příspěvku 

Roky 

S neliší se od sledovaného tématu 0popis města/místa (propagace turistiky) •karikatura 

Sochrana/význam kulturního dědictví Oposilování národního vědomí Pstavebnl činnost 

• restaurátorská činnost O kultura bydlení Bválka a protektorát 

•ostatní 

Proměnná neliší se od sledovaného tématu, kam patří v sedmi sledovaných ročnících Pestrého 

týdne celá polovina příspěvků, charakterizuje příspěvky, jejichž téma nepřekračuje oblast 

sledovaného tématu. V kategorii zaměření příspěvku mě zajímal další tématický rozměr nad 

rámec sledovaného tématu nebo tendenční zabarvení příspěvku. Polovina příspěvků (843) 

takový aspekt neobsahovala. 172 příspěvků jsem přiřadila k proměnné popis města/místo 

(propagace turistiky). Jde především o všechny místopisné příspěvky v rubrice Turistika, 

lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření popisující česká města a vesnice, dále to jsou 

články a jiné typy příspěvků popisující různá místa v Čechách a na Moravě a v zahraniční. 

Zaměření na podporu turistiky, vlastivědná publicistika a příspěvky o zahraničí (vyjma 

válečného zpravodajství) však mizí v roce 1942. 
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Tab. 10 
rok 39-45 39 40 41 42 43 44 45 
počet příspěvků 1690 320 406 322 223 216 172 30 

neliší se od sledovaného tématu 843 49.9% 90 28.1% 141 34.7% 139 43.2% 122 54.7% 186 86.1% 140 81.4% 24 80.0% 
popis města/místa (propagace turi 172 10.2% 58 18.1% 48 11.8% 31 9.6% 31 13.9% 3 1.4% 1 0.6% 0 0.0% 
karikatura 109 6.4% 0 0.0% 37 9.1% 43 13.4% 26 11.7% 3 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 
ochrana/význam kulturního dědlct 85 5.0% 19 5.9% 30 7.4% 15 4.7% 14 6.3% 3 1.4% 4 2.3% 0 0.0% 
posilování národního vědomí 118 7.0% 25 7.8% 51 1£6% 27 8.4% 7 3.1% 4 1.9% 3 1.7% 1 3.3% 
stavební činnost 88 5.2% 45 14.1% 27 6.7% 11 3.4% 1 0.4% 0 0.0% 3 1.7% 1 3.3% 
restaurátorská činnost 47 2.8% 23 7.2% 10 2.5% 6 1.9% 5 2.2% 0 0.0% 2 1.2% 1 3.3% 
kultura bydlení 34 2.0% 13 4.1% 9 2.2% 7 2.2% 2 0.9% 3 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 
propagace říšské myšlenky 28 1.5% ' -.5. 1.6% 2 : 0.5% 9 2.8% i' 2 0.9% 4 1.9% 4 2.3% 0 0.0% 
propagace válký 18 1.1% 0 0.0% 6 1.5% mm 2.2% 2 0.9% 0 0.0% 3 1.7% 0 0.0% 
ničivá síla válkv 18 1.1% 4 1.3% 4 1.0% 5 1.6% 0 0.0% 2 0.9% 2 1.2% 1 3.3% 
válka a protektorát 62 4% 9 3% 12 3% 21 7% 4 2% 6 3% 9 5% 1 3% 
kultura pracovního prostředí 5 0.3% 1 0.3% 0 0.0% 3 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 
vyjádření obdivu ke kvalitě umělécko 26 1.5% 8 2.5% 9 2.2% 1 0.3% 0 0.0% 3 1.4% 4 2.3% 1 3.3% 
ocenění ' 12 0.7% 1 0.3% ; • V 2- 0.5% 3 0.9% 7 2 0.9% 2 0.9% 1 0.6% 1 3.3% 
informace o návštěvě významné osol 29 1.7% 3 0.9% 12 3.0% 11 3.4% 2 0.9% 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 
kuriozita 12 0.7% 5 1.6% 3 3 0.7% 0 0.0% 2 0.9% 1 0.5% 1 0.6% 0 0.0% 
odhalení nového díla 11 0.7% 8 2.5% 2 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 v 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 
prosperita 20 1.2% 3 • 0.9% 8 2.0% 4 1,2% 5 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
jiné 1.0% 9 2.8% 5 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5% 2 1.2% 0 0.0% 
ostatní 132 8% 38 12% 41 10% 22 7% 11 5% 8 4% 10 6% 2 7% 

Druhá nejpočetnější proměnná v této kategorii je ostatní se 132 příspěvky. Jde o proměnnou 

složenou z celkem osmi skupin proměnných, viz tabulka číslo 10. Jmenovitě bych ráda 

přiblížila proměnnou informace o návštěvě významné osoby. Jde o krátké zprávy s fotografií 

v rubrikách Aktuality týdne, Různě události apod., které hovoří o významné osobnosti 

v souvislosti s výtvarným uměním a architekturou. Například v květnu roku 1941 se v rubrice 

Z všestranně činnosti „Radosti ze života" objevuje snímek Josefa Nebeského, vedoucího 

představitele Národního souručenství při návštěvě uměleckoprůmyslové školy.105 V naprosté 

většině případů jde ale o návštěvy politiků na výstavách v protektorátu Čechy a Morava. 

Setkáváme se zde s řadou jmen členů české protektorátní vlády a s několika představiteli 

německé protektorátní správy. Jsou to mj. státní prezident Dr. Emil Hácha, primátor hl. m. 

Prahy Dr. Říha, ministr školství a národní osvěty prof. Dr. J. Kapras, ministr dopravy Dr. Jiří 

Havelka, ministr obchodu Dr. J. Kratochvíl, ministr spravedlnosti Dr. Jaroslav Krejčí, říšský 

protektor Neurath a státní tajemník K. H. Frank. Pouze jednou je v souvislosti se sledovaným 

tématem zmíněno jméno Reinharda Heydricha, a sice v listopadu 1941 v rubrice Z fronty i 

zázemí v souvislosti s fotografií s titulkem Symbolický akt na Pražském hradě. Doprovodný 

text informuje o prohlídce korunovačních klenotů umístěných ve Svatováclavské kapli 

katedrály sv. Víta, na které předal prezident republiky Dr. E. Hácha tři klíče od korunovační 

klenotnice zastupujícímu říšskému protektorovi SS-Obergruppenfuhrerovi generálovi policie 

Heydrichovi.106 Dvakrát Pestrý týden informuje o návštěvách vedoucího NS Josefa 

Nebeského - ve Slaném na výstavě Lepší Slaný 107 a v uměleckoprůmyslové škole v Praze.108 

105 Pestrý týden, 1941, č. 18, s. 13. 
106 Tamtéž, 1941, č. 48, s. 4. 
107 Tamtéž,č. 3, s. 3. 
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V září 1942 se zase můžeme v Aktualitách týdne dočíst o zahájení Výstavy nacionálně 

socialistické péče o blaho lidu v župě Sudetenland Konrádem Henleinem za přítomnosti 

státního tajemníka SS-Gruppenfurera Franka v pražském Uměleckoprůmyslovém museu.109 

Pokud jde o výstavy mimo území protektorátu, v Besídce Pestrého týdne se můžeme dočíst o 

zahájení Velké výstavy německého umění 1942 v Mnichově projevem říšského ministra Dr. 

Goebbelse.110 Minimum příspěvků (12) nese aspekt ocenění umělců. Přesto bych chtěla 

zmínit příspěvky o udělování národních cen umělcům v roce 1940, kdy ocenění získali z řad 

výtvarných umělců Vratislav Nechleba a Antonín Hudeček a za práci v oboru výtvarného 

umění Prof. Dr. A. Matějček,111 v roce 1941 získali národní cenu výtvarníci Ludvík Kuba, 

František Bílek, Bohumil Dvořák a Jan Sládek112 a v roce 1942 malíři Karel Svolinský, Adolf 

Jelínek Alex a sochař Jan Lauda.113 

118 příspěvků jsem přiřadila k proměnné posilování národního vědomí. Ačkoli se zde 

zabýváme obdobím Protektorátu Čechy a Morava, na stránkách Pestrého týdne lze najít 

články tendenčně zaměřené na posilování národního vědomí čtenářů. Mezi takto zabarvené 

příspěvky patří příspěvky o činnosti Národního souručenství a jeho odboru Radost ze života. 

Radost ze života pořádala lidové zájezdy pod názvem Každý Čech jednou v Praze, vydala 

Rodinnou kroniku Radosti ze života pro zaznamenávání rodinných událostí, s obrázky 

předních českých malířů, jako byli Aleš a Mánes, organizovala výstavy českých umělců a 

během protektorátu zaštiťovala rozvoj české kultury i v oblastech, jako například divadlo a 

hudba. Cyklus výstav Národ svým výtvarným umělcům, pořádaný Kulturní radou Národního 

souručenství v různých městech protektorátu popisuje článek Dr. Antonína Friedla z 16. 

prosince 1939. Proklamovaným cílem výstav podle něj byla sociální pomoc „výtvarným 

umělcům, kteří dnes ztěžka svou prací dosahují a udržují životní míru." Autor se ve svém 

článku zabývá též kvalitou uměleckých děl a uvádí, že k zajištění kvalitní produkce je 

nezbytná vystavovatelská činnost, existence odborných časopisů a činnost výtvarných spolků. 

Dále říká: „Účelnou a záměrnou propagací pro široké vrstvy veřejnosti musí se pak ovšem 

zabývati denní tisk, instituce lidovýchovné a školy. K tomuto úkolu patří pak ještě preventivní 

ochrana před výtvarným brakem, asi tak, jako se chrání literatura, divadlo a pod." O 

konzumentech výtvarného umění se autor vyjadřuje následovně: „Konečně citliví a 

108 Pestrý týden, 1941, č. 18, s. 13. 
109 Tamtéž, 1942, č. 37, s. 4. 
""Tamtéž, 1942, č. 29, s. 17. 
111 Tamtéž, 1940, č. 40, s. 5. 
1,2 Tamtéž, 1941, č. 40, s. 4. 
113 Tamtéž, 1942, č. 29, s. 7. 
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zainteresovaní konsumenti umění musí mít tolik hospodářské síly, aby jednak stačili nahradit 

dřívější privilegované kasty, podporující uměleckou tvorbu a jednak, aby konsumem 

výtvarných hodnot umožnili výtvarnou práci, mající, jako součást kulturního života, jedno z 

nejvznešenějších poslání v národním a státním bytí."114 Pestrý týden o výstavách Národ svým 

výtvarným umělcům informuje od října 1939 do května 1942. V roce 1939 se uskutečnila 

řada masových shromáždění, jejichž hlavním motivem byla myšlenka národní hrdosti. Pestrý 

týden jim věnoval velkou publicitu. Ne všechny se vešly do mého výběru zúženého kritériem 

výtvarného umění a architektury, ale je mezi nimi například shromáždění římskokatolické 

církve u kostela sv. Vavřinečka u Domažlic 13. srpna 1939. Vydání z 5. srpna zve čtenáře 

k účasti na slavnosti v článku Chodská pouť u sv. Vavřince.115 Množství národně zabarvených 

příspěvků znatelně klesá v roce 1942 a omezuje se na jednotlivé případy. V průběhu měsíců 

leden-březen 1943 Pestrý týden referuje o dalším cyklu výstav, které pod názvem Umělci 

národu pořádali sami umělci. Krédem jejich výstav bylo nabízet kvalitnější kolekci obrazů, 

než tomu bylo u předchozího cyklu Národ svým výtvarným umělcům, jak o tom píše Dr. 

Antonín Friedl ve svém článku Výstavy Umělci národu.116 Další příspěvky s českou národní 

symbolikou ve sledované oblasti se omezují na připomenutí šedesátiletého výročí založení 

Národního divadla,117 několik tématických článků o díle Mikoláše Alše z pera Dr. Jaromíra 

Doležala, článek České zvoničky od Jindřicha Vodáka118 a článek Jaroslava Hlaváčka Antonín 

Machek - portrétista slavných mužů, který vrací čtenáře do doby českého národního 

obrození.119 

Další z řady sledovaných proměnných v zaměření příspěvku je karikatura (109 příspěvků). 

Karikaturní kresby se v Pestrých týdnech objevovaly v letech 1940-1943 a jejich výhradním 

autorem byl Václav Neubert. Ve svých kresbách karikoval významné osobnosti své 

současnosti. Byli to především čeští herci, výtvarní umělci, hudebníci a představitelé české 

vědy. Karikatury Václava Neuberta v Pestrém týdnu měly do určité míry národně posilující 

rozměr a jako takové musely ze stránek časopisu zmizet, stejně jako příspěvky KČT a mnoho 

jiných typů příspěvků i celých rubrik. 

Stavební činnost, jako druhotné téma sledovaných příspěvků je další ze skupiny proměnných 

114 Pestrý týden, 1939, č. 50, s. 2. 
115 Tamtéž, 1939, č. 31, s. 8. 
1,6 Tamtéž, 1943, č. 5, s. 8. 
117 Tamtéž, 1943, č. 21, s. 13 a 1943, č. 47, s. 1. 
118 Tamtéž, 1944, č. 46, s. 4. 
119 Tamtéž, 1944, č. 47, s. 7. 
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v kategorii zaměření příspěvku. Odpovídá mu 88 příspěvků, jež informují o probíhajících 

stavbách. V roce 1939 se dozvídáme o plánované výstavbě říšské dálnice Praha-Brno-Zlín.120 

Výstavbě říšských dálnic se věnuje také článek Jaroslava Jezdinského Říšské dálnice. Autor 

v něm poukazuje na paralelu mezi výstavbou říšských dálnic a vojenských silnic, které stavěli 

Římané křížem krážem celou Evropou a popisuje širší koncept projektu, jehož součástí je 

doplnění dálniční infrastruktury o hotelovou síť.121 V listopadu 1939 zařadil Pestrý týden do 

svého vydání příspěvek s titulkem Nové divadlo v Kolíně se čtyřmi snímky divadla, 

postaveného podle návrhu architekta Jindřicha Freiwalda.122 

Dozvídáme se také o otevření nového moderního divadla v Písku postaveného podle návrhu 

architekta V. Svobody,123 o přístavbě Tyršova domu v Praze na Malé Straně,124 o plánované 

stavbě nových pražských kostelů ve Strašnicích, Nuslích, Vysočanech a v Košířích,125 

Vladimír Hipman v článku Lidé mezi nebem a zemí píše o stavbě ocelové konstrukce 

výstavního sálu technického muzea v Praze na Letné126 a článek „Radost ze života" dává 

divadlo všem informuje o tom, jak NS činí divadlo dostupné všem společenským třídám a 

doprovází jej fotografie Karla Hájka dokumentující přestavbu dvou pražských divadel: 

přestavbu divadla Akropolis na Žižkově na Moderní divadlo a rekonstrukci Tylova divadla 

v Nuslích.127 Reportáž Stavba dvou železničních tunelů v Praze informuje o návštěvě 

prezidenta Dr. E. Háchy na staveništi dvou tunelů vedoucích z Hlavního nádraží k někdejšímu 

Vinohradskému nádraží.128 Můžeme se dočíst také o dostavbě pražské loděnice v Braníku.129 

Velkou část příspěvků se stavební tématikou tvoří zprávy KČT informující o stavbách chat 

KČT. Během protektorátu dostavěl KČT mj. chatu na Křemešníku, chatu u rozhledny na 

Korábu u Kdyně, chatu nad Královcem u Valašských Klobouk, chatu na Onom Světě u 

Krásné hory ve středních Čechách, chatu na Luckém vrchu a rozšířil chatu na Vsackém 

Chábu. Další část těchto příspěvků informuje o výstavbě strategických mostů německou 

armádou. Aspekt stavební činnosti má v příspěvcích významný podíl v prvních dvou letech 

protektorátu (14 a 7 %). V dalších letech se takové příspěvky objevují už jen sporadicky. 

Například 22. července 1944 se ale ještě v Pestrém týdnu objevuje článek Nové snahy 

120 Pestrý týden, 1939, č. 16, s. 2. 
121 Tamtéž, 1939, č. 13, s. 6. 
122 Tamtéž, 1939, č. 46, s. 2. 
123 Tamtéž, 1940, č. 6, s. 11. 
124 Tamtéž, 1939, č. 44, s.19. 
125 Tamtéž, 1939, č. 50, s. 4. 
126 Tamtéž, 1940, č. 22, s. 16. 
127 Tamtéž, 1940, č. 35, s. 4. 
128 Tamtéž, 1940, č. 43, s. 6. 
129 Tamtéž, 1941, č. 13, s. 11. 
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v regionálním stavitelství autora se zkratkou Vil. Str., který informuje o nových trendech 

v regionálním stavitelství jednak u staveb rodinných domů a dále u hospodářských stavení.130 

V Aktualitách čísla ze 4. listopadu 1944 se zase setkáme s fotografií čtyř nouzových obydlí, 

jež vybudoval pražský magistrát.131 Jiné Aktuality o něco později informují o nové metodě 

zpracování stavební suti vypracované Německou akademii pro bydlení. Šlo o recyklaci 

nedostatkového stavebního materiálu.132 Článek se stavební tématikou se objevuje i v úplně 

posledním vydání Pestrého týdne z 28. 4. 1945. Jeho autor Václav Němec jej nazval Mosty a 

mostaři a vyprávění o náročné práci stavitelů mostů doplňuje 9 reportážních fotografií.133 Ze 

zahraničních příspěvků stojí za povšimnutí informace o dostavbě Rockefellerova centra 

v New Yorku.134 

62 příspěvků nese přívlastek válka a protektorát. Tuto proměnnou tvoří skupina tří tendenčně 

zaměřených druhotných témat: propagace říšské myšlenky, propagace války a ničivá síla 

války. Příspěvky z této skupiny se v Pestrých týdnech během protektorátu objevují ojediněle, 

zato však ve všech sedmi sledovaných protektorátních ročnících. 

Příspěvky s přívlastkem propagace říšské myšlenky (celkem 26 příspěvků) reprezentuje již 

dříve zmiňovaná fotografie zařazená v rubrice Z fronty i zázemí uvedená titulkem Symbolický 

akt na Pražském hradě, jejíž doprovodný text informuje čtenáře o prohlídce korunovačních 

klenotů umístěných ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, na které předal prezident 

republiky Dr. E. Hácha tři klíče od korunovační klenotnice zastupujícímu říšskému 

protektorovi SS-Obergruppenfiihrerovi generálovi policie Heydrichovi.135 V březnu 1941 

publikuje Pestrý týden na straně věnované druhému výročí vzniku protektorátu dva snímky ze 

slavnostního zahájení výstavy Německá velikost, instalované v Zemském muzeu v Praze.136 

V listopadu 1941 je v rubrice Z fronty i zázemí zařazen snímek ze zahájení výstavy o 

německém písemnictví za války s názvem Na cestě knové Evropě, opět instalované 

v Zemském muzeu v Praze.137 Dalším příkladem je fotografie Pražského hradu na titulní 

straně časopisu, publikované při příležitosti 5. výročí založení Protektorátu Čechy a 

130 Pestrý týden, 1944, č. 29, s. 4. 
131 Tamtéž, 1944, č. 44, s. 3. 
132 Tamtéž, 1944, č. 48, s. 3. 
133 Tamtéž, 1945, č. 17, s. 4. 
134 Tamtéž, 1940, č. 16, s. 10. 
135 Tamtéž, 1941, č. 48, s. 4. 
136 Tamtéž, 1941, č. 12, s 5. 
137 Tamtéž, 1941, č. 46, s. 4. 
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Morava.138 Patří sem ale také fotografie pavilonu Protektorát Čechy-Morava z dílny 

architektů Ing. Jiřičného, Ing. arch. Cubra a Ing. arch. Pokorného, který byl součástí expozice 

jarního veletrhu v Miláně v roce 1941.139 Dalším příkladem je článek Karla Vážného 

s názvem Výstava „Ctěte práci" v Zemském museu v Praze/Umělci uctívají práci o výstavě 

pořádané Říšskou pracovní službou v Praze. Autor v článku říká: „Vzhledem k tomu, jak 

velký počet umělců se výstavy zúčastní a kolik z nich bylo Říšskou pracovní službou za svoje 

práce vyznamenáno, můžeme současnou pražskou výstavu 'Ctěte práci' pokládat za 

representační přehlídku současného německého výtvarného umění, které oceňuje skutečnost a 

uměleckou pravdu."140 

Za příspěvky s druhotným tématem propagace války (celkem 18 příspěvků) bych chtěla 

jmenovat reprodukce čtyř japonských válečných propagačních plakátů s doslovnými překlady 

japonského textu: „Pozor před špionáží v dílnách, při dopravě, v kavárnách a při telefonních 

rozhovorech!"; „Nedovol, aby špion od tebe odešel s cennými informacemi!"; „Uvaž, co 

svěřuješ papíru! Může to být věc, po které právě slídí špion!"; „Pozor, nepřítel poslouchá! 

Pozor, špionáž má oči i uši!"141 Dalším charakteristickým příkladem z rubriky Časové snímky 

z fronty i zázemí v srpnovém čísle z roku 1940 je porovnání dvou válečných fotografií 

s následujícím textem: „Tyto dva snímky dokládají způsob války, jak ji vedou Němci, útočící 

jen na cíle vojenské, a jak Angličané, zasahující domy civilního obyvatelstva. Nahoře vidíme 

nepřátelskou loď, potopenou přesným zásahem letecké bomby, dole obývací pokoj domu 

v německém městě po anglickém náletu."142 Ve stejném čísle se objevuje článek ga c'est 

Paris... se zřetelným propagandistickým obsahem, který reflektuje obsazení pařížské 

metropole německou armádou ze dne 14. června 1940.143 Další z řady válečných snímků 

doprovází článek s titulkem Letecký teror Anglosasů - Válečné zpravodajství. Takto uvedený 

propagandistický článek odsuzuje pumový nálet na gotickou katedrálu v Kolíně nad Rýnem. 

Přímo vedle snímku zničených varhan poškozeného chrámu je umístěn letecký snímek 

ruského města Gorkij, kde německé letectvo vybombardovalo továrnu na výrobu zbraní.144 

138 Pestrý týden, 1944, č. 11, s. 1. 
139 Tamtéž, 1941, č. 20, s. 36. 
140 Tamtéž, 1944, č. 29, s. 5. 
141 Tamtéž, 1942, č. 23, s. 11. 
142 Tamtéž, 1940, č. 33, s. 2. 
143 Tamtéž, 1940, č. 33, s. 16-17. 
144 Tamtéž, 1943, č. 28, s. 2. 
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Druhotné téma ničivá síla války (celkem 18 příspěvků) jsem zaznamenala například u článku 

Zánik Varšavy/Dokumentární obrazové a písemné svědectví o polském povstání. Článek 

autora se signaturou -is upozorňuje na knižní publikaci z nakladatelství Orbis v níž autor K. 

O. Zotman rozebírá pozadí povstání, které vedlo k destrukci polského hlavního města. Kniha 

měla na čtenáře působit jako varovné memento. K článku jsou připojeny fotky ruin 

rozbombardované metropole z uvedené knihy.145 V aktualitách týdne prosincového čísla 

z roku 1944 vyšel titulek Pumový teror také u nás. Uvádí fotografii e následujícím 

doprovodným textem: „Obraz zkázy, kterou způsobili anglo-američtí teroristé při leteckém 

útoku na Brno v obytných čtvrtích civilního obyvatelstva. Při posledním teroristickém útoku 

anglo-američanů na Brno byl těžce poškozen přímým zásahem kostel v Jezuitské ulici"146 

Svým způsobem sem patří také fotografie s titulkem V obsazené Francii publikovaná v lednu 

1941. Doprovodný text informuje o tom, jak německá armáda obnovuje francouzské kraje 

zničené válkou.147 

Restaurátorská činnost zmiňuje 47 příspěvků. Z velké části se o restaurátorské činnosti 

zmiňují příspěvky KČT, neboť klub během války pokračoval v opravách svých hradů jako 

například Kumburk, Lipnice, Frýdštejn, Jenštejn u Votic, Zvířetice, Michalovice, Potštejn, 

Valečov, Helfenburk u Bavorova, Šumberk na Chrudimsku, Zvíkov, Žebrák, Točník a 

dalších. Tématem restaurování se přímo zabývají dva články. První s názvem Restaurátorské 

práce Státní sbírky starého umění od Dr. Antonína Friedla informuje o restaurátorské práci 

Státní sbírky starého umění. Druhý článek na toto téma od F. J. Krause O odborném 

restaurování starých obrazů odkrývá technologický postup restaurátorské práce.148 

Kultuře bydlení se věnuje 34 příspěvků. Kromě všech příspěvků, u nichž byla mým hlavním 

sledovaným tématem bytová architektura, jsou to články jako Město budoucnosti/Na světové 

výstavě v New Yorku od architekta Henry Dreyfusse o vizi města budoucnosti očima 

amerického architekta. Autor předjímá vznik satelitních městeček a soustředění 

administrativy do centra města, které nazývá mozkem, který obklopují ostatní stavební 

jednotky města budoucnosti. Město budoucnosti bude podle slov autora respektovat 

individualitu jeho obyvatel a široké spektrum jejich potřeb a zájmů.149 Ráda zde bych zmínila 

145 Pestrý týden, 1944, č. 46, s. 2. 
146 Tamtéž, 1944, č. 49, s. 3. 
147 Tamtéž, 1941. č. 2, s. 2. 
148 Tamtéž, 1941, č. 26, s. 7. 
149 Tamtéž, 1939, č. 26, s. 7. 
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článek nazvaný Pěkné bydleti, ve kterém se autor s iniciálami O. Z., zamýšlí nad soudobou 

kvalitou bydlení. Autor zmiňuje, že napříč rozsáhlé výstavbě nových bytů v Praze, se stále 

setkáváme s obecně nízkou kvalitou bydlení, a to i v případech bohatší společenské vrstvy a 

popisuje propast mezi kvalitou bytů dostupných na trhu realit. Jedná se podle něj buď o byty 

velmi drahé a přepychově vybavené nejmodernější technologií včetně telefonu, ústředního 

topení, přívodu teplé vody, s vybavenou prádelnou a výtahem v domě na jedné straně, anebo 

na druhé straně o velmi zanedbané byty ve starších činžovních domech, vyžadující nákladnou 

přestavbu. Své zamyšlení uzavírá myšlenkou, že drahých bytů je ve městě již dost, zatímco 

chybí kvalitní dostupné bydlení pro většinovou populaci a z této premisy odvozuje závěr, že 

právě toto je důvodem stagnace demografického vývoje, tj. nízkého počtu sňatků a nízké 

porodnosti.150 V dubnu 1941 vychází rozsáhlý článek K výstavě „Bydlení" svazu českého díla 

od J. R. Marka, který komentuje výstavu konanou v Domě uměleckého průmyslu v Praze.151 

O další výstavě zacílené na kulturu bydlení hovoří článek Z výstavy Pražská řemesla ve 

službách nového bydlení referující o výstavě instalované v Uměleckoprůmyslovém museu.152 

Kultura bydlení je také druhotné téma Baťových inzerátů propagujících město Zlín 

publikovaných v roce 1939 a článku Prof. Vlast. Dorazila Přerov, významné město Moravy, 

kde autor popisuje, jak město dbá o hygienu bydlení.153 S tématem kultury bydlení se setkáme 

také v 17. čísle časopisu z roku 1941, které je tématicky zaměřeno na město Plzeň. 

150 Pestrý týden, 1939, č. 24, s. 16. 
151 Tamtéž, 1941, č. 14, s. 12. 
152 Tamtéž, 1940, č. 14, s. 24. 
153 Tamtéž, 1940, č. 9, s. 13. 
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10.8. Aktér příspěvku 

Aktér, tedy konající subjekt, je přítomen ve dvou třetinách všech příspěvků. Jsou to 

především výtvarní umělci (40 %), pouze z jednoho procenta architekti. Pro účely grafu jsem 

v tabulce opět přistoupila ke sloučení méně zastoupených skupin a architekty jsem přiřadila 

k výtvarným umělcům. Radost ze života jsem přiřadila k Národnímu souručenství a 

proměnnou ostatní jsem vytvořila z pěti málo zastoupených sledovaných skupin. Ve srovnání 

s proměnnou označující absenci aktéra a s proměnnou výtvarní umělci a architekti jsou přesto 

všechny ostatní proměnné při pohledu na graf číslo 11 nevýrazné. 

Graf 11 
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10.8.1. Výtvarní umělci a architekti 

V protektorátních vydáních Pestrého týdne jsem zaznamenala celkem 1167 zmínek 590 jmen 

výtvarných umělců a architektů. Roli aktéra jsem jim přisoudila u 696 příspěvků. 

Nejčastěji se v Pestrých týdnech objevuje jméno kreslíře Václava Neuberta. Václav Neubert, 

jako jediný výtvarník, pravidelně přispíval během okupace do Pestrého týdne. Jeho karikatury 

známých osobností soudobého veřejného života - herců, hudebníků, vědců aj. plnily rubriku 

Besídka Pestrého týdne v letech 1940-1943. Během čtyř let časopis publikoval více než 100 

jeho karikatur. Druhý nejčastěji zmiňovaný malíř je Mikoláš Aleš. Jeho jméno uvádí celkem 

21 příspěvků. Přímo osobě a dílu Mikoláše Alše se věnuje dokonce 7 autorských článků. 

Mikoláš Aleš je tudíž výtvarný umělec, kterému se ze strany Pestrého týdne během 

protektorátních let dostává nejvíce publicity. Velké pozornosti se během protektorátu od 

Pestrého týdne dostává také soudobým umělcům Maxi Švabinskému (12 příspěvků), 

Františkovi Podešvovi (11 příspěvků), Karlu Dvořákovi (11 příspěvků), Františku Bílkovi, 

mj. v souvislosti s jeho úmrtím v roce 1941 (9 příspěvků) a z předcházejících generací umělců 

malíři Josefu Mánesovi (10 příspěvků) a sochaři Josefovi Václavovi Myslbekovi (5 

příspěvků). 

Ze soudobých malířů Pestrý týden dále nejčastěji (čtyřikrát a více) zmiňoval F. X. Bóhma, 

Jaroslava Gruse, Hanuše F. Hérinka, Vratislava Hlavu, Jaroslava Hlavsu, Arnošta Hofbauera 

(+ 1944), Karla Holana, Antonína Homolku, Antonína Hudečka (+ 1941), Čeňka Choděru, 

Cyrila Chramostu, Věru Jičínskou, Františka Kavána (+ 1941), Lucii Klímovou, Ludvíka 

Kubu, Jaroslava Kučeru, Josefa Ladu, Oto Matouška, Julii W. Mezerovou, Vratislava 

Nechlebu, Maryšu Neubertovou,* Františka Podešvu, F. X. Procházku, Vlastimila Radu, 

Annu Roškotovou, Karla Jana Sigmunda, Karla Skálu, Josefa Soukupa, J. P. Středočeského, 

Karla Svolinského, Vladimíra Sychru, Františka Tavika Šimona (+ 1943), Jaroslava Šmidru, 

Jaroslava Švába, Františka Tichého, Karla Tondla, Jiřího Traku, Jožu Úprku (+ 1940), 

Bohumila Stanislava Urbana, Václava Vokálka, Vilmu Vrbovou, Richarda Wiesnera a Jana 

Zrzavého. Mezi soudobými sochaři Pestrý týden dále často informoval o práci Bohumila 

Kafky (+ 1942), Jana Štursy, Čeňka Vosmíka (+ 1944) a Josefa Wagnera. Mezi často 

zmiňovanými umělci byl také turnovský sklář Oldřich Žák. Žijícím umělcům a jejich práci 

* Manželka Karla Neuberta, odpovědného redaktora a zakladatele časopisu Pestrý týden. 
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během protektorátu byl na stránkách Pestrého týdne vyhrazen mnohem větší prostor než 

umělcům předcházejících generací. 

V Pestrém týdnu vyšlo během okupace 48 autorských článků věnovaných konkrétnímu 

umělci. Jejich přehled uvádím v kapitole 13. na stranách 91 a 92. 

Článek věnovaný konkrétnímu umělci bez uvedení jména autora se v protektorátních Pestrých 

týdnech objevil ve 13 případech. V naprosté většině se jména umělců vyskytují u příspěvků, 

které jsem okódovala jako fotografie s doprovodným textem (celkem 614 případů). Jedná se 

buď o reprodukce obrazů a snímky plastik, anebo přímo o fotografii umělce. Všechny snímky 

jsou opatřeny doprovodným textem. U fotografií uměleckých děl je uvedeno jméno umělce a 

popřípadě výstavy, kde bylo dílo vystaveno. Ve dvou případech se jméno umělce objevilo 

v noticce rubriky Zprávy KČT. 

Jména architektů se v Pestrém týdnu objevují většinou v souvislosti s jejich dílem. Roli 

architekta jako aktéra příspěvku jsem vysledovala pouze v 18 případech. Celkem jsem nalezla 

24 jmen architektů. Byli to: 

Bartning Otto 

Cubr František 

Dinzenhofer 

Kilián Ignác 

Freiwald 

Jindřich 

Gočár Josef 

Grus J. 

Hesoun Josef 

Hiek V. 

Jiřičný Josef 

Kerhart V. 

Kittrichová E. 

Koula J. E. 

Koželka K. 

Kreis Wilhelm 

Krýš 

Nedoma J. 

Parléř Petr 

Pokorný Zdeněk 

Polášek J. 

Shreve Pat 

Svoboda V. 

Štursa J. 

Štursová V. 

ŽákL. 

V Aktualitách týdne vydání z 9. března 1940 se můžeme dočíst o životním jubileu (60) 

architekta Josefa Gočára. Několikrát se setkáváme se jménem Jindřicha Freiwalda, a sice ve 

spojení s realizací stavby nové divadelní budovy v Kolíně154 a s návrhem budovy divadla pro 

město Mnichovo Hradiště.155 V červenci 1939 Pestrý týden publikoval přejatý článek od 

amerického architekta Henry Dreyfusse o urbanistických trendech budoucnosti.156 (Jako 

154 Pestrý týden, 1939, č. 46, s. 2 a 1940, č. 4, s. 2. 
155 Tamtéž, 1943, č. 1, s. 11. 
156 Tamtéž, 1939, č. 26, s. 7. 
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architekta jej však nikde Pestrý týden nezmiňuje, a proto není uveden v mém přehledu.) Josef 

Hesoun je uveden v souvislosti s přípravou expozice Čech a Moravy na veletrhu v Lipsku.157 

Samostatný článek informuje o výstavě užitkové architektury Josefa. Hesouna158 a jméno 

Hesoun se v Pestrých týdnech objevuje i jako název soukromé nábytkářské firmy v oblasti 

inzerce. Skupina architektů Jiřičný, Cubr a Pokorný je uvedena v souvislosti s projektovou 

přípravou pavilonu Protektorát Čechy-Morava na jarním veletrhu v Miláně.159 V souvislosti 

s bytovou architekturou je třeba upozornit na článek Lidový byt 1942/Pohled do výstavy Svazu 

českého díla, připravené a upravené Ing. arch. V. Štursovou a Ing. arch. J. Štursou od J. E. 

Marka. Jde o dobově tendenčně zabarvený článek zvoucí na výstavu bytového interiéru 

uspořádané v Domě uměleckého průmyslu. Mezi vystavujícími bytovými architekty byli 

zastoupeni: ak. arch J. Grus, Ing. arch. VI. Štursová, Ing. arch. J. Štursa, arch. K. Koželka, 

Ing. arch. J. E. Koula, arch. J. Polášek, Ing. arch. E. Kittrichová, Ing. arch. J. Nedoma a ak. 

arch. L. Žák.160 

Pokud jde o historickou monumentální architekturu, Pestrý týden uvádí Petra Parléře a 

Kiliána Ignáce Dinzenhofera, jemuž se věnuje přímo autorský článek Ing. arch. Vladimíra 

Drahoňovského.161 Pokud jde o soudobé německé architekty, zaznamenala jsem pouze jednou 

jméno Otto Bartning v souvislosti se stavbou evangelického kostelíka v St. Blasien v Černém 

lese.162 

Kompletní seznam výtvarných umělců a architektů je uveden v kapitole 12. na stranách 85-

90. 

10.8.2. Klub českých turistů (KČT) 

Spolek sdružující české turisty byl založen skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka roku 

1888. V roce 1918 se transformoval na Klub československých turistů (KČST). Kromě 

organizační činnosti při pořádání výletů se klub soustředil na budování turistických stezek a 

budování turistických objektů - rozhleden a turistických chat. Mnichovskou dohodou z r. 

1938 byly Německem zabrány nejkrásnější pohraniční kraje a hory, takže možnosti výletních 

157 Pestrý týden, 1939, č. 37, s. 3. 
158 Tamtéž, 1941, č. 12, s. 22. 
159 Tamtéž, 1941, č. 20, s. 36. 
160 Tamtéž, 1941, č. 1942, č. 30, s. 12. 
161 Tamtéž, 1939, č. 40, s. 9. 
162 Tamtéž, 1940, č. 47, s. 3. 
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aktivit, lyžování i horské turistiky byly silně omezeny. Klub mimoto ztratil jen v českých 

zemích 41 chat, 15 000 km značených turistických tras a 79 odborů s více než 10 000 členy. 

Další ranou pro KČT pak byl vznik Protektorátu Čechy a Morava a odtržení Slovenska a 

Podkarpatské Rusi. Majetek KČST na Slovensku byl zabrán a předán nově vzniklému Klubu 

slovenských turistov a lyžiarov (KSTL), Podkarpatská Rus byla přičleněna k Maďarsku. Tím 

se zcela přerušily dvacetileté turistické styky a ztratily mnohamilionové investice. Klub 

českých turistů čekaly obrovské změny ve značení cest, objevování nových turisticky 

zajímavých území a ani stavba chat v prvních letech války zcela neustala. Klub pokračoval ve 

výstavbě turistických chat. Byla postavena také rozhledna na Blaníku a nepřerušila se ani 

údržba zbylých hradů. Po celou dobu okupace klub vydával turistické mapy, průvodce a 

Časopis turistů.163 

Klub českých turistů úzce spolupracoval s Pestrým týdnem a v časopise měl vlastní rubriku. 

Tato rubrika přestala vycházet koncem roku 1942. KČT jako aktéra příspěvku jsem rozeznala 

u 102 příspěvků. 

10.8.3. Instituce 

Instituce jsem označila za aktéra příspěvku v 58 případech. Jsou to muzea, divadla a správní 

instituce. 

10.8.4. Národní souručenství (NS) 

Již 16. března 1939 se začala tvořit představa o nové politické organizaci, v jejímž čele by 

stanul prezident Hácha, jednak proto, že právě s ním se rozhodli Němci jednat a zároveň 

proto, že dosud disponoval důvěrou širokých vrstev obyvatelstva.164 Hácha vzal iniciativu do 

svých rukou a pomocí svých diplomatických schopností eliminoval mocenské snahy českých 

fašistických skupin okolo Radola Gajdy (Vlajka a Akce národní obrody a jimi tvořený Český 

národní výbor)165 a 21. března 1939 jmenoval výbor NS, do jehož čela usadil Adolfa 

Hrubého, dosavadního předsedu České zemědělské rady.166 Programovou náplní instituce 

bylo stmelit občany na všech stupních společnosti a posilování národního vědomí. Politickým 

163 Informace z internetových stránek KČT (www.kct.cz). 164 Gebhart, J., Kuklík, J. Dramatické i všední dny v protektorátu. Praha : Themis, 1996, s. 23. 
165 Tamtéž,'s. 25, 26. 
166 Pasák, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha : Práh 1998, s. 60. 
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programem měla být národní pospolitost, sociální spravedlnost a křesťanská morálka, tedy 

imaginární pojmy, se kterými se dalo dobře manipulovat.167 Proklamovaným úkolem NS bylo 

stát se všenárodním hnutím sjednocujícím všechny Čechy. Stalo se jedinou alternativou 

politického uskupení pro české příslušníky politických stran předmnichovského 

Československa, vyjma židů, kterým byl vstup zakázán a extremistů, kteří jej spolu s fašisty 

bojkotovali. Usnesením vlády z 6. dubna a posléze na základě nařízení ministerstva vnitra ze 

dne 9. června 1939 se NS stalo jediným politickým sdružením českého národa na území 

Protektorátu Čechy a Morava. Výbor NS ale neměl žádnou zákonodárnou moc a jeho role 

vůči vládě byla pouze poradní. Do NS se přihlásilo 97 %* oprávněných obyvatel Čech a 

Moravy. Jelikož členství v NS nebylo podmíněno souhlasem s okupací, stalo se přihlášení do 

NS jakousi tichou manifestací češství.168 Navenek se sice NS muselo projevovat jako 

konformní organizace připravená k převýchově českého národa v souladu s germanizační 

politikou německých okupantů, ale v podstatě jejím prvotním cílem byla opozice vůči nově 

nastolenému státnímu zřízení. NS například disponovalo fondem pro podporování rodin 

vězněných Čechů, kterým vyplatilo statisíce korun.169 NS bylo vnímáno jako organizace, 

která má umožnit koncentraci národa do doby, kdy se Evropa vrátí do normálních poměrů. 

Koncepce záchrany národa se ale dala chápat dvojím způsobem, a to podle toho, zda její 

základní premisou byla porážka Německa a odstranění německé nadvlády, či kolaborace 

s novým režimem a potlačení národní hrdosti. Ze strany okupantů a jmenovitě K. H. Frankem 

bylo NS vnímáno jako potenciálně nepřátelská organizace.170 Některé skupiny NS byly 

skutečně součástí národního odboje. Již 1. září 1939 byl zatčen generální sekretář NS plk. 

Šimon Drgač v souvislosti s odhalením ilegální skupiny tiskových referentů okolo dr. 

Schmoranze.171 Na jaře roku 1940 gestapo odhalilo ilegální spojení NS se zahraničím a 

zahájilo likvidaci odbojové skupiny zatýkáním jejích členů. Mezi zatčenými bylo několik 

úředníků pražské radnice včetně primátora O. Klapky a vedoucího krajského výboru NS J. 

Nestávala. Spojení nakonec vedlo až k předsedovi protektorátní vlády Aloisovi Eliášovi. Po 

zatčení J. Nestávala byla zastavena činnost pražské organizace NS.172 Po odhalení ilegální 

skupiny ztratilo NS důvěru říšských představitelů protektorátní správy. Důvěru se již 

nepodařilo plně obnovit a význam organizace upadl. 1. května 1942 zrušil Emil Hácha na 

167 Pasák, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha : Práh 1998, s. 61. 
* Kuklík a Gebhart v publikaci Dramatické i všední dny v protektorátu uvádějí na s. 33 dokonce 98,4 % mužské 
populace. 
168 Pasák, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha: Práh 1998, s. 62. 
169 Tamtéž, s. 59. 
170 Gebhart, J., Kuklík, J. Dramatické i všední dny v protektorátu. Praha : Themis, 1996, s. 35. 
171 Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1941. Praha : Laguna, 2002.S. 73. 
172 Pasák, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha : Práh 1998, s. 236. 
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doporučení Reínharda Heydrícha výbor NS a nahradil jej užším vedením.173 Po atentátu na 

Heydrieha činnost NS docela utichla a v lednu 1943 bylo NS jako politická organizace 

zrušeno a přeměněno na čistě kulturní organizace s osvětovými úkoly, což bylo jen 

eufemistické vyjádření skutečnosti, že NS mělo nadále působit pouze v rovině prosazování 

říšské myšlenky.174 

NS jako aktéra příspěvku jsem rozlišila u 24 příspěvků z oblasti výtvarného umění a 

architektury. Spektrum činnosti NS bylo rozsáhlé Pestrý týden o ní informoval i mimo mnou 

sledovanou oblast výtvarného umění a architektury. Tématem třinácti z takto okódovaných 

příspěvků jsou výstavy pořádané místními organizacemi Národního souručenství. Největší 

popularitu z aktivit národního souručenství v oblasti výtvarného umění si získaly výstavy 

Národ svým výtvarným umělcům. Konaly se ve všech větších městech Protektorátu Čechy a 

Morava a v několika různých galeriích v Praze (e.g. SVU Mánes, Myslbek, Obecní dům, 

Jednota výtvarných umělců, Hollar). Národní souručenství ale pořádalo i další výstavy. Pestrý 

týden představuje NS např. jako pořadatele těchto výstav: Lepší Slaný; Slezsko v umění ve 

Frýdku; Výstava národních krojů ve Volyni; Ikonografie Žamberska v Žamberku; Mladé 

Modřany v práci a oddechu v Modřanech; Hořicko vás zve v Hořicích v Podkrkonoší; 

Výstava krojů a národního svérázu ve Žďáru na Moravě. O smyslu a cíli výstav Národ svým 

výtvarným umělcům informuje článek Dr. Antonína Friedla v čísle z 16. prosince 1939.175 

Kromě pořádání výstav se NS snažilo pomáhat umělcům i jinak. Například vydáváním 

prodejních pohlednic anebo vlastními objednávkami uměleckých předmětů. Za použití 

současné terminologie z oboru Public Relations si dovolím uvést, že NS mělo profesionálně 

vypracovanou corporate identity. Vypovídá o tom příspěvek s titulkem Vnější odznaky N. 

S.176 Je to strana sestavená z fotografií korporátních a propagačních předmětů NS doplněná o 

vysvětlující text. Je zde znak NS v podobě nástěnného štítu, nálepky na sklo, nástěnné 

smaltované vývěsky, ukázka stolní vlajky, odznaku, mramorového těžítka, propagační plakát 

NS a soška „Vlast" se štítem NS v provedení akademického sochaře Jana Znoje. O 

uměleckých předmětech vyrobených pro NS se dočteme také na stránce s titulkem Činnost 

Nár. Souručenství a „Radosti ze Života" z 27. dubna 1940.177 Z činovníků NS jsem se ve 

zpracovávaných příspěvcích setkala se jmény Josef Nebeský a Adolf Hrubý, který je autorem 

173 Pasák, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha : Práh 1998, s. 397. 
174 Gebhart, J., Kuklík, J. Dramatické i všední dny v protektorátu. Praha : Themis, 1996, s. 40. 
175 Pestrý týden, 1939, č. 50, s. 2. 
176 Tamtéž, 1940, č. 13, s. 2. 
177 Tamtéž, 1940, č. 17, s. 6. 
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článku o zkvalitnění kulturního života na českých vesnicích prostřednictvím zamýšlené 

výstavby typizovaných kulturních domů.178 

10.8.5. Radost ze života (RZÁ) 

V rámci Národního souručenství se ustavila podpůrná organizace Radost ze života, která měla 

být obdobou německé „Kraft durch Freude" (Radostí k síle). Náplní práce této instituce byla 

činnost ve čtyřech oblastech: volná chvíle, česká rodina, radost z práce a zdravý národ. Radost 

ze života organizovala lidové zájezdy, rekreační pobyty a vyhlásila akce jako Každý Čech 

jednou v Praze nebo Každý hoch a každé děvče plavcem.179 

r 77. jsem určila jako aktéra u 25 příspěvků ve sledované oblasti. Čtyři z těchto příspěvků 

informují o výstavách, které RZŽ uspořádala ve spolupráci s NS (Bazar moravských lidových 

a uměleckých výrobků; Českomoravská Vysočina v obrazech, Hlinsko; Propagační výstava 

Novopacka, Nová Paka; - Výstava o činnosti ústředí „Radosti ze života", Praha). Josef 

Novotný, skupinový tajemník RZŽ přispěl do čísla z 31. srpna 1940 dvoustránkovým 

článkem Čerpáme ze studně vody živé/Rodinná kronika „Radosti ze života " o knize RZŽ pro 

zaznamenávání rodinných událostí. Kronika byla vyzdobena obrázky předních českých malířů 

jako byli Aleš a Mánes.180 O Rodinné kronice se mimo jiné zmiňuje také článek Z všestranně 

činnosti „Radosti ze života" a NS ze 7. září 1940181 a článek Máte již Rodinnou kroniku? od 

autora se signaturou sk.182 Josef Fikar - krajský referent RZŽ v Plzni hodnotí v čísle z 26. 

dubna 1941 rok práce RZŽ v západních Čechách.183 O akci RZŽ Každý Čech jednou v Praze 

obsáhle informuje dvoustránkový článek se stejnojmenným názvem v čísle z 1. června 

1940.184 Pestrý týden publikoval také řadu ilustrativních snímků hlavního města Prahy, jejichž 

titulek zval k účasti na této propagační akci RZŽ. Ve vydání z 1. června se pro změnu 

setkáme se snímky Valdštejnského paláce v Praze, které doprovází článek předsedy RZŽ 

Vladimíra Struppla o zahájení divadelních Malostranských podvečerů.185 

178 Pestrý týden, 1940, č. 18, s. 4. 
179 Pasák, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha : Práh 1998, s. 101. 
180 Pestrý týden, 1940, č. 35, s. 6. 
181 Tamtéž, 1940, č. 36, s. 6. 
182 Tamtéž, 1940, č. 42, s. 7. 
183 Tamtéž, 1941, č. 17, s. 8. 
184 Tamtéž, 1940, č. 22, s. 8-9. 
185 Tamtéž, 1940, č. 22, s. 6. 
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10.8.6. Armáda 

Aktéra v podobě armády nebo vojáka jsem ve svém výběru zaznamenala u 46 příspěvků. 

Armáda a její vojáci vystupují jako destruktivní síla, pokud příspěvek poukazuje na 

bombardování města, jako stavitelé mostů, ale i jako umělci. Zajímavý je v této souvislosti 

článek z 10, června 1944 nazvaný lakonicky PK. Článek informuje o kresleném válečném 

zpravodajství od kreslířů-vojáků. Zkratku PK vysvětluje následovně: „Co znamená značka PK 

před jménem kreslíře? Je to zkratka Propaganda Kompanie a znamená to, že autor kresby je 

vojákem, bojovníkem, tj. granátníkem, letcem či členem posádky pancéře jako všichni ostatní 

a navíc ještě kreslířem, fotografem, reportérem. Proto mají kresby válečných zpravodajů PK 

pečeť pravosti a bezprostřednosti, a jak je vidět z ukázek, pozvedají se některé z nich nad 

běžný okamžitý záznam události."186 V září Pestrý týden publikuje článek od Jana Vaška 

nazvaný Kresba či fotografie války/Dokumenty o tváři současného boje v PK-kresbě. Článek 

hodnotí vliv válečných událostí na dějiny umění a hovoří o reportážní kresbě, která se 

vyrovná kvalitou fotografii.187 

10.8.7. Politici 

U některých příspěvků se objevuje v roli aktéra politik. Politika jako aktéra příspěvku jsem 

rozlišila ve 40 případech. Z toho ve 32 případech jde o návštěvu politika na výstavě. 

Z ostatních případů bych ráda uvedla např. návštěvu prezidenta Dr. Emila Háchy na stavbě 

železničního tunelu v Praze u Hlavního nádraží188 anebo Háchovo předávání klíčů od 

korunovačních klenot Hepdrichovi.189 Ze všech politiků je Hácha uváděn jako návštěvník 

výstav nejčastěji. V roce 1940 jsem jednou zaznamenala jméno Aloise Eliáše, v šesti 

případech v různých letech jméno K. H. Franka, do roku 1943 třikrát jméno Konstantina von 

Neuratha. Více viz podkapitola 10.7., informace o návštěvě významné osobnosti v kategorii 

zaměření příspěvku na straně 53. 

10.8.8. Soukromé firmy 

Soukromou firmu jsem označila jako aktéra u 42 příspěvků svého výběru. Jsou to převážně 

zadavatelé inzerátů s obrazovým doprovodem v podobě fotografie objektu korespondujícího 

186 Pestrý týden, 1944, č. 23, s. 2. 
187 Tamtéž, 1944, č. 35, s. 2. 
188 Tamtéž, 1940, č. 43, s. 6. 
189 Tamtéž, 1941, č. 48, s. 4. 
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s jedním z mnou sledovaných témat. Jsou to firmy Baťa, Schólgl, restaurace U Šenfloků, 

Vinohradská záložna, nábytkářské firmy Hesoun, Tusculum, Spojené UP závody, V. Vácha 

aj. Viz též podkapitola 10.3., forma příspěvku - inzerce na stranách 38 a 39. 

10.8.9. Ostatní 

Aktér příspěvku mimo výše uvedené skupiny se v mém výběru příspěvků objevuje v 90 

případech. V tabulce lze vyčíst příslušné počty všech skupin tak, jak byly uvedeny v přehledu 

analytických proměnných mé kódovací knihy. Jelikož jejich četnost byla ve srovnání 

s dalšími sledovanými proměnnými zanedbatelná, spojila jsem je do jedné větší skupiny 

ostatní. 
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10.9. Objekt příspěvku 

U skupiny proměnných označujících objekt příspěvku jsem se snažila o maximální 

podrobnost v rozlišení jednotlivých objektů vybraných příspěvků. Po skončení pilotní 

kódovací studie jsem se ustálila na počtu 33 proměnných. Ty jsem následně pro zjednodušení 

a pro potřeby grafu převedla na 6 sdružených proměnných. Pruhy grafu číslo 12 potvrzují 

vývoj v zastoupení výtvarného umění oproti architektuře tak, jak jsem jej popsala u dvojice 

proměnných nazvané výtvarné umění vs. architektura (podkapitola 10.4., s. 41—42). Ačkoli 

počet příspěvků věnovaných architektuře v roce 1939 převyšuje počet příspěvků zaměřených 

na výtvarné umění, v dalších letech klesá, zatímco podíl výtvarného umění roste. V letech 

1940-1943 se objevuje silné zastoupení proměnné významná osobnost (nikoli umělec), 

přestože vletech 1939, 1944 a 1945 prakticky chybí. Tento rozpor vysvětluje pravidelný 

přísun karikatur Václava Neuberta, jež se v letech 1940-1943 pravidelně objevují v rubrice 

Besídka týdne. Jsou to karikatury předních osobností českého veřejného života v době 

Protektorátu Čechy a Morava. Herců, hudebníků, lékařů, vědců, ale také kolegů - výtvarných 

umělců. Až na skupinu výtvarných umělců jsem u těchto karikatur označila za objekt 

příspěvku významnou osobnost. 

Graf 12 

Objekt příspěvku 
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Tab. 12 
rok 39-45 39 40 41 42 43 44 45 

1690 320 406 322 223 216 172 30 

74 4% 12 4% 16 4% 12 4% 4 2% 14 6% 16 9% 0 0% 

obraz, ilustrace, kresba, litoqrafie, rytina 456 27% 41 13% 57 14% 62 19% 86 39% 122 56% 74 43% 14 4/% 
15 1% 3 1% 3 1% 3 1% 2 1% 2 1% 2 1% 0 0% 
9 1% 1 0% 0% 0 0% 3 1% 2 1% 1 1% 0 0% 

plastika (sochařská a medallérská práce) 96 6% 24 8% 14 3% 15 5% 11 5% 16 7% 14 8% : 2 7% 

umělecky zpracované sklo (křišťálová váza, vitráž) 25 1% 7 2% 12 3% r ,2,- 1% 0 0% 1 0% 1 1% 2 7% 
77 1% 11 3% 0 0% 6 2% 1 0% 1 0% 2% 0 0% 
29 ?% 6 2% 13 3% i 1% 2 1% í«2v- 1% 1 1% 1 3% 

desiqn 9 1% 2 1% 4 1% 0 0% 0 0% 2 1% 1 1% 0 0% 

výtvarné uménl a jeho projevy 735 43% 107 33% 121 30% 104 32% 109 49% 162 75% 113 66% 19 63% 
181 11% 18 6% 41 10% 442-: 13% 20 9% 18 8% 33 19% 8 2f% 
4 0% 1 0% 1 0% 0 0°/ 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 

výtvarní umělci a architekti 185 11% 19 6% 42 10% 42 13% 20 9% 18 8% 35 20% 8 
město/místo (geograficky specifikované místo) 12% 56 18% 66 16% 52 16% 13 6% 11 5% 6 3% 1 3% 

architektura 9 1% 0 0% 5 1% : 2 1% 0 0% 1 0% 1 1% 0 0% 

monumentální historická architektura (hrad, zámek, palác) 49 3% 14 4% 16 4% 6 2% 12 5% 0 0% 1 1% 0 0% 

zřícenina hradu 27 2% 9 3% 9 2% 1% 5 2% 0 0% 1 1% 0 0% 

klášter 15 1% 3 1% 6 1% Í52í 1% 3 1% 1 0% 0 0% 0 0% 
57 3% 21 7% 19 5% 8 2% nm 2% 1 0% 2 1% 1 3%: 

boží muka, kaplička 9 1% 1 0% 5 1% 0 0% 2 1% 1 0% 0 0% 0 0% 
21 1% 8 3% 11 3% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 

stavba určená k bydlení 27 2% 10 3% 6 1% 4 1% 1% 2 1% 3 2% 0 0% 

komerční stavba 26 2% 14 4% .7 2% 4 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

stavba určená ke sportu 8 0% 4 1% 3 :: 1% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

turistická chata 36 2% 10 3% 14 3% 9 3% 3 1% 0 0% 0 0% 0 0% 
9 1% • 2 - 1% 2 0% 3 1% 2 1% 0 0% 0 0% o 0% 
15 1% 4 1% 3 1% 6 2% 1 0% 0 0% 0 0% 1 3% 
7 0% 5 2% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

iinv tvD stavby 7 0% 5 2% 1 0% 0: 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

nábytek Í 2 7 Í 2% 9 3% 7 2% 8 .2% i ! 2 1% 1 0% 0 0% 0 0% 
architektura a jejf projevy 349 21% 119 37% 116 29% 56 17% 38 17% 9 4% 9 5% 2 7% 
významná osobnost (nikoli umělec) 130 8% 2 1% 37 9% 49 15% 28 13% 11 5% 3 2% 0 0% 

34 2% 4 1% 13 3% 5 2% 9 4% 2 1% 1 1% 0 0% 

líný 33 2% 11 3% 7 2% 7 2% : 1% 1 0% 4 2% 0 0% 

uméleckocko-průmvslové školy v protektorátu 11 1% 0 0% 'ť 3 1% 5 2% 2 1% 0 0% 1 0 0% 

občan/-é 8 0% 2 1% 1 0% 2 1% 1 0% 2 1% 0 0% ří 0 0% 
ostatní 86 5% 17 5% 24 6% 19 6% 15 7% 5 2% 6 3% 0 0% 

Ráda bych zde upozornila na dva příspěvky, mimo skupinu Neubertových karikatur, kde jako 

objekt vystupuje významná osobnost. Věnují se osobnosti velkého českého stavitele a 

mecenáše Josefa Hlávky. V prvním případě v rubrice Náš kulturní život 3. února 1940 Pestrý 

týden připomíná padesáté výročí založení České akademie věd a umění a na doprovodném 

snímku přináší portrét Josefa Hlávky - jejího prvního předsedy.190 V druhém případě je to 

medailon od Františka Kocourka nazvaný K výročí narozenin velkého mecenáše/Josef Hlávka 

1831-1908.191 

190 Pestrý týden, 1940, č. 5, s. 12. 
191 Tamtéž, 1941, 5. 7, s. 10. 
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10.10. Téma sv. Václav 

V rámci své analýzy výtvarného umění a architektury jsem se rozhodla označit jednotlivé 

příspěvky, které zmiňují nebo se přímo soustředí na osobnost svatého Václava - symbol české 

státnosti. Jedná se pouze o 25 příspěvků, což je ve srovnání s celkovým počtem 1690 

příspěvků irelevantní počet a srovnávat tyto dvě hodnoty pomocí grafu tudíž nemá smysl. Bez 

zajímavosti ale jistě není, že 23 z uvedených 25 příspěvků je soustředěno do prvních tří let 

okupace a v posledních dvou letech v příspěvcích z oblasti výtvarného umění a architektury 

svatováclavská symbolika zcela chybí. 

Tab. 13 
rok 
počet příspěvků 

3 * 4 * 1 
1690 | 

39 I 
320 | 

40 I 
406 | I

 41 I I 322 | 
42 I 
223 

I 43 I 
I 216 I 44 I I 172 | 

46 
30 

n/a 1665 99% 313 98% 394 97% 318 99% 222 100% 215 100% 172 100% 30 100% 

příspěvek zmiňuje jméno sv. Václava 14 1% 4 1% 8 2% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

hlavní téma 11 1% 3 1% 4 1% 2 1% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 

Mezi příspěvky zmiňující jméno svatého Václava jsem zařadila ty, v nichž se objevilo jméno 

svatého Václava, ale jeho osobnost nebyla hlavním tématem příspěvku. Byly to buď ukázky 

výtvarných děl s motivem svatého Václava, anebo ty, kde se objevil kostel či kaple 

pojmenovaná po svatém Václavovi. 

Zde je přehled článků, jejichž hlavním tématem je osobnost svatého Václava: 

Neznámý svatý Václav v rukopisech středověku (Rd.)192 

Článek hovoří o vyobrazení svatého Václava v nejstarších českých rukopisech. Obrazovou 

dokumentaci tvoří ukázky z Malostranského kancionálu, breviáře kláštera sv. Jiří, 

korunovačního evangeliáře krále Vratislava, breviáře biskupa Benedikta z Valdštejna, 

breviáře Zikmunda Špana z Bernštejna, dedikačního listu ke Gumpoldově legendě o sv. 

Václavu a z Velislavovy Bible. Foto (7): archiv. 

Tradice svatého Václava od ostatků až k Myslbekovu pomníku v Praze (Fdl.)193 

Autor se vrací k jubileu prvního tisíciletí, které před deseti lety uplynulo od smrti knížete 

Václava. Foto (7): Státní ústav fotoměřický, Umělecká beseda a archiv. 

192 Pestrý týden, 1939, č. 38, s. 7. 
193 Tamtéž, 1939, č. 39, s. 6. 
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Svatováclavské oslavy (fk)194 

Celostránkový článek k tématu sv. Václava doprovází sedm snímků včetně záběru na 

Myslbekův pomník na Václavském náměstí. Foto: archiv. 

Svatý Václav - Patron země české195 

Celostránková fotografie na titulní straně. „Detail z nástěnné malby schodiště na hradu 

Karlštejně z doby kolem r. 1360, se scénou ze života sv. Václava. Na obraze po levé straně 

peče světec hostie, uprostřed je odnáší do kostela. Fresky byly restaurovány prof. Roubalíkem 

při poslední celkové úpravě hradu koncem XIX. století." Foto: Fotoměřický ústav, Praha. 

Několik památek na svatého Václava (Rd.)196 

Článek popisuje svatováclavskou kapli v katedrále sv. Víta a připomíná význam 

svatováclavské tradice v dějinách českého národa. Článek doprovází 5 fotografií. 

Nové návrhy na výzdobu kaple svatováclavské (František Kubka)197 

Článek se věnuje historii svatovítské katedrály a informuje o výsledcích soutěže na výzdobu 

náhrobku sv. Václava. Na snímku je vítězný návrh náhrobku sv. Václava od akademického 

sochaře Jana Kavana. Foto: Frant. Pěšina, Praha. 

Návrh náhrobku sv. Václava pro chrám sv. Víta (J. R. Marek) 

Autor přesvědčivě popisuje moderní dílo sochařů Ladislava Kofránka a Ing. arch. L. Marka, 

které v soutěži o náhrobek sv. Václava získalo druhé místo a řadí je s odkazem na jeho 

uměleckou kvalitu před vítězný návrh. V závěru článku vyčítá odpovědné porotě, že 

upřednostnila historizující řešení „na úkor moderního řešení v duchu gotické idey". 

Foto: archiv.198 

Celostránková fotografie na titulní straně s následujícím textem: „28. září je den, kdy všichni 

vzpomínáme svatého Václava, národního knížete a světce, patrona České země, který stále 

194 Pestrý týden, 1939, č. 40, s. 3. 
195 Tamtéž, 1940, č. 39, s. 1. 
196 Tamtéž, 1940, č. 39, s. 8. 
197 Tamtéž, 1940, č. 49, s. 4. 
198 Tamtéž, 1940, č. 50, s. 6. 
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žije mezi námi v nesčetných písních, chorálech, sochách, malbách a knihách. Na snímku 

Vosmíkův sv. Václav, shlížející na Prahu s Hradčan." Foto: Jiří Jeníček, Praha.1" 

Kníže Václav mezi námi (Jiří Jeníček)200 

Článek připomínající svatováclavskou legendu s bohatou obrazovou přílohou. 

• Socha sv. Václava od Karla. Dvořáka umístěná v chrámu sv. Víta. 

• Výjev ze života sv. Václava z freskové výzdoby hlavní věže hradu Karlštejna. 

• Dva motivy ze života sv. Václava ze dveří chrámu sv. Víta. 

• Hrob sv. Václava ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta. 

Celostránková fotografie na titulní straně. Portrét svatého Václava - detail sochy Petra Parléře 

ze Svatováclavské kaple chrámu sv. Víta v Praze.201 

Doklady svatováclavské úcty v nejstarší literatuře (Bedřich Slavík)202 

Článek o svatováclavském kultu v českém písemnictví doplněný dvěma reprodukcemi 

iluminací starých rukopisů. 

• Zavraždění sv. Václava z rukopisu české kněžny Emmy, manželky Boleslava II., 

s Gumpoldovou legendou o sv. Václavu. (Knihovna ve Wolfenbuttelu.) 

• Ozdobná iniciála z českého evangeliáře korunovačního s obrazem svatého Václava 

z XII. století. (Zemská univerzitní knihovna v Praze.) 

199 Pestrý týden, 1941, č. 39, s. 1. 
200 Tamtéž, 1941, č. 39, s. 12. 
201 Tamtéž, 1942, č. 39, s. 1. 
202 Tamtéž, 1943, č. 39, s. 4. 



11. Autoři článků 

Z celkového počtu 1690 kódovaných příspěvků má 326 autora, který je buď uveden celým 

jménem, obvykle včetně akademického titulu, anebo jej reprezentují iniciály či jinak 

vytvořená signatura. Níže uvádím seznam 195 publikovaných jmen, iniciál a signatur 

v podobě, v jaké byly otištěny. U autorů, kteří během Protektorátu Čechy a Morava v Pestrém 

týdnu publikovali ve sledované oblasti výtvarného umění a architektury opakovaně, je uveden 

počet výskytů jejich jména či signatury. Je více než pravděpodobné, že jednotliví autoři 

publikovali v Pestrém týdnu pod různými signaturami. Jednotlivé zkratky jsem dohledávala 

ve Slovníku pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literatuře Jaroslava Vopravila 

z roku 1973. Slovník potvrdil moji domněnku, že například nejfrekventovanější signatura Fdl. 

patří Dr. Antonínu Friedlovi, který se dále skrývá také pod iniciály Dr. A. F. a také fd. 

Podobně pod iniciály fk a FK se skrývá František Kocourek. Zkratka Rpr náleží v souladu 

s Vopravilovým slovníkem Vladimíru Rýparovi. Zkratka -fn. patří podle Vopravila Františku 

Němcovi. Iniciály J. D. patří s největší pravděpodobností Dr. Jaromíru Doležalovi, iniciály S. 

J. Svatoplukovi Ježkovi, V. V. Vojtěchu Volavkovi a Z. W. Zdeňku Wirthovi. Vzhledem 

k tomu, že stejné zkratky používalo během let mnoho různých autorů a ne všichni jsou ve 

Vopravilově slovníku uvedeni, nepodařilo se mi dohledat zdaleka všechny. U zkratky Rd. se 

pouze domnívám, že by se mohlo jednat o Jana Vaňka.203 

V přehledu následujícím po seznamu všech jmen .a zkratek uvádím biografie významných 

kritiků výtvarného umění a všech autorů, kteří publikovali během protektorátu v časopise 

Pestrý týden na téma výtvarné umění a architektura nejméně tri články. V přehledu jsou 

zařazeni i další autoři, které jsem dohledala. 

203 Vopravil, Jaroslav. Slovník pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literatuře. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1973, s. 1361.. 
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A. Hanuš 

A. Chrz 

A. Matějček 

A. V. Frič 

Adolf Hrubý, předseda České 

zemědělské rady 

Achille Gregor 

-am-

Anna R. Husová 

Ant. Skála 

Antonín Dubský 

Arch. Karel Černý 

Arno Kalfus 2 

Artuš Černík 

B. Kuchař 

Bedřich Slavík 3 

Bha. 

Blažena Kubecová 

Bohuslav V. Lohinský 

Br. 

Čeněk Chyský 3 

Čeněk Pleva 

Čestmír Pavlík 

D. H. 

D. M. Pavlíček 

D.M. 

Divoký, Jar. 

Dr. A. F. 2 

Dr. AI. Gregor 

Dr. Ant. Friedl 2 

Dr. Benda 

Dr. František Karas 

Dr. František Tichý 2 

Dr. H. C. Ing. Th. Mokrý 

Dr. Ivan Honí 8 

Dr. J. Lucek, Praha 

Dr. J. P. 

Dr. Jar.Pečírka 

Dr. Jaromír Doležal 8 

Dr. Jiří Čárek 

Dr. K. Herain 

Dr. K. Tuček 2 

Dr. Kam. Březina 

Dr. Karel Muller 

Dr. Karel Pejml 2 

Dr. V. Č. 

Dr. V. Dyk 

Dr. V. S. 

E. Kaiser 

E. P. 

E. Palodová 

E. Radnic 

E. Švec 

er. 

Eva Jílková 

F. J. Kraus 

F. K. Zachoval 

F. Petřík 

fd. 

Fdl. 26 

Ferd. Bučina 

fk 4 

FK 

- f i i . 2 

ip-

Fr. Petřík 

Franta Kocourek 3 

František Kubka 3 

František Šonský 

G.P. 2 

Gustav Baumhaier 

H.P. 

Henry Dreyfuss 

Hla. 

in 

Ing. A. Šolc 3 

Ing. arch. K. Poličanský 

Ing. arch. Vladimír 

Drahoňovský 2 

Ing. Bohumil Holas 

Ing. J. Frič 

Ing. Jarka Šejvl 

Ing. Stanislav Šula 

Ing. Vladimír Brodský 

-is 

Ivan Táborský 

J. Byk 

J. Čížek 

J. D. 

J. Novotný 

J. P. 

J. Petrák 

J. R. Marek 

J. Sch. 

J. Sudek 

J. Vodák 

-ja-

Jan Hradil 

Jan Hrubánek 

Jan Kalaš 

Jan Mydlář 

Jan Pixa 

Jan Vašek 

Jar. Jezdinský 

Jar. Petrbok 

Jarmila Bočková 

Jarmila Kubíčková 

Jaroslav Hlaváček 

-jd-

Jindřich Vodák 

Jiří Daňhelka 

Jiří Jeníček 

Jiří Pokorný 

Jiří Zhoř 

Jiřina Svačinová 

Joe Hloucha 

Jos. P. Piťha 

Josef Břenek 

Josef Jirků 
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Josef Machala Mlejnková, Anna V. Hapala 

n 3 v. r. 
Josef Novotný, tajemník RZŽ 

n 
V. Teklý 

Josef Odehnal N. Melniková-Papoušková 2 
V. Teklý 

N. Melniková-Papoušková 
V. V. 

Josef Šochman O. Schwarz 
V.D. Josef Šochman V.D. 

Josef, Hanka O. Z. 2 
Václav Pletka Josef, Hanka Václav Pletka 

JUDr. Josef Fikar, krajský Oldřich Kárečka 
VHP 

referent v Plzni P Viktor Mussik 
-k Pavel Vojta 

Vil. Str. 
Pavel Vojta 

Vil. Str. 
K. Prof. Dr. Karel Absolon 6 K. VI. AI. 
K. Kut. Prof. Prykner 

Vladimír Businský K. Kut. Prof. Prykner 
Vladimír Businský 

Karel Herain Prof. V. M. 
Vladimír Hipman Karel Herain Vladimír Hipman 

Karel Jelínek Prof. Vlad. Hopala 
Vladimír Hnízdo 

Karel M. Klos Prof. Vlast. Dorazil 

Karel Mixa Př. Koblic Vladimír Struppl předseda 

„Radosti ze života" 
Karel Nigrin r. 3 „Radosti ze života" 

Karel Polách R.M. Vojta Menšík 

Karel Vážný R. Neumannová Vojta Válek 

Kz Rd. 6 vp 

-1- 2 Rpr W. 

L. S. J. 2 Z. K. 

L. Schoch sk. 4 Z. M. N. 

Ludvík Jehl Sokotková, M. Z. W. 

Zd. M. Němeček 
M. -st. 5 Zd. M. Němeček 

M. Sedmík Svatopluk Ježek 3 Zdeněk Wirth 

Miloš Chvála -trák. Zuzana Kotíková 
Miloš Chvála -trák. 2 Zuzana Kotíková 

Miloš Jirák 2 -v-

Miroslav Doležal V. Danihelovský 

11.1. Profily vybraných autorů 

Absolon Karel (1887-1960) , český geolog; profesor na Přírodovědecké fakultě UK. Autor 

několika set vědeckých publikací z oboru geografie, geomorfologie , speleologie, 

paleontologie a archeologie. Zkoumal Moravský kras (objevil jeskyně Punkevní a 

Kateřinskou, zasloužil se o zpřístupnění propasti Macocha) i krasové oblasti v zahraničí 

(zejména na Balkánském poloostrově), studoval prehistorické lokality v Dolních Věstonicích 

a v Předmost í na Moravě. 2 0 4 

204 Encyklopedie Diderot. Praha: Diderot, 1999. 

78 



V průběhu II. sv. války publikoval v Pestrém týdnu v letech 1941, 1942 a 1944. Napsal článek 

o vztahu mezi svojí rodinou a Josefem Mánesem205 a dále tři odborné články pojmenované 

Výzkum jeskyně Pekárny na Moravě, reflektující výzkum v moravské jeskyni, kde byly 

objeveny stopy umělecké činnosti z prehistorického období206 a dva další rozsáhlé odborné 

články nazvané Teyjat - památné božiště diluviálního umění ve Francii o výzkumu 

jeskynních obydlí a nástěnných maleb prehistorických lidí.207 

Doležal Jaromír (1883-1965), literární vědec, kulturní publicista, překladatel z polštiny. 

Navštěvoval gymnázium v Třebíči a Pelhřimově, po maturitě (1903) studoval krátce 

klasickou filologii v Praze. Roku 1904 odešel pracovat do Vídně (knihovník, 1914-18 

úředník centrální evidence zajatců), přitom vystudoval na vídeňské univerzitě slavistiku (1919 

získal doktorát). Působil jako diplomat v zahraničí (1918 legační tajemník na 

československém zastupitelském úřadě ve Vídni, 1919-23 a 1924-29 československý konzul 

ve Vídni, 1923-24 ve Splitu, 1931-35 v Poznani), 1929-31 a 1935-39 pracoval na 

ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Po 15. březnu 1939 se dal penzionovat a věnoval se 

literární a překladatelské práci. Autor mnoha článků o kultuře slovanských zemí i obsáhlejších 

studií z oblasti literární vědy (například o A. P. Čechovovi, L. N. Tolstém, K. Havlíčkovi, E. 

Krásnohorské, J. S. Macharovi). V řadě prací se zabýval osobností T. G. Masaryka. Překládal 

prózu z němčiny, polštiny, ruštiny a srbocharvátštiny, zaměřoval se na ruskou povídkovou 

tvorbu (A. P. Čechov, M. Gorkij, L. N. Andrejev, V. M. Garšin, A. T. Averčenko, I. F. 

Naživin), dílo H. Sienkiewincze a G. Zapolské, ze srbské literatury se věnoval dílu S. 

Čoroviče, A. Šantiče, J. Kapiče. Po roce 1945 vydal překlady přírodních próz W. 

Puchalského.208 

Do protektorátních čísel Pestrého týdne přispíval vletech 1941-1943 články věnovanými 

osobnosti Mikoláše Alše.209 

Fric Jan (1883 Praha-1971 tamtéž), inženýr, dr. h. c„ vrchní zemědělský rada v Praze, 

docent lesnické fakulty na VŠ zemědělské, autor odborných publikací, publicista.210 

205 Pestrý týden, 1941, č. 52, s. 7. 
206 Tamtéž 1942, č. 10, s. 10-19; 1943, č. 31, s. 4-9; 1943, c. 32, s. 4-9; 
207 Tamtéž 1944, č. 12, s. 4 a 1944, č. 13, s 4-9. 
208 http-//www nhecnrekladatelu.cz/D/Dolg/alJaromir.htm „ « . 

s. 8, 9. 
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Zakladatel československé lesnické obchodní nauky. Autor děl: Zřízení lesů (1916), Základy 

plánování v lesním hospodářství I—II (1935), Obchodní příručka lesnická (1938), Velké vzory 

našeho lesnictví (1958). 1955-60 hlavní koordinátor Naučného slovníku lesnického.2U 

V průběhu protektorátu přispíval do Pestrého týdne v letech 1939-1943 fotografiemi a články 

na stránkách KČT. 

Friedl Antonín (1890-1975), český historik umění, docent FF v Brně, přispíval do řady 

českých i zahraničních odborných časopisů.212 Autor řady publikací na téma středověká 

iluminace: Hildebert a Everwin: Románští malíři; Iluminace Gumpoldovy legendy o sv. 

Václavu ve Wolfenbiittelu: studie k dějinám středověkého malířství v Čechách, Kodex Gigas: 

český ilustrovaný rukopis románský v královské knihovně ve Stockholmu; Kodex Jana z 

Jenštejna: Iluminovaný rukopis české školy malířské ve Vatikáně; Lekcionář Arnolda 

Míšeňského: Jeho vztah k malířské škole řecko-italské; Malíři královny Alžběty: Studie o 

vzniku české školy malířské XIV. století; Mikuláš Wurmser, mistr královských portrétů na 

Karlštejně, Mistr karlštejnské apokalypsy, Pasionál Mistrů Vyšebrodskýct, Počátky mistra 

Theodorika; Přemyslovci a Lucemburkové: Ikonografická řada českých králů středověkých; 

Přemyslovci ve Znojmě: Ikonografie posvátného oráče v českém mythu.213 

V prvních letech existence Pestrého týdnu vedl módní rubriku časopisu, kde se podepisoval 

pseudonymem Milena.214 V průběhu protektorátu publikoval v Pestrém týdnu pod zkratkami 

fd., Fdl a pod svým jménem jako Dr. Ant. Friedl, Během protektorátu napsal do časopisu 

nejvíce autorských článků na téma výtvarné umění ze všech publikujících autorů. Jeho 

signatura se v dané době v časopisu objevuje v rozmezí let 1939-1944 u článků mapujících 

soudobou výstavní scénu a u článků věnovaných restaurátorské práci, umělecké činnosti 

českých umělců během války (Čeněk Vosmík, Josef Lada, Jaroslav Grus, Karel Dvořák, Max 

Švabinský aj.) a u medailonů umělců předchozích generací (Mikoláš Aleš, Antonín Slavíček 

210 Vopravil, Jaroslav. Slovník pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literatuře. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1973, s. 554. 
211 Tomeš, Josef. Český biografický slovník XX. století. Praha : Paseka, 1999, díl I., s. 341. 
212 Vopravil, Jaroslav. Slovník pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literatuře. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1973, s. 554., s. 559. 

http://www.nkp.cz - elektronický katalog NK - báze NKC 
214 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 21. března 2006. 
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aj.). V menší míře se věnoval historii architektury, jako např. v článku nazvaném 700 let 

kláštera Cisterciaček v podklášteří u Tišnova (Porta Coeli).215 

Hlaváček Jaroslav (1920-2003), teoretik umění. Od r. 1939 posluchač UK, po uzavření 

vysokých škol dělník a od r. 1942 redaktor tiskové služby Pressa. Jako výtvarný referent psal 

během protektorátu do periodik: A-Zet, Praha v týdnu, České slovo, Pestrý týden, Kinorevue, 

Umění dneška, Rozpravy o literatuře, Živá tvorba, Zteč, Lada, List paní a dívek.216 Od roku 

1945 člen Svazu českých novinářů.217 Autor desítek katalogů výstav českých umělců (1943-

1991). Během II. sv. války spolupracoval s Rubešovou galerií, Topičovým salonem, síní Ars 

Melantrich, Elánem a Vilímkovou galerií.218 V 80. a 90. letech minulého století redaktor 

časopisu Panorama, vydávaného Klubem přátel výtvarného umění. Autor publikace Grafické, 

kreslířské, malířské techniky.219 

V Pestrém týdnu se jeho jméno objevuje prvně v roce 1943 a následně velmi frekventovaně až 

do dubna 1945, kdy časopis přestal vycházet. Publikoval např. medailon Matyáše Bernarda 

Brauna, Juliuse Mařáka, Antonína Mánesa, Antonína Machka, Hugo Boettingera, Felixe 

Jeneweina, Antonína Slavíčka, Vlastimila Rady, Václava Levého a Josefa Navrátila. 

Hloucha Joe (1881 Podkováň-1957 Praha), spisovatel a publicista, sběratel japonských 

uměleckých předmětů, průkopník českých kulturních styků s Japonskem.220 Původním 

povoláním úředník Zemského úřadu v Praze. Pobýval v Japonsku.221 Autor publikací Dopisy 

neznámého-, Hokusai a jeho žáci; Japonečky; Mezi bohy a démony; Moje paní Chrysanthema; 

Pohádky japonských dětí; Sakura ve vichřici aj.222 

Do protektorátních vydání Pestrého týdne přispěl poutavým článkem Masky a fetiši afrických 

domorodců223 

2,5 Pestrý týden, 1940, č. 35, s. 16,17. 216 Materiály Syndikátu českých novinářů, Národní archiv, Praha - Chodovec. 
217 Tamtéž. 
218 Katalogové lístky UPM v Praze. 
219 http://www.nkp.cz - elektronický katalog NK - báze NKC i n n f t f ... 220 Tomeš, Josef. Český biografický slovník XX. století. Praha : Paseka, 1999,1. díl, s. 469. 
221 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 21. března 2006. 

http://www.nkp.cz - elektronický katalog NK - báze NKC 
223 Pestrý týden, 1944, č. 20, s. 8, 9. 
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Hnízdo Vladimír Jan (1914 České Budějovice-1978 Praha), sochař, grafik, divadelní 

výtvarník a výtvarný publicista, člen SVU Mánes.224 Studoval na uměleckoprůmyslové škole 

v Praze (prof. Mařatka) a na akademii výtvarných umění v Praze (prof. Kafka). Autor více 

než 30ti divadelních výprav. Věnoval se také restaurátorské práci, opravoval barokní plastiky 

v Sázavském klášteře.225 

V protektorátních vydáních Pestrého týdne se jeho jméno objevuje v letech 1939 a 1940 u 

článků s turistickou tématikou a dále u článků popisujících české památky. 

Honí Ivan (1898 Praha-1984 Roztoky), český historik, specialista na československou 

vojenskou historii a dále na českou orografii. 1924-39 působil ve Vojenském zeměpisném 

ústavu, 1939-54 v Zeměměřičském úřadu v Praze, 1954-58 v Kabinetu pro kartografii v 

Praze. Výrazně se podílel na systematickém zpracování místního názvosloví. Autor publikací 

Česká toponomastická práce do r. 1918;226 Úvod dějin zeměměřičství-, Boje u Opočna a u 

Kramolny v červenci 1758; Bývalá pevnost Hradec Králové-, Česká toponomastická práce do 

roku 1918; Český severovýchod v roce 1759; Henry Humphrey Lloyd, zakladatel vojenského 

zeměpisu Čech, Moravy a Slezska; Hrad Jenštejn; Několik příspěvků k orografii Krkonoš; O 

dnešní nejvyšší hoře Čech; O pozemském ráji; O trojmezích; Obrana Broumovska r. 1758; 

Operace proti zpětným spojením pruské armády roku 1742; Parerga; Pevnost Josefov; 

Pevnost Terezín; Počátky českého zeměměřičství do poloviny XIV. věku; Popis Vltavy z roku 

1581; Povšechný přehled válečných památek Podkarpatské Rusi: Toruňské sedlo 1914 až 

1915; Sedlo Pantyr: (Dějiště bojů 1914-1917); Srážka u České Skalice 4. 8. 1758; Srážky na 

Dobeníněa u Královy Lhoty r. 1778; Topografické základy bitvy u České Skalice 1866; Úvod 

do dějin zeměměřictví; Užocký průsmyk: (Památky na boje 1914-1915); Válečná minulost 

kraje Aloise Jiráska a Boženy Němcové; Z minulosti karetní hry v Čechách: Několik stránek z 

kulturní historie; Zaniklý název pomezních hor na Broumovsku; Zeměměřiči ve službách české 

komory v době vlády Rudolfa II. a na začátku vlády Matyášovy; Zimní boje na Broumovsku r. 

1779227 

Jméno Dr. Ivan Honí se během II. sv. války v Pestrém týdnu vyskytuje v letech 1939-1944 u 

širokého spektra témat z oblasti výtvarného umění a dějin architektury. Jedná se o poutavé, 

224 http://www.svumanes.cz/clenove.html 
225 Toman, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha : Rudolf Ryšavý, 1947, sv. A-K. 
226 Tomeš, Josef. Český biografický slovník XX. století. Praha : Paseka, 1999, díl I., s. 490. 
227 http://www.nkp.cz - elektronický katalog NK - báze NKC 
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nikoli však odborné články o českých hradech a zámcích a jiných významných stavbách, o 

staročeských zvycích, ale také např. o dějinách knihtisku. 

Husová Anna Regina (1857 Chřešťovice u Písku-1945 Písek), ředitelka měšťanské školy 

v Písku, beletristka pro mládež {Květy srdce, Pestré kvítky, Úsměv mládí aj.).228 

V roce 1940 napsala do Pestrého týdne článek Kroj - udržovatel národní tradice popisující 

zvyklosti nošení ženského kroje na Písecku.229 

Chyský Čeněk (1877 Slaný-1952 Praha), středoškolský profesor, historik umění, publicista 

v odborném i denním tisku,230 autor publikací České hrady a zámky, Československé hrady a 

zámky, Hory Orlické: Na Jiráskově Horské cestě; Hory Orlické; Kamenná minulost: 

Procházky po hradech a zámcích v českých zemích; Karlštejn: Dějiny a průvodce hradem; 

Pražský hrad a chrám sv. Víta; Tisíc let stavitelského umění v českých zemích; Průvodce 

Prahou; Za památkami staré Prahy. 231 

Čeněk Chyský publikoval během protektorátu v Pestrém týdnu vletech 1939 a 1940 na 

stránkách věnovaných turistice pod svým jménem tři články zaměřené na české 

monumentální baroko. 

Jehl Ludvík (1910 Plzeft-1982), novinář a básník. Od roku 1935 redaktor Prager Presse, od 

února 1938 v Berlíně dopisovatelem téhož listu, dále Lidových novin (do 1940) a ČTK (do 

konce války). Po návratu v srpnu 1945 pracoval v pražské redakci ČTK. Autor řady 

básnických sbírek 232 

V roce 1944 přispěl do Pestrého týdne článkem o monumentální architektuře německého 
233 

architekta Dr. Wilhelma Kreise. 

228 Kunc, Jaroslav. Kdy zemřeli...? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1937-1962. 
Praha: Státní knihovna ČSSR, 1962. 
230 CopmvTuarJskv.' Slovník pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literatuře. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1973, s. 559. 
231 http://www.nkp.cz - elektronický katalog NK - baze NKC 
232 Lexikon české literatury. Praha : Academia, 1993, díl 2., H-J. 
233 Pestrý týden, 11944, č. 1, s. 6. 
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Jeníček Jiří (1895 Beroun-1963 Praha), fotograf a publicista, původním povoláním voják,234 

autor monografie fotografa Drahomíra Josefa Růžičky, publikací Abeceda krátkého filmu; 

Filmujeme děti; Fotografie jako zření světa a života; Chrám sv. Víta v obrazech; Praha stará 

i moderní; Vojáci v horách aj 235 Od r. 1936 člen SVU Mánes. Od 20. let aktivní v českém a 

slovenském amatérském fotografickém hnutí, věnoval se též režii krátkých filmů. Významná 

byla především jeho činnost ve 30. letech, kdy v amatérském hnutí propagoval zásady 

moderní fotografie (nová věcnost, funkcionalismus). Věnoval se místopisné a krajinářské 

fotografii.236 

Jiří Jeníček přispíval pod svým plným jménem do válečných vydáních Pestrého týdne 

v letech 1939-1942 jako fotograf a současně jako autor místopisných článků. Pro Pestrý týden 

napsal také medailon Karla Klíče, grafika a vynálezce hlubotisku 237 

Jezdinský Jaroslav (1871-1947 Poděbrady), ředitel textilní školy. Autor knížky Stána se učí 

automobilistou238 

V roce 1939 publikoval Pestrém týdnu článek o výstavbě říšských dálnic.239 

Ježek Svatopluk (1908-?) novinář, překladatel z italštiny, autor publikací Múzy nemlčí; 

Panorama českého filmu; Poslední tažení fašismu: Italská kronika let 1939-45; Režie 

amatérského filmu; Slovo, oživlé filmem; Tito240 

Svatopluk Ježek je svým plným jménem podepsán v protektorátních vydáních Pestrého týdne 

pod třemi články vletech 1940 a 1941 a dále u dvou článků vletech 1941 a 1942 pod 

pseudonymem S. J. Všechny články se věnují problematice italských památek. Čtyři se 

zaměřují na Řím, jeden článek dokumentuje zakrývání architektonických památek v 

Benátkách bedněním, z důvodu jejich ochrany před možným poškozením v důsledku 

válečných událostí241 

234 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 21. března 2006. 
235 http://www.nkp.cz - elektronický katalog NK - báze NKC 
236 Tomeš, Josef. Český biografický slovník XX. století. Praha : Paseka, 1999,1. díl, s. 599. 
237 Pestrý týden, 1941, č. 22, s. 10, 11. 
238 Kunc, Jaroslav. Kdy zemřeli... ? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1937-1962. 
Praha: Státní knihovna ČSSR, 1962. 
239 Pestrý týden, 1939, č. 13, s. 6, 7. 
240 http://www.nkp.cz - elektronický katalog NK - báze NKC 
241 Pestrý týden, 1940, č. 44, s. 2. 
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Jirků Josef - nezjištěno 

V průběhu roku 1941 publikoval v Pestrém týdnu tři články s historkami ze života českých 

malířů 19. století. 

Kocourek František (1901 Praha-1942 Osvětim), novinář, publicista, rozhlasový 

komentátor a překladatel z angličtiny. Vydával a redigoval týdeník Groš a přispíval do 

soudobých časopisů.242 Vystudoval UK a ve studiu pokračoval ve Francii a v Německu, 

spolupracoval s 35 novinovými tituly a časopisy, vletech 1933-1940 externě působil v 

rozhlase jako reportér, autor přednášek a rozhlasových úvah a posléze rozhlasový komentátor. 

Jako reportér osvědčil „pohotovost, klid a jazykovou i přednesovou čistotu". V roce 1938 se 

účastni] kolektivní reportáže z X. všesokolského sletu. Přispíval do politického Okénka. „18. 

září komentuje pohřeb obránců hranic ve Falknově-Sokolově, 23. září hovoří v komentáři o 

zradě Francie, 27. září odpovídá na Hitlerovu řeč, proslovenou v Norimberku. Pomáhá svými 

rozhlasovými rozhovory a komentáři při repatriaci vysídlenců z obsazovaných území. 

Nejtěžší úkoly ho čekaly v protektorátu. Zemřel čtyřicetiletý v koncentračním táboře 

Osvětimi-Birkenau."243 

František Kocourek přispíval během protektorátu do Pestrého týdne autorskými články 

v letech 1939-1941 a vedle Antonína Friedla byl v těchto letech nejplodnějším autorem 

časopisu v oblasti výtvarného umění. Články z pera Františka Kocourka pokrývají široké 

spektrum témat. Jsou to například medailony českého stavitele a mecenáše Josefa Hlávky244 

nebo grafika a nakladatele Jana Štence,245 svatováclavská tematika, staročeské zvyky či 

články popisující významná místa a významné události. 

Kubka František (1894 Praha-1969 tamtéž), český novinář, prozaik, básník, dramatik, 

překladatel z němčiny, latiny a ruštiny. V letech 1927-37 redaktor listu Prager Presse, 1946-

49 velvyslanec v Bulharsku. Během pobytu v Rusku za 1. světové války (zajetí, vstup do 

242 Vopravil, Jaroslav. Slovník pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literatuře. Praha : Státní 

let"* ODMIKROFONUKPOSLUCHAČŮM. Zosmi 
desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003. Nalezeno na 
http://www.ro7hlas.cz/80/seriaL3CjBn^22Q7 
244 Pestrý týden, 1941, č. 7, s. 4. 
245 Tamtéž, 1941, č. 39, s. 4. 
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legií) napsal cestopisné fejetony Barvy východu, verše Hvězda králů a drama Vichřice 

připravovaná na atamana Rinova, 1928.246 Vrcholná novelistická díla napsal v době 2. 

světové války, kdy se obracel k historii (Skytský jezdec, Pražské nokturno, Karlštejnské 

vigilie). Po roce 1945 přešel od povídek (Černomořské večery, Měsíční sonáta, Zpívající 

fontána) k historickým románům, čerpajícím ze středověkých pověstí (Palečkův úsměv a pláč, 

Romance o Ječmínkovi). Sociální vývoj od roku 1848 se snažil zachytit v cyklu Veliké století 

(Dědeček, Sto dvacet dní, Cizí město, Vítr z hlubin). Autor memoárových knih Na vlastní oči, 

Hlasy od východu, Tváře ze západu, Mezi válkami,247 

František Kubka je v protektorátních vydáních Pestrého týdne v letech 1940 a 1941 uveden 

jako autor tří článků zaměřených na výtvarné umění a architekturu. V jednom se zabývá 

historií svatovítské katedrály a informuje o výsledcích soutěže na výzdobu náhrobku sv. 

Václava, v druhém případě se zamýšlí nad změnami v architektuře staré Prahy za posledních 

padesát let a ve třetím seznamuje čtenáře s ukázkami výtvarné tvorby pro děti z dílny Ctibora 

Štolovského, Josefa Lady a Jiřího Trnky.248 

Marek Josef Richard (1883 Praha-1951 Praha), výtvarný kritik, grafik a překladatel 

z němčiny a francouzštiny. Graficky upravil více než 70 knih 249 

Do Pestrého týdne přispíval během protektorátu vletech 1940-1943. Zabýval se tématy 

náhrobek sv. Václava a bydlení. 

Matějček Antonín (1889 Budapešť-1950 Rataje nad Sázavou), český historik umění; 

profesor na UK v Praze, teoretik Spolku výtvarných umělců Mánes, od roku 1934 předseda 

Kruhu pro pěstování dějin umění. Jeden z nej významnějších představitelů české 

uměleckohistorické vědy. Jako žák M. Dvořáka navázal na pojetí uměleckého vývoje a díla 

v jeho úzké souvislosti s duchovní atmosférou doby. Těžiště badatelského zájmu spočívalo 

v oblasti českého středověkého umění a umění 19. století (Pasionál abatyše Kunhuty, Česká 

malba gotická, Umění 19. století, Dílo Josefa Mánesa). Věnoval se též problémům soudobého 

246 Vopravil, Jaroslav. Slovník pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literatuře. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1973, s. 851. 
247 Encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 1999. 
248 Pestrý týden 1940, č. 49, s. 4; č. 50, s. 16,17; 1941, č. 20, s. 14, 15. 
249 Kunc, Jaroslav. Kdy zemřeli...? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1937-1962. 
Praha: Státní knihovna ČSSR, 1962. 
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umění (monografie J. Štursy, J. Preislera, O. Gutfreunda). Vrcholným dílem je šestisvazková 

syntéza vývoje evropského umění Dějepis umění a Dějepis umění v obrysech.250 

Jméno Antonína Matějčka se v protektorátních Pestrých týdnech objevuje několikrát, 

například v souvislosti sjeho oceněním národní cenou v roce 1940, pouze jednou však 

v souvislosti s autorstvím článku. Jedná se o tip na výlet po Obstově stezce z Brna na zámek 

v obci Černá Hora.251 

Melniková-Papoušková Naděžda (1981 Petrohrad-1978 Praha), česká literární a umělecká 

kritička ruského původu. Vystudovala slavistiku na moskevské univerzitě. Výtvarné umění 

studovala v Paříži na École du Louvre. V ČR žila od r. 1919. Původně se věnovala dějinám 

ruské literatury 19. a 20. století, od 30. let se zaměřila na studium českého lidového 

výtvarného umění (Československé lidové malířství na skle, 1938; Putování za lidovým 

uměním, 1941) a lidového výtvarného projevu u dalších slovanských národů, zejména u Rusů 

(Lubok neboli ruské lidové tisky, 1946). Během II. sv. války se se svým manželem (Jaroslav 

Papoušek) účastnila domácího odboje a byla nacisty vězněna. 1946-60 redaktorka výtvarného 

oddělení nakladatelství Melantrich; 1946-52 přednášela národopis (lidové umění) na FF UP 

v Olomouci.252 

Naděžda Melniková-Papoušková publikovala pod svým plným jménem v Pestrém týdnu 

během protektorátu dva autorské články. V roce 1941 srovnávala malířské postupy při 

portrétování dětí v minulosti a v současnosti a ve svém druhém článku v roce 1944 se 

věnovala osobnosti Jana Zrzavého.253 

Mussik Viktor (1899-1952), cestovatel a žurnalista, člen Klubu přátel Orientu (1930-

1936).254 Člen Syndikátu československých novinářů od r. 1932. Působil v redakcích 

periodik: Venkov a Večer. Žurnalistické práci se věnoval od r. 1928 a zaměřoval se na 

cestopisy a zahraniční politiku.255 

250 Encyklopedie Diderot. Praha: Diderot, 1999. 

^ S ^ t e V ^ f i c k ý s l o v n i k X X . století. Praha : Paseka, 1999, II. díl, s. 373. 
253 Pestrý týden, 1941, č. 13, s. 20,21; 1944 č 36 s 

255 Materiály Sjoí^^ P r a h a - C h o d o v e c " 
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Jméno Viktora Mussika figuruje u tří autorských článků z let 1939 a 1942. které vnáší do 

protektorátních vydání Pestrého týdne duch exotiky, neboť zavádí čtenáře do zemí jako 

Thajsko, Mongolsko či Malajsie.256 Viktor Mussik je i autorem publikovaných fotografií 

z těchto zemí, které osobně na svých cestách navštívil. 

Němec František (1899 Praha-Nusle-1968), novinář, redaktor Rudého práva, Rudého 

večerníku, Haló-novin, autor loutkových her pro mládež {Papírová komedie 1946; Puntík 

maří sabotáž, 1946 aj.), dále agitačních scén a hříček v různých komunistických 

časopisech.257 V Pestrém týdnu publikoval pod zkratkou fn. 

Autorská signatura fn přibyla do Pestrého týdne až v roce 1944. V mnou sledované oblasti 

výtvarného umění a architektury se objevuje pouze dvakrát. V prvním případě autor hodnotí 

budovy českých radnic a v druhém případě dokumentuje výrobu českého skla. Jméno 

Františka Němce figuruje též v redakční radě v poválečných vydáních Světa v obrazech. 

Němeček Zdeněk (1894 Josefov-1957 Mnichov), úředník ministerstva zahraničí, poúnorový 

emigrant, autor sociálních románů a her.258 

V protektorátních Pestrých týdnech publikoval v rubrice Turistika, lyžařství, horolezectví, 

vodní sport, táboření. 

Pečírka Jaromír (1891 Praha-1966 tamtéž), docent dějin umění na UK v Praze, profesor na 

uměleckoprůmyslové škole. Umělecký historik a kritik, spisovatel (Francouzské moderní 

sochařství, 1935; Josef Mánes na Haně, 1937 aj.) Redigoval Volné směry a přispíval do 

četných časopisů.259 Studoval ve Vídni, byl členem vídeňské komise památkové péče, 

pracoval v UPM v Praze a jako výtvarný redaktor Prager Presse. 1937-39 a 1945-48 rektor 

VŠUP. Zabýval se zejména českou a světovou sochařskou tvorbou, napsal práce o českém 

středověkém sochařství, moderní francouzské plastice {Francouzské moderní sochařství, 

1935), monografii o Michelangelovi (1941), J. Mařatkovi (1942), O. Gutfreundovi (1948) aj. 

256 Pestrý týden, 1939, č. 24, s. 4; č. 28, s. 7; č. 31, s. 6; 1942, č. 7, s. 4. 
257 Vopravil, Jaroslav. Slovník pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literatuře. Praha : Státní 

jp^uni;, Jaroslav. Kdy zemřeli...? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1937-1962. 
Praha : Státní knihovna ČSSR, 1962. 
259 Vopravil, Jaroslav. Slovník pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literatuře. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1973, s. 1043. 

nakladatelství, 1973, s. 984. 
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Jeho zájem poutalo i české malířství, zejména moderní; autor monografie o J. Čapkovi 

(1937), J. Mánesovi (1939), J. Preislerovi (1940). Navázal na Dvořákovu koncepci chápání 

vývoje výtvarného umění v širokém kontextu kulturního dění.260 

Jméno Dr. Jaroslava Pečírky figuruje u jediného článku z roku 1942. Dr. Pečírka vněm 

hodnotí posmrtnou výstavu B. Žufana ve výstavních prostorách Mánesa.261 V roce 1940 jsem 

jeho jméno zaznamenala v Aktualitách týdne, které zmiňují jeho převzetí redakce revue Volné 
v. 262 směry. 

Pejml Karel (1892-1965), kulturní historik a spisovatel. V letech 1903 až 1910 studoval na 

příbramském gymnáziu, poté pracoval v lékárně a získal farmaceutické vzdělání. Dále 

absolvoval práva, přírodní vědy a filozofii. Působil jako úředník a přednosta berního úřadu v 

Jilemnici, v letech 1934-1936 byl vrchním finančním radou berní správy v Praze na 

Smíchově, od roku 1936 vrchním finančním komisařem ministerstva financí. Ve svém díle 

popularizoval přírodovědné obory, hlavně botaniku, chemii, alchymii, farmacii či léčitelství. 

Je autorem řady publikací z oboru historie přírodovědy (např. Dějiny české alchymie) či 

publikací přírodopisně folkloristických, obrácených k minulosti lidové kultury {Český lid ve 

svých názorech, obyčejích a pověrách, Rostlina průvodcem člověka od kolébky ke hrobu). 

Později přešel k beletristické tvorbě, kde se věnoval vybájeným tvorům v pohádkách a starých 

přírodopisech {Draci a obři). Je také autorem knihy pro mládež Křeček poberta, napsal 

životopis Jana Evangelisty Purkyně a stal se editorem herbáře Adama Zálužanského.263 

Dr. Karel Pejml přispěl do Pestrého týdne v roce 1940 článkem věnovaným historii knihtisku 
264 

a životu Johanna Gnesfleische Gutenberga. 

Piťha Josef Patrik (1891-1979), básník a publicista. Autor básnické sbírky Veselý výboj,265 

Jméno Josefa P. Piťhy je v Pestrém týdnu během II. sv. války spojeno s autorstvím dvou 

článků. V roce 1940 jde o laický popis návštěvy chrámu v Klatovech. V druhém případě se 

jedná o celostránkový článek o kostelících v okolí Klatov 266 

260 Tomeš, Josef. Český biografický slovník XX. století. Praha : Paseka, 1999, II. díl, s. 537. 
261 Pestrý týden, 1942, č. 48, s. 4. 
2 6 2 T a m t P * 1 0 4 0 Č 4 5 S 7 . 

264 Pestrý týden, 1940, č. 32, s. 8, 9. 265 httn://www.nkp.cz - elektronický katalog NK - baze NKC 
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Poličanský Karel (1913 Praha), architekt, fotograf, scénograf, absolvent ČVUT v Praze 

(1938). Pracoval jako projektant, architekt a urbanista. Od studentských let se zabýval 

typografií a scénografu. Byl spoluzakladatelem a redaktorem (1945-1956) časopisu Svět 

v obrazech?61 

Během protektorátu publikoval pod svým jménem v časopise Pestrý týden článek 

porovnávající historii a současnost Sázavského kláštera.268 

Prykner František (1895 Vršovice u Loun-1939 Praha), středoškolský profesor, filolog, 

žurnalista.269 

V roce 1939 publikoval v Pestrém týdnu článek o kolonii funkcionalistických vil u 

Křivoklátu.270 

Rýpar Vladimír (1903 Vízovice-1969 Praha), novinář, spisovatel a fotograf (první předseda 

Svazu čs. fotografu). Během druhé světové války působil jako šéfredaktor časopisu Pestrý 

týden, pak byl redaktorem obrazových publikací v pražském nakladatelství Orbis a posléze 

šéfredaktorem časopisu Svět v obrazech (1950, 1954-1968). Přispíval do Tvorby. S P. 

Turčanem vydal publikaci První jaro dvouletky.211 Autor několika fotografických 

dokumentárních publikací a knih Slávek+Mirek+6HP a Dobrodružné prázdniny na 

motocyklu?12 Spoluautor scénáře filmu Muži v offsidu z roku 1931 273 

Vladimír Rýpar stojí za zmínku především jako šéfredaktor časopisu Pestrý týden. V této 

funkci působil po celou dobu Protektorátu Čechy a Morava. V mnou sledované oblasti jsem 

jeho jméno zaznamenala především jako autora četných fotografií dokumentujících soudobou 
274 

architekturu. Jako autor je uveden u článku Finská města. 

266 Pestrý týden, 1940, č. 48, s. 9, 22; 1942, č. 1, s. 7. 
267 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1999, sv. 3, H. 
268 Pestrý týden, 1939,5.46, s. 9. 
269 Kunc, Jaroslav. Kdy zemřeli... ? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 193 7-1962. 
Praha : Státní knihovna ČSSR, 1962. 
270 Pestrý týden, 1939, č. 31, s. 8. 
271 Vopravil, Jaroslav. Slovník pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literature. Praha: Statni 
pedagogické nakladatelství, 1973, s. 1151. 
272 http://www.ekamarad.cz/magazin/index.php?cid=2009 
273 http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%BEi v offsidu 
274 Pestrý týden, 1940, č. 9, s. 16, 17. 
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Slavík Bedřich (1911 Olomouc-1978 Praha), středoškolský profesor v Praze, potom novinář, 

redaktor, ministerský tiskový tajemník, literární historik a kritik. Spolupracoval s novinovými 
r _ . 275 

tituly Lidová demokracie, Národní politika, Rozpravy Aventinum, Zemědělské noviny aj. 

Ve svých studiích a monografiích se zaměřoval především na osobnosti a jevy stojící stranou 

zájmu oficiální kritiky a literární vědy (Vilém Bitnar, 1935; Čeněk Kramoliš, 1936; Básnické 

dílo Emanuela Lešehrada, 1936). Zvláštní pozornost věnoval regionální literatuře 

(Regionalismus a literatura, 1937; Hanácké písemnictví, 1940). Zabýval se též dílem 

předchůdců J. Dobrovského (Od Dobnera k Dobrovskému, 1975).276 

Jméno Bedřicha Slavíka jsem při svém studiu zaznamenala u článků se zvolenou tématikou 

pouze v ročníku 1943. Za zmínku stojí jeho medailon Augusta Sedláčka, autora rozsáhlého 

díla Hrady, zámky a tvrze české a článek Doklady svatováclavské úcty v nejstarší literatuře}11 

Šolc Antonín (1879 Smidary-1951 Praha), absolvent odborné školy tkalcovské v Ústí nad 

Orlicí a vyšší textilní školy v Brně; 1898-1906 technický úředník textilní továrny. Od roku 

1900 člen národně sociální strany, 1900-06 její okresní funkcionář a redaktor stranického 

listu Obrana lidu v Mladé Boleslavi, 1906-13 organizačně-politický tajemník, 1913-29 

generální tajemnik strany v Praze, poté až do 1948 člen jejího předsednictva a předseda 

organizační komise; 1925-39 senátor Národního shromáždění. Od roku 1930 starosta Čs. 

obce střelecké.278 

Ing. A. Šolc publikoval v protektorátních vydáních Pestrého týdne v letech 1941 a 1942 na 

stránkách KČT jako propagátor turistiky na Jilemnicku. 

Švec Emilián (7-1947), československý konsul ve Švýcarsku, znalec výtvarného umění. 

Uspořádal Vlastní podobizny Maxe Švabinského.219 

V roce 1944 přispěl do Pestrého týdne článkem k 70. narozeninám Maxe Švabinského. 

275 Vopravil Jaroslav. Slovník pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literatuře. Praha : Státní 

^ S S S ^ -oleti. Praha : Paseka, 1999, díl DL s. 146. 

279 Kunc, Jaroslav zemřeli... ? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1937-1962. 
Praha : Státní knihovna ČSSR, 1962. 
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Tichý František (1886 Hradec Králové-1961 tamtéž), archivář, knihovník, ředitel muzea 

v Hradci Králové, dějepisec umění.280 

Do Pestrého týdne přispěl během protektorátu dvěma články v roce 1943. V prvním případě 

se jedná o recenzi výstavy obrazů Antonína Mánesa v galerii Jos. R. Vilímka, v druhém 

případě o místopisný článek popisující obec Sv. Jan pod Skalou a její okolí.281 

Vašek Jan - nezjištěno 

Jan Vašek publikoval v Pestrém týdnu tři články vletech 1944 a 1945. Všechny spojuje 

vojenská tematika. V prvním hovoří o historii německého válečného kříže, v druhém popisuje 

práci vojenských kreslířů a v posledním píše o spojeneckém bombardování Prahy.282 

Vaněk Jan (1905 Kunčice u Vrchlabí - ?) Působil jako vedoucí pedagogické katedry na 

filozofické fakultě v Olomouci a jako odborný publicista. Používal signaturu Rd2 8 3 

Autor se signaturou Rd. publikoval v protektorátních vydáních Pestrého týdne v letech 1939-

1944 šest článků. Věnuje se v nich svatováclavské tradici a uměleckým výstavám. 

Volavka Vojtěch (1899-1985), český historik umění, docent UK, autor monografií Františka 

Tichého, Maxe Švabinského, Jána Mudrocha, Jana Zrzavého, Josefa Václava Myslbeka, Jána 

Želibského, Michelangela a autor publikací Česká kresba XIX. století; České malířství a 

sochařství 19. století; Francouzské malířství v pražské moderní galerii; Jak vzniká socha; 

Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby, Malířství devatenáctého století-, O 

moderním umění; Pouť Prahou; Praha aj.284 Během druhé světové války nesměl z důvodu 

manželství se židovkou oficiálně publikovat, a proto v roce 1942 vyšla v Grafických 

280 Kunc, Jaroslav. Kdy zemřeli...? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1937-1962. 
Praha: Státní knihovna ČSSR, 1962. 
281 Pestrý týden, 1943, č. 30, s. 5; č. 26, s. 12. 
282 Tamtéž, 1944, č. 14, s. 2, 3; č. 35, s. 2; 1945, č. 8, s. 3. 
283 Vopravil, Jaroslav. Slovník pseudonymů a kryptogramů v české a slovenské literatuře. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1973, s. 1361. 
284 http://www.nkp.cz - elektronický katalog NK - báze NKC 
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uměleckých závodech V. Neubert a synové jeho publikace o J. V. Myslbekovi pod jménem 

fotografa Josefa Ehma. Po válce emigroval do Kanady.285 

Do Pestrého týdne psal během války v roce 1941 pod iniciály V. V. Je autorem medailonů 

Františka Kavána, J. Šejnosta, Václava Brožíka, Petra Maixnera, Augustina Němejce, 

Antonína Chittussiho a nekrologu Františka Kysely. 

Wirth Zdeněk (1978-1961), český historik umění; teoretik a organizátor památkové péče. 

Od roku 1946 byl předsedou Národní kulturní komise, spoluzakladatel České akademie věd. 

Zabýval se českou architekturou {Barokní gotika XIII. století v Čechách), historií Prahy 

{Praha v obrazech pěti století, Zmizelá Praha; 1. díl napsal s V. V. Štechem a V. Vojtíškem, 

5. díl sE. Pochem) a teoretickými úvahami o metodách památkové péče. Podílel se na 

soupisu památek, redigoval Časopis společnosti přátel starožitností, Památky archeologické, 

sbírku Umělecké poklady Čech a dílo Umělecké památky Čech™ 

Během protektorátu přispěl Zdeněk Wirth do Pestrého týdne dvěma autorskými články. 

Město, hrad a klášter v Bechyni nad Lužnicí, v němž se přimlouvá za zachování koloritu 

bechyňského podhradí a U starých českých chalup a gruntů s přehlídkou barokních a 

renesančních štítů chalup z jižních a středních Čech.287 V červnu 1939 časopis zmiňuje jeho 

přítomnost na zahájení výstavy Tvář Prahy a informuje o jeho práci na přípravě výstavy. V 

srpnu 1943 Pestrý týden připomíná jeho životní jubileum (65). 

285 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 21. března 2006. 
286 Encyklopedie Diderot. Praha: Diderot, 1999. 
287 Pestrý týden, 1939, č. 37, s. 2; 1940, č. 29, s. 16, 17. 
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12. Jmenovaní umělci 

Protektorátní vydání Pestrého týdne uvádějí v rámci celkového počtu 1167 zmínek 590 j m e n 

výtvarných umělců a architektů. Počet j m e n zmiňovaných architektů j e zcela zanedbatelný, 

n icméně seznam jmenovaných výtvarných umělců nabízí reprezentativní vhled do oficiální 

výtvarné scény období Protektorátu Čechy a Morava. V menší míře j sou zastoupeny 

předchozí generace českých a světových malířů a stejně j ako u skupiny architektů, ani v tomto 

př ípadě se ne jedná se o reprezentativní vzorek. Jména j sou řazena abecedně a pouze v j ednom 

seznamu, který zahrnuje všechny tři výše uvedené skupiny. 

Abramowitz A. Blažíček Oldřich Burghauserová Zdenka 

Aleš Mikoláš 21 Bloman Antonín Cervoac B. 

Alex J. A. Boettinger Hugo 6 Cranach Lucas 

Alfons Schneider Bóhm F. X. 8 Cubr František 

Ambrosi Gustinus Bohman Hanuš Čechová M. 

Angelico Fra Borovička Bl. Čermák Jaroslav 

Autengruber J. Borovičková-Podpěrová Bl. Čermák Karel 

Babula Vladimír BošekF. Černoušek Ondřej A. 

Baják J. Bouda Cyril 3 Černý B. 

Bálek Boudová Anna Černý Jaromír 

Balestra Antonín Brandl Petr 3 Červ Jan 

Bartning Otto Brandýsová Arna Čila Otakar 

Bartoněk Vojtěch Braun Matyáš Bernard 3 Čížková Dagmar 

Bartoňková M. Braunerová Zdenka 2 Daněk C. 

Bauch Jan 3 Brokoff Jan Dědek Jar. 

Benda Břetislav Brož Jaroslav Dědina Jan 

Benda Jaroslav Brožík Václav 3 Dědina Jaroslav 

Beneš Karel 2 Brueghel Jan Dějev Platon 

Beneš Vincenc Brun Richard Dienzenhofer Kilián Ignác 

Beráková 0 . Brunner Antonín Dohnalová-Pešanová Vlasta 

Beran A. Brunner V. H. Dolejšek M. 

Beran Jaroslav Brychta Jaroslav 3 Doležal František 

Beutler Miloslav Březina Rudolf Drahoňovský Josef 

Bílek František 9 Bubeníček Ota 2 Drahoňovský Vladimír 

Binar Slávek 2 Bučánek A. Dreyfuss Henry 

Blažek Vít František Bukáček František Dudych Karel 
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Ducháčková-Beránková Věra 

Důrer Albrecht 

Dušek Richard 

Dvorský Bohumír 

Dvořák Bohuslav 

Dvořák Karel 11 

Dyková Sylva 

Ehlerová Marie 

Ehrlich Ladislav 

Emler František 2 

Famira E. 3 

Fiala Josef 4 

Fischer Julius 2 

Fišárek Alois 2 

Fišer F. 

Foerster Viktor 

Folprecht Arnošt 

Fousek Čeněk 

Freiwald Jidnřich 3 

Gabriel Josef 2 

Gabriel Karel 3 

Galimbertiová M. 

Glůckselig Josef 2 

Gočár Josef 2 

Granel Anton 

Gross František 2 

Grus Jaroslav 6 

Guercin 

Gutfreund Oto 

Hájek 0 . 

Hála F. 3 

Halleger K. 

Hals Franz 

Harlas F. X. 

Harna Bohuslav 

Hásek A. 

Háša Jaroslav 

Havlas Ladislav 

Havlíček Milan 

Havrlík Svatopluk 3 

Heinz Bohumil 

Hejl Alois 

Hejna Václav 

Hérink F. Hanuš 4 

Heřman Jiří 

Hesoun Josef 

HiekV. 

Hladík Josef 

Hlava Vratislav 5 

Hlaváček Josef 2 

Hlavsa Jaroslav 4 

Hlavsa Jindřich. 

Hlobil Vilém 3 

Hlobilová M. M. 

Hodek J. 

Hofbauer Arnošt 4 

Hofman František 

Hofman Karel 

Hofman Vlastislav 2 

Holan František 

Holan Karel 7 

Holeček Jaroslav V. 3 

Holub Josef 

Holý Miloslav 2 

Homoláč Otakar 

Homolka Antonín 4 

Hoplíček František 5 

Hora Josef 

Horák Antonín K. 

Horáková-Schimerová M. 

Horáková Ludmila 

Horejc Jaroslav 

Horn Julius 

Horská-Kusá Božena 

Hroch Vladimír 

Hrska Vladimír 

Hřivna František 

Hudec Jaroslav 2 

Hudeček Antonín 4 

Husník Jakub 

Hylma Jan 

Hynais Vojtěch 

Chaloupka K. 

Charvát František 

Chittussi Antonín 

Choděra Čeněk 4 

Chramosta Cyril 4 

Jahoda Bohumil 

Jakub František 

Jambora J. 

Janoušek Josef 

Jansa Václav 

Janská Ludmila 3 

Jareš Jaroslav 3 

Jaroněk Alois 2 

Javůrek Karel 2 

Jelínek Josef 

Jelínková-Jirásková Božena 

Jenewein Felix 

Ježek Alois 

Ježek Stanislav 2 

Jičínská Věra 4 

Jičínský J. 

Jícha Václav 

Jiránek Miloš 

Jiroudek František 

Jiřičný Josef 

Jiříkovský Josef 2 

John Constabl 

Johnová Helena 

Jun Zdeněk 3 

Junek Václav 

Jureček Šimon 

Juříček Alois 

Kačírek Vlasta 2 

Kafka Bohumil 5 

Kafuňková-Kavánková F. 2 

Kalandra Oldřich 

Kalous Antonín 

Kalvoda Alois 
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Kalvoda Antonín 2 Kovář Vladimír 2 Lasák Oldřich 2 

Karas Karel Kovařík H. Lauda Jan 3 

Karče A. Kozák Bohuslav 2 Lažanský 

Karel Eduard 2 Kozák Vlastimil Lenhart Karel 

Karel Václav Koželka K. Levý Václav 

Kašpar Adolf Krajníková H. Lexa Quido 

Kaván František 5 Krátký Boh. Libra F. A. 

Kavan Jan 3 Krátký Miloš Lidický Karel 

Kecka-Jesenský Ferdinand Kraťochová Jožka 2 Linhart Bedřich 2 

Kerhart Oldřich 2 Kraus F. J. Liška K. 

KerhartV. Krčil Josef Luňáček Václav 

Kesl Miloš 2 Kreis Wilhelm Macoun Gustav 

Ketzek František Krejč Jiří Maes Nicolaes 

Kittner Sláva 2 Kremlička Rudolf Machek Antonín 3 

Kittrichová E. Kremlička Zdeněk Maixner Karel 

Klein Viktor Krepčík Jaroslav 2 Maixner Petr 

Klíč Karel 3 Kreutz Jan Májovský V. 

Kličková Libuše Kruše A. Z. Malejovský Josef 

Klimesch Fritz Krýš Malina Miloš 

Klimeš-Kozina Křížek Jan Malínský Jaroslav 2 

Klímová Lucie 4 Kuba Ludvík 4 Malý František 

Klos Jan Kubát Otto Manclová Želmíra 2 

Klouda Alois Kubíček Emil Mandel Jiří 

Kment František Kubíček Josef Mánes Antonín 3 

Knebl Jan Kubíček Joža Mánes Josef 10 

Knůpfer Beneš 2 Kubíček Leoš Mánes Quido 

Knyttl Bohumil Kubišta Bohumil Marek L. 

Kocian Quido R. 3 Kučera František Markup W. 

Kodet Emanuel 2 Kučera Jaroslav 4 Martínek M. 

Kodet Jan Kukrál Stanislav Mařák Julius 

Kofránek Ladislav 3 Kunc Jaromír Mařáková Josefina 

Kojan Jan Kužel Miroslav 3 Mašek Václav 2 

Kojan K. Kvapil František Mates R. 

Komárek Jan Kysela František Matička J. 

Košer Jaroslav Lada Josef 4 Matoušek Ota 4 

Kotěra Jan Lahnder Richard Max F. 

Kotvald Ferdinand 3 Lander Richard Medek B. 

KoulaJ. E. Landsfeld H. Mehl Jan 

Kousal Jan Lankaš J. 0 . 2 Melichar Josef 

Koutský Václav 2 Lasák 0 . Melichárek Jaroslav 



Meltsner P. Panuška Jaroslav Rabas Václav 

Mentlík Jiří Parléř Petr 3 Rada Vlastimil 

Mervart Augustin 2 Paroubek Jan Rambousek Jan 

Metelák Alois Pastrnková J. Rechziegel A. 

Mezerová Julie W. 5 Pašek Jan Reiner Václav Vavřinec 

Mignard Pierre Pavlík Václav 2 Renoir Auguste 

Milada Sobotková Pelikán Julius 3 Riegel Jaroslav 

Milen Eduard 2 Pfuhle Fritz Ringes Vladimír 

Minář K. Picek Antonín Rodinov R. 

Mistr Rajhradský 2 Piepenhagenová Ch. Ropek František 

Mokrý F. V. Pirner Maxmilián Roškotová Anna 

Molík F. Písecký J. Rovenský Karel Václav Holan 

Moravec A. Pištělka P. Rožánková M. 

Mrkvička Otakar Pitrmann A. Rubens Petr Pavel 

Mudroch Bedřich Pitter Emil Rubič Ivo 

Mucha Alfons 2 Plátek Václav 2 Rychlovský Antonín 

Multrus Josef Pleiner Vladimír RykrZ. 

Munch Edward Plocek Vilém Ryšavá Jožka 

Murdoch Bedřich Podešva František 11 Řehák J. 

Musatov Grigorij Podhajská Minka Řezníčková-Zoubková V. 

Myslbek Josef Václav 5 Podhajský J. Ságner August 

Naske František Podzemná-Suchardová A. 2 Sedláček Vojtěch 

Navrátil Josef Pokorný J. Sedloň Otakar 

Navrátil Vladimír 2 Pokorný K. Servitová-Menšíková R. 

Nebeská-Frýdlová Olga Pokorný Václav Seydl Zdeněk 

Nedoma J. Pokorný Zdeněk Shreve Pat 

Nechleba Vratislav 5 Polášek J. Schiller Milan 

Nejedlý Otakar 2 Porket Antonín Schlógl J. J. 

Nejtek Václav 2 Pospíšil Jan Bohumil 2 Schlos Robert 

Němec Karel Pošepný František Schlosser Rob. 

Němejc Augustin Preisler Jan 2 Schmitt Josef 

Neubert Václav 11C 1 Procházka Antonín 2 Schmoranz Josef 

Neubertová Maryša 7 Procházka F. X. 4 Schneiderka Ludvík 

Neužil Bedřich Procházka Josef Schnirch Bohuslav 

Novák Ada 2 Prokop J. Schreibera Richard 

Novák Ladislav Průcha Jindřich Schwaiger Hanuš 

Obrovský Jakub Přenosil Ladislav Schwarz J. V. 

Obšil Jan Přikryl Richard 3 Sigmund Karel Jan 

Otáhal Karel 2 Pučelík V. Sirotský Roman 

Paderlík Arnošt Purkyně Karel Skála Karel 
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Skořepa František 3 ŠaffV. E. Tittelbach V. 

Skrbek Jaroslav 3 Šaloun Ladislav 3 Toman 

Sládek Josef Václav Šebek Jan Tomíček Vilém 

Slavíček Antonín 2 Šedivý Jan J. Tondl Karel 6 

Slavíček Jan Šejnost Josef Tonek Tomáš 

Slavík Otakar Šelbický M. Trefný Jan 

Slunečko Otto Šilhavý Josef 3 Trnka Jiří 7 

Slýš František Šíma Ladislav 2 Tučný Vítězslav 

Smrčková L. Šimáček L. Turek F. 

Smrž Jaroslav Šimer L. Ullrych Bohumil 

Solařík Emil Šimon Tavik František 6 Uprka Joža 9 

Solovjev A. Šindelářová H. Urban Bohumil Stanislav 6 

Souček Karel Šindlerová Milada 2 Urban Karel 

Souček Svatopluk 3 Široký Rudolf 2 Urbanová A. S. 2 

Souček Václav Škoda Josef Vacek Jaroslav 

Soukup Josef 4 Škréta Karel 2 Václavek Hilar 

Stanzl Jaroslav Škudla Rudolf Václavík Hynek 

Staudigl Otokar Šlenger Karel Valeš F. 

Stavinoha R. Šmidra Jaroslav 4 Vaňáč Otakar 2 

Stefan Bedřich 2 Špála Václav 3 Vejrych Rudolf 2 

Stehno Jiří Špálová Milada Vejrychová-Solarová Božena 

Steinfels Jan Jakub Španiel Otakar 2 Vele Ladislav 2 

Stejskal Antonín Šrámek Jan 2 Verkolje Jan 

Stejskal František Šrámek Josef Vik Karel 

Strahovský, Matouš Šrámková Helena 2 Vingier Vincenc 

Stretti Mario ŠrůtekV. A. Vít Rudolf 

Stretti Viktor 2 Štáfl Otakar Vítek Jan A. 2 

Stretti-Zamponi Jaromír 3 Štenc Jan 2 Vlček Jindřich 2 

Středočeský J. P. 4 Štěpánek M. Vlk Ferdinand 2 

Studničková Olga Štětka V. Vlk Karel 

Stuchlík Kamil Štika Karel Vobecký František 

Sucharda Stanislav Štolovský Ctibor Vobišová Karla 2 

Sucharda Vojtěch Štolovský Zbyněk Vokálek Josef 

Sůsser Fr. Šturc Stanislav Vokálek Václav 6 

Svoboda J. Štursa Jan 5 Vondráčková-Veselá M. 

Svoboda Stanislav 2 Štursová V. Vořechová-Vejvodová Marie 2 

Svolinský Karel 4 Šváb Jaroslav 4 Vosmík Čeněk 6 

Sychra Vladimír 6 Švabinský Max 12 Votruba Jaroslav 

Sýkora Jiří Tauer V. 2 Vrbová Vilma 4 

Syrový Josef Tichý František 4 VrbskýV. 
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Vymyslický František Zahel Adolf A. 3 Znoj Jan 

Wagner Josef 5 Zamazal Josef Zoula Augustin 

Wagner K. Zapletal Karel Zrzavý Jan 

Wagnerová-Kulhánková Marie Zeithammel Josef Zuska František 

Warsager H. Zelený J. ŽákL. 

Weinzettl V. Zemanová-Procházková Julie 3 Žák Oldřich 

Wenig Josef 3 Zeyer Angelo Želibský Ján 

Wielgus Jindřich 3 Zezulová H. Žemlička František 

Wiesner Richard 8 Zikmund František 3 Ženíšek Josef 

Wúnsche Vilém Zívr Ladislav Žufan Bořivoj 

Zabloudil Fr. A. Zlatníková Marie 3 
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13. Přehled autorských článků portrétujících konkrétního umělce 

V Pestrém týdnu vyšlo během okupace 48 autorských článků věnovaných konkrétnímu 

umělci . Rozděli la j sem je takto: č lánky o životě a díle umělců, č lánky publikované při 

příležitosti životního jubilea umělce, nekrology a články publ ikované při příležitosti výročí 

narození či úmrtí j iž nežijícího umělce. 

13.1 . Č l á n k y o ž i v o t ě a d í le u m ě l c ů 

1939 

Bohuslav V. 

Lohinský 

Ing. arch. Vladimír 

Drahoňovský 

R. Neumannová 

Fdl. 

Dr. J. P. 

Bílek František 

Dinzenhofer Kilián 

Ignác 

John Constabl 

Schmoranz Josef 

Shreve Pat 

1943 

Fdl. 

Dr. J. D 

Dr. Jaromír Doležal 

Dr. Jaromír Doležal 

Dr. Jaromír Doležal 

Nejedlý Otakar 

Aleš Mikoláš 

Aleš Mikoláš 

Aleš Mikoláš 

Aleš Mikoláš 

1940 

E. Kaiser 

1941 

Dr. Jaromír Doležal 

Karel Herain 

Jiří Jeníček 

V. V. 

Prof. Dr. Karel 

Absolon 

V. V. 

1942 

Zora Štefanová 

Dr. J. Doležal 

Rubens Petr Pavel 

Aleš Mikoláš 

Brychta Jaroslav 

Klíč Karel 

Maixner Petr 

Mánes Josef 

Němejc Augustin 

Tichý František 

Aleš Mikoláš 

1944 

K. Kut. 

Jaroslav Hlaváček 

Jar. Hlaváček 

Jarmila Kubíčková 

N. Melniková-

Papoušková 

Jaroslav Hlaváček 

Ludvík Jehl 

Achille Gregor 

1945 

Jaroslav Hlaváček 

Jaroslav Hlaváček 

Jaroslav Hlaváček 

Jaroslav Hlaváček 

Ambrosi Gustinus 

Machek Antonín 

Mařák Julius 

Preisler Jan 

Zrzavý Jan 

Fišárek Alois 

Kreis Wilhelm 

Zikmund František 

Navrátil Josef 

Rada Vlastimil 

Slavíček Antonín 

Levý Václav 
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13.2 . Č l á n k y p u b l i k o v a n é př i př í lež i tost i ž i v o t n í h o j u b i l e a u m ě l c e 

1940 1942 

Fdl. Vosmík Čeněk E. Švec Švabinský Max 

1941 1943 

fk ŠtencJan -k Pirner Maxmilián 

13.3 . N e k r o l o g y 

1941 1943 

D. M. Pavlíček Bílek, František Jiří Zhoř Kozák Bohuslav 

V. V. Kysela, František 

V. V. Šejnost, Josef 1944 

Eva Jílková Hofbauer Arnošt 

Jaroslav Hlaváček Stejskal František 

13.4 . Č l á n k y p u b l i k o v a n é př i př í lež i tost i v ý r o č í n a r o z e n í č i ú m r t í j i ž 

n e ž i j í c í h o u m ě l c e 

1940 

Fdl. 

1941 

V. V. 

v. v. 

Slavíček Antonín 

Brožík Václav 

Chittussi Antonín 

1942 

Dr. Jaromír Doležal Aleš Mikoláš 

1944 

Jaroslav Hlaváček 

Jarmila Kubíčková 

Jaroslav Hlaváček 

1945 

Jaroslav Hlaváček 

Boettinger Hugo 

Kubišta Bohumil 

Mánes Antonín 

Jenewein Felix 
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14. Seznam zmiňovaných výstav 

Ve sledovaném období Protektorátu Čechy a Morava jsem v Pestrých týdnech nalezla celkem 

523 příspěvků s tématem výstava. Tyto příspěvky uváděly informace o celkovém počtu 394 

různých výstav. Na následujících stránkách uvádím výčet jednotlivých výstav tak, jak se jim 

věnovaly jednotlivé ročníky časopisu. U výstav, které byly v příslušném ročníku zmiňovány 

opakovaně, uvádím počet jednotlivých zmínek o dané výstavě v průběhu celého sledovaného 

roku. Vzhledem k tomu, že časopis frekventovaně zmiňuje cykly výstav jako např. Národ 

svým výtvarným umělcům či Umělci národu v jejich obecném pojetí a neuvádí doplňující 

informaci o konkrétní výstavě v blíže určené galerii a městě, v celkovém počtu různých 

výstav tedy každou z těchto výstav zaznamenávám pouze jednou (viz tab. 9, s. 45). Tento 

způsob agregace dat jsem aplikovala i v případě pravidelných výstav, jako byl Zlínský salon 

či Velká výstava německého umění v Mnichově. V těchto případech jsem opět do celkového 

počtu 394 různých výstav započítala každou z pravidelně pořádaných výstav pouze jednou. 

Díky tomu se však liší součet jednotlivých výstav za celé období protektorátu a součet 

jednotlivých výstav zmiňovaných v jednotlivých letech. Druhý ze součtů činí 425 a je tedy 

vyšší o 31, tj. číslo, které odpovídá počtu opakování výskytů zmínek o jednotlivých výstavách 

v letech následujících po roce, kdy byla konkrétní výstava v Pestrém týdnu zmíněna poprvé 

(srov. tab. 14 a tab. 9, s. 48). 

Tab. 14 
roky 39 -44 39 40 41 42 43 44 

počet zmínek o výstavě 
konané v daném roce v 
následujících ročnicích 

31 6 14 6 5 0 0 

1939 
Alois Ježek, Rubešová galerie, Praha 

Čeněk Choděra, Poděbrady 

České sklo, Železný Brod 

Českomoravská Vysočina v obrazech, 

Hlinsko 

E. Milén, Topičův dům 

Evropské malířství 19. století, zámek 

Zbraslav 

Expozice Čechy a Morava, veletrh Lipsko 

Hanuš F. Hérink, Dům umění, Moravská 

Ostrava 

Hugo Boettinger, Síň umění Hollar 

Jan Slavíček - Čechy a Itálie, Topičův 

salón, Praha 2 

Jarní nábytkový trh pražských truhlářů 5 

Josef Wenig, Staňkov u Domažlic 

Joža Uprka, Obrazárna v Prostějově 

Klub výtvarných umělců, Obecní dům, 

Praha 2 

Mikoláš Aleš, Topičův salón 

Museum novodobého českého sochařství 

Národ svým výtvarným umělcům 5 

Národopisné muzeum, Přerov 

Sedm v říjnu, Topičův salon 2 
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Souborná výstava obrazu Josefa Multruse v 

Jednotě výtvarných umělců 

Státaí sbírka plastik v zámku Trója u Prahy 

Státní sbírka starého umění, Praha 

Sto let fotografie, UPM, Praha 

Světová výstava v New Yorku 4 

Světová výstava v San Franciscu 

SVUM Aleš, Mánes, Praha 3 

Tvář Prahy, výstava SVU Mánes, Praha 2 

Vratislav Hlava, Rubešová galerie, Praha 

Výstava ilustrací pro nakladatelství 

Melantrich, UPM, Praha 

Výstava Klubu výtvarných umělců, Obecní 

dům, Praha 

Výstava kreseb Huga Boettingera v síni 

Hollar 

Výstava Kruhu výtvarných umělkyň, 

Obecní dům 2 

Výstava malíře Ludvíka Kuby, Hollar, 

Praha 

Výstava malířů Chodska, SVU Myslbek, 

Praha 

Výstava Moravskoslezského sdružení 

výtvarných umělců, Moravská Ostrava 

Výstava nových zisků Státní galerie v Praze 

Výstava obrazů F. Maxe v síni Elán, Praha 

Výstava obrazů v Galerii Pictura, Praha 

Výstava obrazů, Nová Paka 

Výstava podobizen v síních SVU Mánes v 

Praze: Práce členů za padesát let 

Výstava studentského umění olomouckých, 

brněnských a boskovických studentů 

Výstava tří v pavilonu Myslbeka v Praze 2 

Výstava valašskomeziříčských gobelínů v 

Praze, Topičův salon 2 

Výstava Vojtěcha Tittelbacha v Topičově 

salonu 

Výstava Zlaté brány v San Franciscu 

1940 
Bazar moravských lidových a uměleckých 

výrobků 

Bible a český národ, Kralice u Náměště n. 

Osl. 

Bohuslav Kozák - výstava obrazů, SVU 

Aleš, Brno 

Cyril Bouda - knižní grafika, Národní třída 

č. 27, Praha 

Čeněk Choděra, Kutná Hora 

Členská výstava SVU Myslbek, Praha 

Členská výstava SVUM, Žerotínův zámek, 

Přerov 

Členská výstava Umělecké besedy, Obecní 

dům, Praha 

Důvěřujte umění 

Esposizione Universale di Roma 

F. Hála - výstava obrazů, Mazáčova síň, 

Praha 

Ferdinand Kotvald, výstava obrazů, Topičův 

salon, Praha 

František Skořepa, výstava obrazů v 

žižkovské sokolovně 

Hořicko vás zve, výstava NS v Hořicích v 

Podkrkonoší 

Hospodářská výstava, Praha 

Ikonografie Žamberska, Žamberk 

J. Autengruber, Pacov 

Jan a Jaroslav Dědinovi, Svaz českého díla 

Jan Znoj - sochy, UPM, Praha 

Jan Zrzavý, Svaz českého díla, Praha, 

Národní třída 

Jarní nábytkový trh pražských truhlářů, 

Výstavní pavilon, Praha, ostrov Štvanice 

Jiří Trnka - výstava kreseb, UPM, Praha 

Josef Písecký - výstava obrazů, Rubešová 

galerie, Praha 

Josef Syrový, Mazáčova síň umění 

Julius Horn, Rubešová galerie, Praha 
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K. Skála - výstava obrazů, Čížkova galerie, 

Plzeň 

Karel Tondl, Holiar, Praha 

L. Smrčková, Smetanovo museum, Praha 

Lažanský, Kučera, Navrátil, Teplice u 

Hranic 

Lepší Slaný 

M. Bartoňková, výstava plastik, Olomouc 

Maryša Neubertová, Hollar, Praha 

Mladé Modřany v práci a oddechu, výstava 

MNS v Modřanech 

Monumentální umění, SVU Mánes 

Národ svým výtvarným umělcům 4 

Obraz a socha v bytě, SVU Mánes 

Officina Pragensis - výstava žáků grafické 

školy Jaroslava Švába, Hollar 2 

Pražská řemesla ve službách nového bydlení 

Propagační výstava Novopacka, Nová Paka 

Slezsko v umění, Frýdek 

Souborná výstava B. Jelínkové-Jiráskové v 

Topičově Salonu 

Souborná výstava Rudolfa Vejrycha, SVU 

Mánes 

Stanislav Ježek - výstava obrazů, Topičův 

salon 

Svatopluk Havrlík, Pardubice 

Václav Pokorný - výstava obrazů, Hollar 

Václav Rabas - výstava obrazů, Umělecká 

beseda 

Výstava 14 výtvarníků, knihkupectví J. R. 

Vilímka, Praha 

Výstava české keramiky a skla na veletrhu v 

Lipsku 

Výstava inženýrské komory Písecka a 

Prácheňska 

Výstava j aponských 

uměleckoprůmyslových předmětů, UPM, 

Praha 2 

Výstava JVU, Praha 2 

Výstava krojů a národního svérázu, Žďár na 

Moravě 

Výstava Monumentálního umění SVU 

Mánes 

Výstava národních krojů, Volyně 

Výstava německého výtvarného umění, 

Mnichov 

Výstava příbramských výtvarníků 

uspořádaná NS 

Výstava Svazu českého díla, Praha 

Výstava umění, Bílá labuť, Praha 

Výstavy školy uměleckých řemesel, Brno 

Výstavy valašských gobelínů, Obecní dům, 

Praha 

Z. Rykr, výstava grafickcých prací, Kolín 

Za novou architekturu, UPM, Praha 

Zlínský salon 

Známka 1840 - 1940, UPM, Praha 

1941 

200. výročí narození Karla Klíče, UPM, 

Praha 

85. členská výstava SVUM, Dům umělců, 

Hodonín 

Anna Roškotová - výstava obrazů, Vlašský 

dvůr, Kutná Hora 

Bohumil Knyttl - výstava obrazů, Kralupy 

nad Vltavou 

Členská výstava JUV, Praha 

Členská výstava SVU Aleš, Zlín 

Členská výstava SVU Mánes, Praha 

Členská výstava SVU Myslbek, Praha 

Ferdinand Vlka - výstava obrazů, Mazáčova 

síň 

Fotografie ve službách cestovního ruchu 

František Kaván, Hlinsko 

František Kaván, JUV, Praha 

František Tichý, Topičův salon, Praha 

Galerie hl. města Prahy, Obecní dům J. Hesoun - výstava užitkové architektury, 
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Topičův salón 

J. Želibský - výstava obrazů, Umělecká 

beseda, Praha 

Jan Bohumil Pospíšil - výstava obrazů, 

Rubešová galerie, Praha 

Jan Kreutz - Moravské Slovácko, Rubešová 

galerie, Praha 

Jarní nábytkový trh pražských truhlářů, 

Praha, Štvanice 

Jaroslav Dědina - výstava obrazů, 

Mazáčova síň, Praha 2 

Jaroslav Grus - výstava obrazů, Mánes, 

Praha 

Jaroslav Skrbek, JUV, Praha 2 

Josef Hlaváček - výstava obrazů, Hollar, 

Praha 

Josef Lada - výstava kreseb, SVU Mánes, 

Praha 

Josef Schmitt - výstava obrazů, Mazáčova 

síň, Praha 

Josef Zamazal, Hollar, Praha 

Jubilejní 100. výstava Sdružení výtvarníků, 

Praha 

Karel Lidický - plastiky, Umělecká beseda, 

Praha 

Karel Tondl - výstava obrazů, Hollar, Praha 2 

Lidové umění a umělecké sklo, Železný 

Brod 

Marie Zlatníková - plastiky, Topičův salón, 

Praha 2 

Maryša Neubertová - výstava obrazů, palác 

Dunaj, Praha, Národní třída 

Na cestě k nové Evropě 

Národ svým výtvarným umělcům 2 

Německá velikost/Deutsche Grosse, Zemské 

muzeum, Praha 2 

Officina Pragensis - výstava žáků grafické 

školy Jaroslava Švába, Hollar 

Protektorát Čechy-Morava, jarní veletrh v 

Miláně 

První kladenský salon - výstava členů Alše 

R. Rodinov - výstava obrazů, Galerii 

Sdružení výtvarníků, Praha 

Richard Wiesner, malý sál SVU Mánes, 

Praha 

Stálá výstava Svazu českých umělců v 

Beaufortově výstavní sin, Praha 

Tvář české krajiny, SVU Mánes, Praha 

Umělci o sobě - výstava autoportrétů, 

Alšova síň, Umělecká beseda, Praha 

UPM - stálá expozice 

Václav Mašek - knižní grafika, Kabinet 

krásné knihy A. a L. Jiroutových, Praha, 

Národní třída 

Václav Pavlík - výstava obrazů, Hollar, 

Praha 

Výstava bydlení, Svaz českého díla, Dům 

uměleckého průmyslu 

Výstava české knihy, Sušice 

Výstava grafické školy prof. Hónicha, 

Myslbek 

Výstava Klubu výtvarných umělců, 

Rubešová galerie, Praha 

Výstava Národního souručenství, sál Typos, 

Brno 

Výstava návrhů došlých do soutěže na 

propagační plakát hl. města Prahy, UPM 

Výstava návrhů na pomník Boženy 

Němcové, UPM 

Výstava o činnosti ústředí „Radosti ze 

života" v Praze 

Výstava Sdružení jihočeských výtvarníků v 

JUV, Praha 

Výstava soutěžních studií a návrhů pro 

regionální stavební úkoly našeho venkova, 

UPM 

Výstava SVU Mánes, Praha 

Výstava SVU, Moravská Ostrava 

Výstava SVUM Aleš, Brno 

Výstava tri malířů Stretti, Louny 
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Výstava Umělecko-průmyslové školy, Praha 

Výstava valašskomeziříčských gobelínů, 

Topičův salon, Praha 

Výstava valašských gobelínů, Obecní dům, 

Praha 

Výstava Výtvarnické družiny, Praha 

Zlínský salon 5 

1942 
Angelo Zeyer, výstavní síň J. R. Vilímka, 

Praha 

Bohumil Stanislav Urban, Galerie Sdružení 

výtvarníků, Praha 

Bohumil Stanislav Urban, Janoutova 

umělecká síň, Kladno 

Bořivoj Žufan, posmrtná výstava, Mánes, 

Praha 

Cyril Chramosta, Výtvarné dílo, Praha 

Čeněk Choděra, JVU, Praha 

Členská výstava Jednoty umělců 

výtvarných, SVU Mánes, Praha 

Členská výstava JUV, Praha 

Členská výstava SVU Aleš, Brno 2 

Členská výstava SVU Mánes, Praha 4 

Členská výstava výtvarného odboru 

Umělecké besedy 1941-1942 

Členská výstava Výtvarnické družiny, 

Beaufortova síň, Praha 

Členská výstava, SZVU, Plzeň 

E. Famira - výstava obrazů, Topičův salon, 

Praha 

F. J. Kraus - výstava kreseb, Topičův salon, 

Praha 

Ferdinand Kotvald, Hradec Králové 

František Bílek, Chýnov 

František Emler - výstava obrazů, Topičův 

salon, Praha 

František Gross, galerie J. R. Vilímka, Praha 

František Ropek a Ladislav Vele, Pardubice 

František Skořepa, Ars, Praha 

Hugo Boettinger - Z umělcova soukromí, 

Výtvarné dílo, Praha 

Ivo Rubič, Mazáčova síň, Praha 

J. Fiala - výstava obrazů, Rubešová galerie, 

Praha 

J. O. Lankaš a Karel Skála, společná 

výstava soch a obrazů 

J. Vlček - Z rodného kraje, Hradec Králové 

Jan Bauch, galerie J. R. Vilímka, Praha 

Jan Hylma a K. Svatar, Beaufortova síň, 

Praha 

Jan Kojan - výstava obrazů, Topičův salon, 

Praha 

Jan Šrámek, Mazáčova síň, Praha 

Jan Štenc - život a práce, UPM, Praha 

Jaroslav Jareš, Mazáčova síň, Praha 

Jiří Krejč, Topičův salón, Praha 

Josef Hašek, V. Hejna, A. Kalvoda, V. 

Kolařík, Kostelec nad Orlicí 

Josef Škoda, městké muzeum, Hradec 

Králové 

Karel Dudych, Ars, Praha 

Karel Tondl, výstava monotypů, Hollar, 

Praha 

L. Šimáček, Poštová galerie, Praha 

Ladislav Šíma, SVU Mánes, Praha 

Ladislav Vele a František Ropek, Smetanův 

dům, Litomyšl 

Lidový byt 1942, Dům uměleckého 

průmyslu, Praha 

Ludmila Janská a Vilém Hlobil, SVU, Praha 

Ludmila Janská, Umělecká beseda Svazu 

českého díla, Praha 

Milada Šindlerová, posmrtná výstava, JUV, 

Praha 

Národ svým výtvarným umělcům 

Officina Pragensis - výstava žáků grafické 

školy Jaroslava Švába, Hollar 

Opuštěná planeta, Topičův salon, Praha 

Oto Matoušek, Salon výtvarné dílo, Praha 
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Plastika v interiéru, ELK, Lucerna, Praha 

Portrét 1898-1942, Jednota umělců 

výtvarných, Praha 2 

R. Schlosser, Rubešová galerie, Praha 

Richard Lahnder, SVU, Praha 

Richard Wiesner, malý sál SVU Mánes, 

Praha 

Roman Sirotský, Bohmovo umělecké 

knihkupectví, Praha 

S. Kittnar, Mazáčova výstavní síň, Praha 

Sdružení výtvarných umělců moravských, 

Hodonín 2 

Stálá výstava odborných a průmyslových 

škol, UPM, Praha 

V. A. Šrůtek, Topičův salon, Praha 

Václav Pavlík, galerie J. R. Vilímka, Praha 

Velká výstava německého umění, Dům 

umění, Michov 2 

Věra Jičínská, SVU Aleš, Brno 

Vilém Hlobil - výstava obrazů, galerie 

Sdružení výtvarníků 

Vladimír Hrska, malý sál SVU Mánes, 

Praha 

Vladimír Sychra - výstava obrazů, SVU 

Mánes, Praha 

Vojáci jako umělci, Myslbek, Praha 

Výstava čtyř členů SVU Myslbek, Praha 

Výstava hořických výtvarníků, Hořice v 

Podkrkonoší 

Výstava krajin, Beaufortova síň, Praha 

Výstava kruhu výtvarných umělkyň, 

Myslbek, Praha 

Výstava mladých výtvarníků, Zlín 

Výstava nacionálně socialistické péče o 

blaho lidu v župě Sudetenland, UPM, Praha 

Výstava Svazu českého díla, Praha 

Výstava východočeských výtvarníků, 

Pardubice 

Zlínský salon 

Zotavení a pohostinství na Moravě 

Zotavení a pohostinství v Čechách a na 

Moravě, výstava KČT, UPM, Praha 

Želmíra Manclová, Rubešová galerie, Praha 

1943 
A. Podzemná-Suchardová, Valašské 

Meziříčí 

A. Rechziegel - výstava obrazů, 

Malostranská beseda, Praha 

A. Solovjev, Rubešová galerie, Praha 

Ada Novák, galerie J. R. Vilímka, Praha 

Adolf Kašpar, Olomouc 

Alois Fišárek, malá síň Mánesa, Praha 

Alois Juříček, Beaufortova galerie, Praha 

Anna Roškotová, galerie J. R. Vilímka, 

Praha 

Antonín K. Horák - výstava obrazů, galerie 

Sdružení výtvarníků, Praha 

Antonín Mánes, galerie J. R Vilímka, Praha 

August Ságner, Kostelec nad Orlicí 

Beřich Linhart, Mazáčova výstavní síň 

Bohumil Stanislav Urban, galerie Sdružení 

výtvarníků, Praha 

Bohumil Ullrych - výstava obrazů, Salon 

Výtvarné dílo, Praha 

Božena Horská-Kusá, palác Loyd, Praha 

Božena Vejrychová-Solarová, Brno 

Členská výstava Sdružení výtvarníku, SVU 

Mánes, Praha 

Členská výstava SVU Mánes, Praha 

Členská výstava SVU Myslbek, Praha 

Členská výstava Umělecké besedy, Svaz 

českého díla, Praha 

Dr. F. X. Harlas, Ústřední knihovna 

hlavního města Prahy 

Dr. Fischer - výstava kreseb a karikatur, 

Rubešová galerie, Praha 

F. Hála - výstava obrazů, Mazáčova síň, 

Praha 
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F. Kafuňková-Kavánková - výstava obrazů, 

Olomouc 

F. V. Mokrý, Salon Výtvarného díla, Praha 

František Bílek, Beaufortova síň, Praha 

František Emler - výstava obrazů, Topičův 

salon, Praha 

František Malý, galerie J. R. Vilímka, Praha 

František Podešva, Salon výtvarného díla, 

Praha 

František Vít Blažek - výstava obrazů, 

Rubešová galerie, Praha 

František Zikmund, Topičův salon, Praha 

H. Zezulová, Mazáčova síň, Praha 

Hosté Mánesa 1943, SVU Mánes, Praha 

J. Hudec - výstava obrazů, Rubešová 

galerie, Praha 

Jan Křížek - Několik malířských záběrů z 

Evropy, galerie Sdružení výtvarníků, Praha 

Jan Rambousek - výstava obrazů, Topičův 

salon, Praha 

Jan Štámek, JUV, Praha 

Jan Znoj - sochařská tvorba, Myslbek, 

Praha 

Jaroslav Dědina - výstava obrazů, Obecní 

dům, Praha 

Jaroslav Hudec, JUV, Praha 

Jaroslav Melichárek, Mazáčova síň, Praha 

Jihočeský salon, Sezimovo Ústí 

Jindřich Wielgus, galerie J. R. Vilímka, 

Praha 

Jiří Trnka, galerie J. R. Vilímka, Praha 

Jiří Trnka, výstava portrétů, Národní 

divadlo, Praha 

Josef Brož, Umělecká Beseda, Praha 

Josef Šilhavý, Rubešová galerie, Praha 

Jožka Kraťochová, Malostranská beseda, 

Praha 

Jožka Ryšavá, JUV, Praha 

Julie Zemanová-Procházková, síň Ars, 

Praha 

K. J. Sigmund, Litomyšl 

Karel Holec - výstava obrazů, Rubešová 

galerie, Praha 

Karel Karas - výstava obrazů, Hradec 

Králové 

Karel Šlenger, Topičův dům, Praha 

Karel Tondl - výstava obrazů, Hollar, Praha 

Karel Zapletal - výstava obrazů, Mazáčova 

síň, Praha 

Leoš Kubíček, Hradec Králové 

Ludvík Kuba - výstava obrazů, salon 

Výtvarné dílo, Praha 

Marie Zlatníková, Topičův salon, Praha 

2 Maryša Neubertová - výstava obrazů, Lázně 

Poděbrady 

Max Švabinský - kresby krajin, galerie J. R. 

Vilímka, Praha 

Max Švabinský, výstava grafiky v síni 

Hollar, Praha 

Miloš Krátký, výstava kytic a motivů z 

Českomoravské vysočiny, Beaufortova síň, 

Praha 

Národ svým výtvarným umělcům 

Oldřich Kalandra - výstava obrazů, 

Beaufortova síň, Praha 

Oldřich Kerhart, Topičův salon, Praha 

Olga Nebeská-Frýdlová, Rubešová galerie, 

Praha 

Otakar Mrkvička, galerie J. R. Vilímka, 

Praha 

Otokar Staudigl - výstava obrazů, 

Mazáčova síň, Praha 

Platon Dějev, F. X. Bóhm, V. Kačírek, M. 

Shiller, F. Vlk, Rubešová galerie, Praha 

2 Posázaví v obrazech, výstava KČT, 

Myslbek, Praha 

Prof. Karel Dvořák, SVU Mánes, Praha 

2 Přehlídka 99, Topičův salon, Praha 

Richard Bran, Topičův salon, Praha 
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Salon Výtvarné dílo, Praha 

Stanislav Svoboda, Sdružení výtvarníků, 

Praha 

Statnislav Šturc - výstava obrazů, Janoutův 

grafický kabinet, Kladno 

Umělci národu 7 

Umění a umělecký průmysl v Japonsku, 

UPM, Praha 

Václav Hejna, Topičův salon, Praha 

Václav Karel, Alšova síň Umělecké besedy, 

Praha 

Václav Sedláček, Svaz českého díla, Praha 

Velká výstava německého umění, Dům 

umění, Michov 3 

Věra Jičínská, Dům umění, Moravská 

Ostrava 

Věra Jičínská, Hradec Králové 

Vilma Vrbová, Alšova síň Umělecké 

besedy, Praha 

Vlasta Kačírek - výstava obrazů, Mazáčova 

síň, Praha 

Vlastimil Kozák - výstava obrazů, 

Žerotínův zámek, Přerov 

Vojtěch Sedláček, Svaz českého díla, Praha 

Výstava amatérských malířů, Chrudim 

Výstava F. Molíka 

Výstava mladých výtvarníků, Zlín 

Výstava nymburských výtvarníků, Nymburk 

Výstava Sdružení jihočeských výtvarníků, 

Svaz českého díla, Praha 4 

Výstava Sdružení výtvarníků, Zlín 

Výstava skupiny mladých výtvarníků, 

Topičův salon, Praha 

Výstava Skupiny olomouckých výtvarníků, 

Praha 2 

Výstava Skupiny olomouckých výtvarníků, 

Praha 

Výstava slpolku Aleš, Brno 

Výstava spolku výtvarníků Praha, Myslbek, 

Praha 

Výstava Svazu českého díla v Domě 

uměleckého průmyslu, Praha 

Výstava SVUM, Hodonín 

Výstava v Mazáčově síni, Praha 

Výstava východočeského SVU, Pardubice 

Výstavy kreseb a náčrtů v galerii Sdružení 

výtvarníků, Praha 

Výstavy Výtvarného odboru Malostranské 

besedy v Praze 

Zlínský salon 

Želmíra Manclová - výstava obrazů, 

Smetanovo muzeum, Praha 

1944 
A. Pitrmann - výstava obrazů, galerie 

Spolku výtvarníků Praha 

Alois Hejl a Jan Mehl - výstava obrazů, 

Praha 

Arnošt Folprecht - výstava obrazů, Ústřední 

knihovna pražska 

Arnošt Hofbauer, SVU Mánes, Praha 

Bedřich Mudroch, galerie Sdružení 

výtvarníků, Praha 

Bohumil Stanislav Urban, Výtvarné dílo, 

Praha 

Bohuslav Harna - výstava obrazů, Valašské 

Meziříčí 

Ctěte práci - současné německé umění, 

Zemské museum, Praha 

Cyril Chramosta - výstava obrazů, Ars, 

Praha 

Členská výstava Sdružení výtvarníků, Svaz 

českého díla, Praha 

Členská výstava Spolku výtvarníků Praha 

Členská výstava SVU Aleš, Moravská 

Ostrava 

Členská výstava SVU Mánes 

Členská výstava SVU Myslbek, Praha 

Dagmar Čížková - výstava obrazů, malá síň 

Mánesa, Praha 
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Dětem a o dětech, Ars, Praha 

E. Famira - výstava obrazů, Topičův salon, 

Praha 

F. Turek - výstava obrazů, Mazáčova síň, 

Praha 

Ferdinand Kotvald, výstava obrazů, Topičův 

salon, Praha 

František Doležal - výstava obrazů, Holice 

František Charvát - výstava obrazů, 

Sdružení výtvarníků, Praha 

František Kučera - výstava obrazů, Ústřední 

knihovna, Praha 

František Ropek - výstava obrazů, galerie J. 

R. Vilímka Praha 

František Slýš - výstava obrazů, Janoutův 

kabinet, Kladno 

H. Šindelářová - výstava obrazů, SZVU, 

Praha 

J. Jičínský - výstava obrazů, Mazáčova síň, 

Praha 

Jaroslav Grus - výstava obrazů, Topičův 

salon, Praha 2 

Jaroslav Hlavsa - výstava obrazů, Městská 

knihovna, Praha 

Jiří Mandel - výstava obrazů, Rubešová 

galerie, Praha 

Josef Melichar - výstava obrazů, Rubešová 

galerie, Praha 

Julie W. Mezerová - výstava obrazů, JVU, 

Praha 

Julie W. Mezerová - výstava obrazů, Slaný 

K. J. Sigmund - výstava obrazů, Hradec 

Králové 2 

Karel Dudych - výstava obrazů, Ars, Praha 

Karel Holan - výstava obrazů, Pošova 

galerie 

Karel Skála - výstava obrazů, galerie 

Sdružení výtvarníků, Praha 

Karel Svolinský, galerie J. R. Vilímka, 

Praha 

Karel Tondl - výstava obrazů, Hollar, Praha 

L. Šimer - výstava obrazů, Mazáčova síň, 

Praha 

Ludvík Schneiderka - výstava obrazů, 

Rubešová galerie, Praha 

M. M. Hlobilová - výstava obrazů, Topičův 

salon, Praha 

Marie Vořechová-Vejvodová, Umělecká 

beseda, Praha 

Max Švabinský, Moravská Ostrava 

Miloš Kesl - výstava obrazů, Mazáčova síň, 

Praha 

Ondřej A. Černoušek, Ústřední knihovna, 

Praha 

Podobizna v díle Františka Bílka, Alšova síň 

Umělecké besedy, Praha 

V. Pučelík - výstava obrazů, Beaufortova 

galerie, Praha 

V. Vrbský - výstava obrazů, Ars, Praha 

Václav Junek - výstava obrazů, Obecní 

dům, Praha 

Vincenc Vingier - plastiky a kresby zvířat, 

Ars, Praha 

Vít Rudolf - výstava obrazů, Mazáčova 

výstavní síň, Praha 

Vladimír Ringes, Ars, Praha 

Výstava absolventů školy uměleckých 

řemesel v Brně 

Výstava Jednoty výtvarných umělců, Praha 

Výstava k 25. výročí Metzner-Bundu, 

Myslbek, Praha 

Výstava poděbradských malířů v lázeňské 

kolonádě, Poděbrady 

Výstava Sdružení olomouckých výtvarníků, 

Praha 

Výstava Sdružení výtvarníků, Praha 

Výstava Skupiny olomouckých výtvarníků 

Výstava Spolku SVU Aleš, České dílo, 

Praha 

Výstava Spolku výtvarníků Praha, Myslbek, 
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Praha 

Výstava SVU Aleš, Svaz českého díla, 

Praha 2 

Výstava Výtvarnické družiny, Svaz českého 

díla, Praha 4 

Výstava žákovských prací, spolek Mánes 

Zbyněk Štolovský - výstava obrazů, 

Rubešová galerie, Praha 

Zdenka Burgauserová - výstava obrazů, 

Svaz českého díla, Praha 
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15. Přehled oznámených úmrtí umělců 

Úmrtí umělce je hlavním tématem 33 z celkového počtu 1690 nakódovaných příspěvků. Po 

odstranění duplicitních zmínek o úmrtí jednoho umělce zůstal seznam 27 umělců, jejichž 

úmrtí Pestrý týden na svých stránkách během protektorátu oznámil. Pouze 6 ze 33 těchto 

příspěvků jsou autorské články. Zbývajících 27 spadá do kategorie krátkých zpráv 

doplněných fotografií umělce. 20 takových příspěvků bylo zařazeno v rubrice Aktuality 

týdne, 4 v rubrice Besídka Pestrého týdne. 6 oznámení není zařazeno do žádné rubriky a 

zbývající 3 oznámení se nacházejí v rubrikách: Různé zajímavosti z domova i z ciziny, 

Z našeho uměleckého života a Významné události. 

1939 
Černý Jaromír 

Klein Viktor 

Wenig Josef 
Kafka Bohumil 

1942 

Martínek M. 

Uprka Joža 

Jakub František 

Boudová Anna 

1940 
1943 
Kozák, Bohuslav 

Pitter, Emil 

Schlos, Robert 

Šimon, Tavik František 

Trefný, Jan 

1941 
Bílek František 

Heinz Bohumil 

Hudeček Antonín 

Hofbauer, Arnošt 

Jaroněk, Alois 

Kalvoda, Alois 

Munch, Edward 

Novák, Ladislav 

1944 

Kysela František 

Musatov Grigorij 

Šejnost Josef Stejskal, František 

Vosmík, Čeněk Šindlerová Milada 
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16. Odpovědi na výchozí premisy a otázky 

Zde odpovídám na otázky, které jsem si položila na počátku své práce a formulovala je v 

kapitole 7., na straně 23. 

• Pestrý týden, coby oficiální periodikum, mohl informovat pouze o umělcích, kteří 

se nedostali do konfliktu s panujícím totalitním režimem. 

Pestrý týden výjimečně na umělce perzekuované gestapem upozorňoval. Pochopitelně nikdy 

v souvislosti s jejich problémy s vládnoucím režimem. Pravděpodobně nejvýraznějším 

projevem odmítnutí nacistické zvůle ze strany Pestrého týdne bylo otištění fotografie Alfonse 

Muchy na titulní straně vydání z 22. července 1939, tedy 8 dní po umělcově smrti, která 

nastala krátce po jeho vyčerpávajícím výslechu gestapem. Tisk nesměl publikovat zprávy o 

zatýkání nebo zajišťování veřejně činných nebo jiných občanů,288 a proto v Pestrém týdnu 

nevyšel nekrolog, upozorňující na smrt umělce, jelikož bylo zřejmé, že k jeho úmrtí přispěla 

nacistické perzekuce. Tím spíše je udivující, že namísto nekrologu časopis otiskl fotografii 

Alfonse Muchy s dovětkem: „Alfons Mucha, malíř a ilustrátor, velká postava uměleckého 

světa minulé epochy, význačný representant českého umění v cizině, autor Slovanské epopeje 

a grafických návrhů prvních našich poštovních známek a bankovek."289 Co víc, tento 

symbolický vzkaz českému národu manifestující sílu češství a nesouhlas vydavatele časopisu 

s policejními praktikami panujícího režimu byl publikován na titulní straně. Toto 

privilegované místo redakce časopisu nikdy během protektorátu neobsadila fotografií žádného 

Němce. Dalším příkladem budiž otištění fotografie z posmrtné výstavy malíře Zdenka Rykra, 

která se konala v létě roku 1940 v Kolíně, přestože tento umělec naplňoval nacistickou 

představu „zvrhlého umění"(Entartete Kunst - více viz kap. 17, s. 116) a v roce 1940 

v souvislosti s dobovými poměry spáchal sebevraždu 290 Doc. Lahoda ve své stati „Moderní 

umění a cenzura vletech protektorátu" říká: „Němci kupodivu na českou situaci pojem 

„zvrhlé umění" důsledně neaplikovali. Ani v Čechách, ani na Moravě během protektorátu 

žádná výstava „zvrhlého" umění neproběhla..."291 V roce 1944 publikoval Pestrý týden 

v souladu s tímto tvrzením medailon Bohumila Kubišty,292 který stejně jako Zdenek Rykr 

spadal do kategorie „zvrhlého umění". Pestrý týden také několikrát upozornil na tvorbu Jana 

288 Informace pro šéfredaktory denních listů po 15. 3. 1939. In : Katalog k výstavě Dějiny českého novinářští a 
českých novinářských spolků. Blodigová, A., Kópplová, B„ Sekera, M. Praha : 2002, s. 59. 
289 Pestrý týden, 1939, č.29, s. 1. 
291 W L á h o d a V o j t ě c L Moderní umění a cenzura v letech protektorátu. In Švácha, Rostislav (ed.). Dějiny 
českého výtvarného umění [V] 1939/1958. Praha: Academia, 2005, s. 115. 
292 Pestrý týden, 1944, č. 35, s. 5. 
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Baucha a Františka Grosse, kteří byli na základě své „umělecké zvrhlosti" totálně nasazeni do 

výroby.293 

• Většina ukázek uměleckých děl spadá do oblasti apolitické žánrové tvorby. 

Pestrý týden skutečně v době Protektorátu Čechy a Morava publikoval nekonfliktní 

reprodukce uměleckých děl, které nezavdávaly příčinu postihu vydavatele. Nejčastěji 

zastoupenými tématy v olejomalbě jsou krajiny, zátiší a portréty. U plastik jsou to především 

busty a návrhy či realizace pomníků. Tematicky, ale především stylově nekonfliktní tvorbu 

redakce zařazovala do časopisu také v případě, kdy šlo o problematické osobnosti moderních 

umělců jakými byli Bohumil Kubista, František Gross, Jan Bauch, Jan Zrzavý anebo například 

Václav Špála. 

• Propagoval Pestrý týden německé umění na úkor českého? 

Nikoli. Naopak, německé umění se na stránkách protektorátních výtisků Pestrého týdne 

objevuje pouze příležitostně a zejména v případech, které nebylo možné ze strany vydavatele 

časopisu ignorovat. Jednalo se o příležitosti jakými bylo konání výstavy Německá velikost 

v Zemském muzeu v Praze nebo výstavy Na cestě k nové Evropě, konané tamtéž. Stejně tak 

časopis několikrát zmínil Velkou výstavu německého umění, kterou pořádal od roku 1937 

jednou ročně mnichovský Dům umění a například v roce 1944 časopis publikoval medailon 

německého architekta Wilhelma Kreise, jenž byl v předcházejícím roce jmenován 

prezidentem Říšské komory výtvarných umění.294 (Více viz kapitola 10.5.) 

• Je z obsahu Pestrého týdne patrné zneužití umění ve jménu propagace totalitní 

moci? 

Zcela výjimečně ano. Nejvýraznějším příkladem bylo otištění japonských válečných 

propagačních plakátů.295 Jako další příklad bych chtěla uvést využití kresleného zpravodajství 

z fronty od kresliřů-vojáků, tzv. „Propaganda Kompanie" (PK). Podrobně se činnosti PK 

věnuje článek z roku 1944.296 Pokud jde o české umělce, v protektorátních číslech Pestrého 

týdne jsem se nedočetla o snahách vyjadřovat prostřednictvím umělecké činnosti jakékoli 

ideje související s válkou nebo s okupací. 

293 Lahoda,Vojtěch. Moderní umění a cenzura v letech protektorátu. In Švácha, Rostislav (ed.). Dějiny českého 
výtvarného uměni [V] 1939/1958. Praha : Academia, 2005, s. 119. 
294 Pestrý týden, 1944, č. 1, s. 6. 
295 Pestrý týden, 1942, č. 23, s. 11. 
296 Tamtéž, 1944, č. 23, s. 2. 
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• Lze v textu vysledovat snahu o posilování národního vědomí prostřednictvím 

odkazů k velikosti českých umělců a jejich děl v minulosti? 

Ano, velmi patrným rysem válečné publikační činnosti Pestrého týdne byl návrat 

k představitelům českého romantismu a realismu 19. století, kteří propagovali zásady klasické 

akademické malby a k iluminacím středověkých rukopisů, v tomto případě zejména 

v souvislosti s kultem sv. Václava. 

• Jaká je četnost příspěvků týkajících se kultu svatého Václava, jejž velmi dobře 

demonstruje právě oblast výtvarného umění? 

Téma svatého Václava jsem v oblasti výtvarného umění v protektorátních vydáních Pestrého 

týdne zaznamenala u 25 příspěvků. Více viz podkapitola 10.10., s. 73-75. 

• Období protektorátu vedlo k omezení stavební činnosti, proto předpokládám 

minimální četnost příspěvků s touto tematikou. 

V průběhu Protektorátu Čechy a Morava se zásadně změnil poměr mezi zastoupením 

výtvarného umění a architektury na stránkách Pestrého týdne. Zatímco v roce 1939 se časopis 

věnoval oblasti architektury výrazně více než výtvarnému umění, v dalších letech protektorátu 

tomu bylo jinak. Více viz podkapitola 10.4., s. 41-42. 
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17. Závěr 

Ve sféře kulturní aktivity vedl nastupující i triumfující fašismus svůj nejsoustředěnější útok proti avantgardnímu 

umění, totiž proti těm silám, které v posledním půlstoletí oživovaly umělecký vývoj, jenž, poslušen svých zákonů 

a vlastních tendencí, vybočil radikálně z vyježděné dráhy vládnoucí estetické konvence a rutiny a postupoval 

cestami, které daleko překročily obzor průměrné a podprůměrné inteligence a vnímavosti konservativní většiny 

tak zv. uměnímilovného obecenstva, oficiální kritiky i kulturní byrokracie. 

Karel Teige, Entartete Kunst 

Oficiální umění Třetí říše a potažmo Protektorátu Čechy a Morava předznamenala výstava 

Zvrhlého umění (Entartete Kunst) otevřená 19. července 1937 v Mnichově jenom den poté, co 

byla zpřístupněna první z řady Velkých výstav německého umění v nově vybudovaném Domě 

umění v Mnichově. Cílem výstavy Zvrhlé umění bylo zesměšnit a zneuctít kreativní umění, 

které se příčilo představě umění v pojetí německého národního socialismu. Pro Hitlera a 

Goebbelse, kteří stáli za jeho konceptem, patřilo do oblasti „zvrhlého umění" vše, co se 

odchylovalo od věrného zobrazení skutečnosti jiným směrem než idealizováním objektivní 

skutečnosti po vzoru klasické akademické stylizace.297 Hitler podmiňoval koncept „zvrhlého 

umění" jednak uměleckou nedostatečností post impresionistických uměleckých směrů a dále 

židovským původem vlastních umělců, kteří se k tzv. zvrhlému umění svoji tvorbou hlásili. 

Jako „zvrhlé umění" Hitler jmenovitě odsoudil kubismus, dadaismus, futurismus a 

impresionismus 298 Ve svém projevu při příležitosti otevření Domu německého umění v 

Mnichově v podstatě označil tyto umělecké směry za módní výstřelky, které se vymykají 

skutečnému umění, jehož úkolem ve všech dobách má být mj. srozumitelnost. Poněkud 

složitější byl vztah nacistů k expresionismu. Ještě v roce 1934 o něm Goebbels uvažoval jako 

o zprostředkovateli říšského mysticismu, ale nakonec jej německá ideologie zavrhla, stejně 

jako ostatní již jmenované styly, právě z důvodu nízké obecné sdílnosti.* 

Mým úkolem v této práci nebylo hodnotit kvalitu prezentovaného výtvarného umění, mohu 

však potvrdit, že výběr umělců, kterým časopis Pestrý týden na svých stránkách věnoval 

prostor, není reprezentativní přehlídkou českého umění první poloviny 20. století. Setkáváme 

se zde pouze s vybranou skupinou umělců limitovanou rasově, politicky, ale i formou 

297 Teige, Karel. Entartete Kunst. In České uměni 1938-1989. Praha : Academia, 2001 s. 64. 
298 Proslov Adolfa Hitlera při otevření Domu německého umní v Mnichově a zahájení první Velké výstavy 
německého umění. In České umění 1938-1989. Praha : Academia, 2001 s. 66-67. 
* Rozhovor s Doc. PhDr. Vojtěchem Lahodou, ze dne 10. dubna, 2006. 
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uměleckého vyjádření. Mezi uváděnými umělci tudíž, až na několik výjimek, které unikly 

pozornosti odpovědných míst, případně jimi byly tolerovány, nejsou židé, ti, které hrozba 

nacismu donutila k včasné emigraci, umělci perzekuovaní nacistickou totalitou a nakonec ti, 

jejichž výtvarný projev nekonvenoval požadavkům doby. 

Počátek národního útlaku v roce 1939 vyvolal národní myšlenkový obrat k minulosti. Tak, 

jako se národ v literatuře vracel k Máchovi, Nerudovi a jiným, tak si v oblasti výtvarného 

umění začal připomínat Josefa Mánesa, Antonína Machka, Josefa Navrátila a mladší, již 

nežijící umělce, jako byl Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek, Jan Preisler, Antonín Slavíček, 

Vojtěch Hynais, Julius Mařák anebo Hugo Boettinger, známý čtenářům prvních ročníků 

Pestrého týdne jako autor karikatur, které publikoval pod pseudonymem Dr. Desiderius. 

Ikonou české státnosti se pro národ stal svatý Václav. Osoba svatého Václava byla od 

středověku inspirací mnoha umělcům a vedla ke vzniku řady děl počínaje iluminacemi ve 

starých rukopisech a například monumentálním sousoším J. V. Myslbeka se svatým Václavem 

umístěným v čele Václavského náměstí konče. Pestrý týden věnoval svatováclavské legendě 

na svých stránkách v prvních třech letech protektorátu mimořádný prostor a čerpal při tom 

z bohaté nabídky uměleckých děl zasvěcených právě svatému Václavovi. 

Během Protektorátu Čechy a Morava kvetla výstavní činnost. Vrcholem rozvoje výstavnictví 

byl rok 1943. Poslední zmínku o výstavě jsem v textu Pestrého týdne zaznamenala v srpnu 

roku 1944. Řadu výstav pod souborným názvem Národ svým výtvarným umělcům uspořádala 

pro české umělce kulturní rada Národního souručenství. Jednalo se o prodejní výstavy 

v různých městech protektorátu. Smyslem výstav byla sociální pomoc strádajícím umělcům, 

kteří měli během války často problém s odbytem svých děl. Sami výtvarní umělci však nebyli 

spokojeni s kvalitou produkce, která byla v rámci těchto výstav národu představována. Jako 

reakce na cyklus výstav Národ svým výtvarným umělcům vznikl jiný cyklus výstav, nazvaný 

Umělci národu.299 Velkou událost v oblasti výtvarného umění představovaly Zlínské salony, 

přičemž Pestrý týden průběžně svým čtenářům představoval ukázky z děl, které spatřili 

návštěvníci těchto pravidelných výstav. 

Výběr umělecké tvorby představované během Protektorátu Čechy a Morava čtenářům na 

stránkách Pestrého týdne dokládá, že dané období nepřálo avantgardním uměleckým směrům. 

299 Pestrý týden, 1943, č. 5, s. 8. 
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Současně je ale potřeba dodat, že Pestrý týden se po celé toto složité období snažil plnit roli 

objektivního referenta o dění v oblasti výtvarného umění, pochopitelně, vezmeme-li v úvahu 

základní, již dříve uvedená omezení, která si vynutila vládnoucí totalitní moc. Přesto například 

v roce 1944 Pestrý týden publikoval medailon Bohumila Kubisty,300 který svojí tvorbou 

naplňoval nacistickou představu „zvrhlého umění" a na titulní straně vydání z 22. července 

1939 otiskl fotografii Alfonse Muchy, který zemřel 14. července po vyčerpávajícím výslechu 

gestapem. Nekrolog Alfonse Muchy ale v časopise není. Nenajdeme v něm ani reprodukce děl 

umělců odvlečených do koncentračních táborů jako byli Josef Čapek, Emil Filla či surrealisty 

Jindřicha Štýrského, který strávil první roky okupace mimo veřejný život a v roce 1942 

zemřel. Nicméně Pestrý týden se snažil představovat svým čtenářům soudobou uměleckou 

scénu s maximální možnou objektivitou, přičemž v nejvyšší možné míře bojkotoval vše, co 

bylo německé. Pestrý týden informoval o výstavě skupiny Sedm v říjnu v Topičově salonu 

v roce 1939, publikoval reprodukce obrazů členů skupiny 42 Františka Grosse a Karla Součka 

a snímky skulptur Ladislava Zívra, ukázky z tvorby malířů Umělecké besedy jako byli Václav 

Rabas, Vlastimil Rada či Vojtěch Sedláček, představitelů tzv. sociální malby jako byli Karel 

Holan nebo Miloslav Holý i obrazů nezávislých umělců jako byli Jan Bauch a Vladimír 

Sychra. 

V rámci svého studia protektorátních vydání Pestrého týdne jsem nezaznamenala snahu o 

šíření říšské myšlenky specificky v řadách českých výtvarných umělců a žádné aktivistické 

projevy českých umělců. 

Překvapivě malý počet příspěvků se týká říše, respektive výtvarného umění a architektury 

v říši. Za připomínku stojí, že Pestrý týden nezmiňuje ani jednou osobu architekta Alberta 

Speera a neseznamuje své čtenáře s žádným z jeho děl. Přitom Hitler, který sám choval 

umělecké ambice, ve spolupráci s Albertem Speerem plánoval přestavbu Berlína ve stylu 

architektury antického Říma, ovšem v gigantických rozměrech. Celý projekt měl být 

dokončen v padesátých letech 20. století. Jeho realizaci však zastavil obrat situace na frontě 

v roce 1942 a v konečném důsledku vítězství spojeneckých mocností v druhé světové válce. 

Ve srovnání s polem výtvarného umění je v protektorátních vydáních Pestrého týdne vymezen 

architektuře mnohem menší prostor. Dozvídáme se zejména o dokončení některých budov 

300 Pestrý týden, 194, č. 35, s. 5. 
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jejichž stavba byla zahájena před okupací a o zahájení výstavby říšských dálnic na území 

Protektorátu Čechy a Morava. Odborné články se soustředí na význačné stavby realizované 

v zahraničí a na teorii architektury. Naprostá většina příspěvků z oblasti architektury jsou 

turistické profily českých měst a příspěvky, které obracejí pozornost čtenářů k českým 

hradům, zámkům a národopisné činnosti KČT. 

Umění představované čtenářům Pestrým týdnem vletech 1939-1945 nereflektuje sociální 

problematiku období Protektorátu Čechy a Morava a četnost příspěvků odkazujících 

k umělecké tvorbě německých autorů je pouze marginální.301 

Pokud shrnu publikační činnost Pestrého týdne na poli výtvarného umění a architektury 

v době Protektorátu Čechy a Morava, dovoluji si říci, že si časopis, napříč nepřízni doby a 

v rámci možností daných situací v protektorátu, zachoval důstojný projev a své čtenáře až do 

konce své existence obohacoval o zajímavé informace, a to zdaleka nejen v rovině výtvarné 

estetiky. Zde musím zdůraznit, že absence německého umění, respektive jeho velmi nízké 

poměrné zastoupení na stránkách protektorátních vydáních Pestrého týdne ve srovnání 

s českým, není vůbec náhodné a ani se nejedná o žádné nedopatření. Odpovědný redaktor a 

zakladatel časopisu Karel Neubert se cíleně snažil vyhnout se všemu německému, a to 

jednoduše proto, že během protektorátu nebylo možné, podle slov jeho syna Ladislava, 

oddělovat německou kulturu od nacismu. Tento projev hrdinství ale musel být nutně tolerován 

i jistým liberálním postojem druhé strany. Ladislav Neubert si v této souvislosti vzpomíná na 

představitele nacistické propagandy s příjmením von Hoppe, který byl sám o sobě slušný 

člověk a proti tiskárně nikdy nezakročil.* Kromě aféry s ilegálním tiskem potravinových 

lístků, která skončila zatčením patnácti zaměstnanců tiskárny, se podniku Václav Neubert a 

synové a všem členům Neubertovi rodiny nacistická perzekuce po celou dobu okupace 

vyhýbala.302 

Moje práce problematizuje výchozí předpoklad, že v době války se nedaří umění. Na jednu 

stranu dokládá, že e k o n o m i k a v protektorátu skomírá (viz úbytek inzerce a ústup stavebního 

průmyslu) a síly národního hospodářství se napínají k uspokojení válečných potřeb okupanta. 

Na druhou stranu ale protektorátní léta znamenají nebývalý rozkvět výstavnictví a propagace 

301 Srov Lahoda Vojtěch. Moderní umění a cenzura v letech protektorátu. In Švácha, Rostislav (ed.). Dějiny 
českého výtvarného umění [V] 1939/1958. P r a h a : A c a d e m i a 2 0 0 5 , s . 115 
' Pravděpodobně se jedná o komisaře, jehož úkolem bylo sledovat obsah časopisu (viz tez kap. 4. s. 15). 
302 Rozhovor s Ladislavem Neubertem, ze dne 21. března 2006. 
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národní kultury. Tento vývoj ovšem determinují dvě linie. Na jedné straně je to hlad po 

projevech potvrzování národní integrity obyvatel okupovaného národa, jehož státnost byla 

otřesena v samých základech, na druhé straně ale i nutná benevolence říšských správců, bez 

níž by žádný veřejný kulturní život nepřipadal v úvahu. Velmi dobře si uvědomovali, že 

kultura je silným médiem komunikace, vyvinuli systém její systematické kontroly, ale zároveň 

poskytli prostor pro saturaci potřeb národa po jeho tradičních kulturních hodnotách, byť 

v novém světle závislosti na Třetí říši, jakožto ochraňujícím nadnárodním celku. V rámci Třetí 

říše hrála česká kultura pouze roli jakéhosi přidruženého regionálního etnografického projevu 

národa, jehož populace z velké většiny splňovala předpoklady k asimilaci s německým 

národem. V době Protektorátu Čechy a Morava existovala i ilegální sféra kulturní činnosti, o 

té se však logicky v oficiálních periodicích nedozvíme. Má práce plně potvrzuje, že Pestrý 

týden, coby oficiální periodikum protektorátní doby, neodrážel realitu života, ale pouze to, co 

odpovídalo představám nacistické okupační politiky. Kultura byla použita jako prvek 

upevňující postavení okupantů, přestože se tak do jisté míry paradoxně dělo skrze posilování 

národního vědomí okupovaného národa. Nabízí se srovnání s konceptem Neila Postmana, 

který ve své knize Amusing Ourselves to Death (Ubavit se k smrti) popisuje, jakým způsobem 

média odvracejí pozornost diváků od závažných otázek veřejného života a zahrnují je časově 

neohraničenou zábavou. Podobně nacisté z veřejného diskurzu eliminovali otázky týkající se 

deportovaných židů a jiných nepohodlných skupin obyvatelstva, vyhlazení Lidic a Ležáků, 

tisíce poprav českých občanů aj. Umělecká díla konvenující svým žánrovým obsahem a 

ztvárněním srozumitelným nacistickému pojetí výtvarného umění spolu s ostatními projevy 

kultury, tak posloužily jako vhodná mediální agenda nahrazující výše uvedená, tabuizovaná či 

záměrně zcela dezinterpretovaná, témata. 
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18. Resume 

Jana Hruba: Image of Art and Architecture in Protectorate Bohemia and Moravia 

1939-1945 as Reflected by "Pestry tyden" 

The main focus of this thesis is a weekly magazine Pestry tyden (Fancy Week) published from 

1926 to 1945 in Prague. Specifically, it aims to provide evidence on art and architecture 

during World War II in Bohemia and Moravia whilst occupied by Nazi Germany, and the way 

that art and architecture were reflected in the magazine. The author collected annotations of 

articles and reports published by the magazine in the 6 years of the protectorate that were 

relevant for the given topic. The total number of annotations gathered was 1,690. The first part 

of the thesis presents origins of the magazine and its publishing house named after its founder 

Vaclav Neubert & Sons, the history of which dates back to the Austro-Hungarian Empire in 

1877. Then it summarizes the activity of the magazine Pestry tyden during its 19-year 

existence and informs about the magazine during the Nazi occupation and lists its recurrent 

sections. Further, it reviews the situation of Czech culture under the protectorate and 

concludes that German Nazis exploited Czech culture as a tool of Nazi propaganda. This 

introduction is followed by a formulation of the thesis theme and its main hypothesis 

suggesting that war does not support prosperity of art and architecture. After this is a 

description of methodology used for processing relevant news and articles. Due to their high 

number a procedure of quantitative content analysis was utilized. List structuralizing 

individual variables is included. Interpretation of results is presented in writing as well as by 

numeric tables and corresponding graphs processed in Microsoft Excel. In addition, the thesis 

shows a list of journalists - authors of relevant articles, a list of artists mentioned in the 

magazine, a list of articles covering individual artists, a list of exhibitions (year by year) and a 

list of obituaries of artists published in the magazine within the monitored period. The 

epilogue summarizes the gathered data and comments on the initial hypothesis. It concludes 

that the initial hypothesis was partially wrong and that art, unlike architecture, actually did 

flourish during World War II in the Protectorate Bohemia and Moravia, however this 

statement is appended by a series of severely limiting aspects imposed on the art scene during 

the given period. 
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ČASOPISY 
S. Ilustrované, zábavné a dětské časopisy. 

Místo, kde list vychází, název listu 
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Bratislava 
Nový Svet 315 225 }m 6 35 _ 2-20 4200 2100 1050 525 262 131 Ixtýdně M _ 

Při předepsaném umístění 25% přirážky. 

A kép 270 220 3 70 - - 4000 2000 1000 500 250 125 1x týdně M 75 
Brno 

Cvrček 270 195 6 32 - - • 8 0 1100 600 320 190 _ _ 1x týdně M 
V textu 1 mm (65 mm široký) 250 h, petitová 
řádka noticky 500 h, »Zasláno« 400 h. 

Jitro Domoviny 255 185 4 45 _ - 1200 600 300 150 80 40 1x týdně M -
V textu 50% přirážky. 

Komár 260 190 ml 8 22 — 1 — 2000 1000 500 250 130 65 1x týdně M 73 
V textu 50% přirážky, zasláno 1 petitová 
řádka 600 h. 

Kulíšek 260 190 8 22 — - • 8 0 1600 800 400 200 100 50 1x týdně M 73 
V textu 50% přirážky, »Zasláno« 1 petitová 
řádka 480 h. 

Lucerna 270 195 6 32 - - • 8 0 1100 600 320 190 _ — Ixtýdně M _ 
V textu 1 mm (65mm Široký) 250 h, petitová 
řádka noticky 500 h, »Zasláno« 400 h. 

Měsíc 300 210 - 2 105 - - 3000 1500 750 375 188 94 1 x m. M — 

Der Monat 300 210 - 2 105 - - 3000 1500 750 375 188 94 1 xm. M — 

Náš domov 200 130 14 2 60 4— - 600 300 150 75 38 — 1 xm. " M — 

Naše Omladina 240 165 2 80 - 2-10 1000 500 250 125 63 - 1 x m. M _ 
Nový Lid 218 168 5 3 56 5 - - - 1500 750 375 190 95 - Ixtýdně M — ' 

Proud 260 200 6 33 _ 1 -60, 2500 1250 625 313 156 78 Ixtýdně M 73 
V textu 50% přirážky, »Zasláno« petitová 
řádka 13 K. 

Ixtýdně 

Rozkvět 340 240 3 80 - 2— 2000 1000 500 250 125 — Ixtýdně M 51 
V textu za mm 3 K, 1 tisková řádka no-
ticky 6 K. 

Ixtýdně 

České Budějovice 
Přítel Venkova 260 200 - 3 65 - - 600 300 150 75 40 - 1 x týdně M —" 

Holešov 
Naše Směry 240 160 - 2 80 - - 500 280 150 80 40 - 1 x m. ŠT 

Moravská Ostrava 
Ilustrovaný týdenní zpravodaj 

viz politické listy Moravy. 

Nové Město nad Metují 
Pramen 265 198 - 3 62 . - - 1200 600 300 150 75 38 1 xm. M -

Při zvláštním umístěni 25% přirážky. 

Olomouc 
i Zábavná revue 260 170 TU 3 55 - - 1200 600 300 150 75 - Ixtýdně M 

Praha 
Ahoj 300 220 6 35 - 1-45 2610 1305 653 326 163 82 1 x týdně M * 

Přirážky za umístěni: pravá strana pravý roh 
neb levá strana levý roh nahoře 10% ; textová 
číst 30%, román a malý oznamovatel 50%. 

* Viz kartonovou vložku. 

Český a Slovenský Zpravodaj 425 285 - 4 67 - - 1200 600 300 150 75 38 2xm. M ' - ; 

V textu '/, strana 1500 K. 

Děti na jevišti ; . 180 105 - 1 105 - - 450 225 112 75 29 15 4 x ročně M -





I . I l u s t r o v a n é , z á b a v n é a d ě t s k é č a s o p i s y . 

M í s t o , k d e l i s t v y c h á z í , n á z e v l i s t u 

P r a h a 

D ě t s k á N e d ě l e 
V textu a při předeps. umístěni 30% přirážky. 

* Viz kartonovou vložku. 

D o m á c í d í l n a 

E c h o Č S R 
V textu Vi strana 1200 K pro rata. 

H r a a š k o l a 

H u m o r i s t i c k é L i s t y 

Jas 
- Při předeps. umlst. na zadní str. 30% 

K o h - i - n o o r M a g a z í n 

K r á s n ý r o m á n 

K ř í ž o v k a a d ů v t i p 

L e t e m S v ě t e m — D o m o v a S v ě t 

M a l ý Č t e n á ř 

M l a d ý H l a s a t e l 
Přirážky ; 
neb levá si 
část 30%. 

Viz kartonovou vložku 

N a š e P r a h a 

N a š í p ř í r o d o u 
Na 3. a 4. straně obálky '/, strana: 4ba' 
ofset 1800, 2barevný ofset 1600, Ibarevny 
ofset 1500 Kč. 

N o v é B e s e d y 

N o v é Č e c h y 

N o v ý p r o g r a m 

O z v ě n y d o m o v a i s v ě t a 
V textu 30%, při předepsaném umístěni 
části 10%, v pravém horním rohu pravé 
strany v Ins. části 30%, v textu 100% p*" 

P e s t r ý T ý d e n • • 
Textová (převážně obrazová) část: za 1 
Síře 63 mm K 5 — Románová část: za 1 
šíře 63 mm K 6-75. Inseráty menši než 50 
zo 1 mm šíře 63 mm K 9—. Předepsane 
umístěni o 10% vlce. 

P r a í s k ý i l u s t r o v a n ý z p r a v o d a j . 
s mutačním vyd. Moravský ilustr. zpravodaj 
Přirážky za umlst.: pravá str. pravý roh nebo 
levá str. levý roh nahoře 10%, rubriky: pravnl 
rádce, radioamatérský rádce, lékař radl, spo-
leč. rádce, grafologie, rádce výchovy a povo-
lánlatext. část 30%, romanamaly ozn.50/„ 

* Vis kartonovou vložku 

R o m á n y d o kapsy ( R o d o k a p s ) . . . • 

R o m á n y v z r u š e n é c h v í l e — R o z r u c h . 
Na 2. a 3. str. obálky '/, str. K 2500 - , 
zadní bar. str. >/, strana 3400 K pro n 

* Viz kartonovou vložku 

S a l o n . . • 
V textu V , 

S o b o t a . . . . . . 

S v ě t v o b r á z e c h . • 
V textu 30% přirážky. 

S v ě t o z o r . . . 
V textu nebo r 
270 h, >/, strai 

,2. až 4. straně obálky:J 
a 4200 K pro rata. 

Tisková 
plocha 
strany 
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C e n a d í l ů s t r a n y v K 
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Z e i t Im Bild . 
Při předepsané 

Z v o n , b e l e t r i s t i c k ý t ý d e n í k 
Pouze pásky 30 mm 

umístěni 15% přirážky. 

rouze wv ~ ' v . y , cn f t v 
A nění 80 K, celoroční uveřejněni 500 n . 
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II. Ženské, rodinné a módní časopisy. 
mtímtm 

Místo, kde list vychází, název listu 

Brno 
Práce Ženy 

V textu 20% přirážky. 

f Příručky časopisu Práce Ženy . . . . 

Mladá Boleslav 
Dětské šatstvo 
Ruční Práce 

Praha 
Domov našich žen 

V textu 100% přirážky. 

Elegantní dáma 
Eva 

Přirážky za umístění: pravá str. pravý roh neb 
levá str. levý roh nahoře 10°/0-

* Viz kartonovou vložku. 

Hospodyňské Listy ' . . 
Hvězda čes. a slov. paní a dívek . . . 

Přirážky za umístěni: pravá str. pravý roh neb 
levá str. levý roh nahoře 10%, poradny: do-
mácnost, zdravot., kosmetika, a pod. 30%, 
textová část 30%, módní tableau 100%, text 
neb román osamoceně neb malý oznam. 50%. 

* Viz kartonovou vložku. 

Katolická žena 
Na2.a3.str. obálky'/.strana 5200K pro ra-
ta. Na 4. str. obálky '/, str. 6240 K pro rata. 

* Viz kartonovou vložku. 

Lada — Módní Svět 
Předepsané umístění 100% přirážky. 

Lípa — A. B. C. nové ženy 
V textu a na zadní straně 50%, na 1. straně 
200% přirážky. 

List paní a dívek 
Vtextuosamoc. neb v románu 100%, při pře-
depsaném umíst. 10%, pravý roh na pravé str. 
15%, vedle textu 30% přirážky. Při umístění 
stejného inserátudo ..Pražanky" a,.Moravan-
ky'1, aneb do „Listu paní a dívek" a,.Sloven-
ky" snižuje se cena o 5% z neta. 

Moravanka 
Inseráty vedle textu 30%, v textu osamoceně 
aneb v románu 1,00%, předeps. umístění10% 
přiráž., pravý roh na pravé str. 15% přiráž. 

Nagyasszony 
Nové Pařížské Mody . 
Praktická domácnost a hospodářství. . 

V textu 20% přirážky. 

Praktická Hospodyňka 
Pražanka 

Inserce v textu osamoceně, neb v románu 
100%, předepsané umístění 10%, vedle textu 
30%, pravý roh na pravé str. 15% přirážky. 

Radost domova 
V textu 20% přirážky. 

Rodinný krb 
Slovenka 

Vedle textu 30%, osamoceně v textu aneb 
v románu 100%, při předepsaném umístěni 
10% přir., pravý roh na pravé str. 15% přir. 

Svět mladých žen (Škola a rodina) . . 
Vkus . 

* Viz kartonovou vložku. 

Žena a domov 
V textové části 20% přirážky. Při zvláštním 
umístění další přirážka. 

Ženská Rada 
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320 220 '"tm 6 35 — 1-50 2880 1440 720 360 180 90 1 xm. M — 

340 215 '"•m 3 70 - 3 - 3060 1530 765 380 190 90 1x týdně M -

270 185 3000 _ _ _ _ 1 x m. M _ 
285 205 ml 3 65 — 3-60 3078 1539 770 385 193 97 2xm. M * 
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285 190 3 60 - 4-65 4000 2000 1000 500 250 125 1x týdně M * 

320 220 6 36 - 2-50 4800 2400 1200 600 300 150 1x týdně M 74 

320 225 6 35 - 1-70 3000 1500 750 375 185 95 2xm. M 73 

340 210 '"/in 6 35 - 3-25 6500 3250 1625 813 407 1x týdně M 72 
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190 110 400 200 100 50 25 _ 1 xm. M 
340 210 "'fm 6 35 — - • 7 5 2000 1000 500 250 125 — 1x týdně M -

240 180 mi fm 2 90 2-40 1000 550 280 150 90 50 1 xm. M 
285 205 ml /ni 3 65 - 3-60 3078 1539 770 385 - - 1 xm. M * 

245 168 4 40 - 2-10 2000 1000 500 250 125 - 1 xm. M -

220 148 - 2 72 - - 500 260 140 75 

I 
- - 10x ročně M -





II. Ženské, rodinné a módní časopisy. 

Místo,kde list vychází, název listu 

Praha 
Ženské Noviny 

V textu ' / i strana 2430 K pro r 

Ženský Obzor 

Tur i. Sv. Martin 
Živena 

V textu 20% přirážky. 

[Žilina 

Tiskoví 
plocha 
strany 

I N S E R T N Í Č Á S T 

Dennica 
v textu 10%, na obálce 20% přirážky. 

C e n a d í l ů s t r a n y v K 

v7 i 11, i 

6 I 30 

2 I 75 

70 

2025 

500 

450 

10131 506 

390 195 

III. Sportovní a tělovýchovné časopisy. 

Bratislava 
Autojournal 

Ofic. orgán slov. autoklubu. 
Zasláno za řádek K 9 - ; v textu 30% pnr 

Brno 
Auto-Zeitung, Motorwelt 

V textu 30%, na 1. obálkové straně 100%, 
na 2* 3. a 4 straně obalu 50% přirážky. 

Orel 
Sokolské proslovy 

České Budějovice 
J. A. K. úř. list Jihoč. odb. Autoklubu RČS 

Kolín 
Polabský Sportovní zpravodaj . . • • 

Praha 
Auto 

inserci do 16ti stránkové vložky na /, str. 
2400. >/» 1 2 0 0 ' ' / . 6 0 0 K ' 

Automobjl-Revue 
V textu za vyhražené místo i 
stranách obálky 20% přirážky. 

Auto-Sport 

Auto-Z-klub 

Cyklista 

Dělnický cyklista a motocyklista 

Jawa, časopis našich motoristů . 

Jezdec a Chovatel 

Kanoe a kajak 
V textu 10% přirážky. 

Letec 
- Na vnějllch stranách obálky 50% přirížky. 

Letectví . . 

Motor-Revue 

řteiorisia . 
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J a p o n s k é válečné propagační plakáty 
ěpionáil v dílnách, 

, i> kavárnách a při 
rozhovorech!'. tebe oieiel s cennými 

informacemi!* 









VNĚJŠÍ ODZNAKY N. S 

m í s t n í 

Nástěnná smaltovaná vývřska pro místní vedení N. S. 

vlajka s vyšívaným odznakem 
i, a chromovaným stojánkem. 

Soška Vlast Chránící Stít .V. S. 
námétu akad. sochaře prof. 3. 

m f fttít N . S. 
Váíi-pka Štítu X. S. do oken, 

a na sklo. 

Jeden % prvních propagačních plakátů N. S. 
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Pestrý tvden 
Ústřední obrazový list Radosti ze života 
Roč. XIV 
Přehled článků k tématu výtvarného umění a architektury v roce 1939* 

18.3.1939-11. číslo 
s. 2 Z domova i ciziny 

• Ukázka broušené vázy s motivem svatého Václava od profesora sklářské školy v Železném 
Brodě, Zdeňka Juna, určené pro výstavu v New Yorku. Foto: Dubský. 

• Ukázka křišťálové plakety se znakem hlavního města Prahy profesora sklářské školy 
v Železném Brodě, Oldy Žáka, určené pro výstavu v New Yorku. 

s. 11 Současné umělecké výstavy v Praze (Fdl.) 
Recenze dvou výstav probíhajících v Praze: Výstavy tří v Beaufortově galerii a výstavy Vojtěcha 
Tittelbacha v Topičově salonu. Článek doprovází snímky vybraných děl z aktuálních výstav. 

• O. Beráková: Podobizna. (Olej z výstavy v Beaufortově galerii.) 
• R. Vejrych: Chudá matka. (Kresba uhlem. Z výstavy ve Feiglově galerii.) 
• J. Zemanová: Portrét dívky. (Olej. - Z výstavy v Beaufortově galerii.) 
• J. V. Schwarz: Hlava dívky. (Sádra. - Z výstavy v Beaufortově galerii.) 
• V. Tittelbach: Nábřeží v Benátkách. - (Kvaš. - Z výstavy v Topičově salonu.) 
• P. Meltsner: Průmyslový kraj. (Litografie. - Z výstavy Soudobé americké grafiky v Hollaru.) 
• A. Abramowitz: Hrozný sen. - (Dřevoryt. - Z výstavy Soudobé americké grafiky v Hollaru.) 
• H. Warsager: Prospekt v parku. - (Litografie. - Z výstavy Soudobé americké grafiky 

v Hollaru.) 
• A. Z. Kruše: Přírodní park. - (Suchá jehla s akvatintou. Z výstavy Soudobé americké grafiky 

v Hollaru.) 

25.3.1939 - 12. číslo 
s. 11 Z pozůstalosti českých malířů 
Josef Schmoranz 1835 - 1938 (Fdl.) 
Vzpomínka na českého malíře, který zemřel na sklonku roku 1938. 
Obrazová dokumentace: 

• Portrét herečky? (Olej.) 
• Portrét dámy. (Olej.) 
• Alegorie. (Perokresba.) 
• Studie k selskému interiéru I, II (Olej.) 

Foto (5): archiv. 

1.4.1939- 13. číslo 
s. 6, 7 Říšské dálnice (Jar. Jezdinský) 
Tématem článkuje výstavba nových rychlostních komunikací. Autor poukazuje na paralelu mezi 
výstavbou říšských dálnic a vojenských silnic, které stavěli Římané křížem krážem celou Evropou. 
Autor popisuje širší koncept projektu, jehož součástí je doplnění dálniční infrastruktury o hotelovou 

* Chronologicky řazený přehled všech příspěvků k tématu výtvarné umění a architektura, které jsem 
zaznamenala při studiu sedmi protektorátních ročníků časopisu Pestrý týden. Pokud byl příspěvek zařazen do 
určité rubriky, uvádím její název. Dále uvádím titulek, pokud příspěvek nějaký měl. Obě informaci jsou 
vytištěny tučně. V závorce vedle názvu příspěvku je uveden autor, pokud jeho jméno časopis publikoval. 
Následuje stručná informace o obsahu příspěvku. Kurzíva označuje přepis textu z časopisu. Tečkou uvádím 
popis fotografie. Pomlčkou noticku bez fotografické dokumentace. Na některých místech používám značky 
převzaté z publikace České umění 1938-1989 (ed. Ševčík, Morganová, Dušková, Praha : Academia, 2001), tj.: 
... značí vynechané jedno a více slov v rámci jedné věty 
[...] značí vznechanou větu až odstavec 
*** značí vynechanou část textu, která přesahuje jeden odstavec. 
Ve většině případů uvádím informaci o zdroji fotografické dokumentace a počet publikovaných snímků. 



síť. Nehodnotí architektonickou stránku náročného projektu, jehož nedílnou součástí je také řada 
přemostění a v neposlední řadě též restauračních zařízení. 
Foto (6): archiv Reichabahnzentrale, Berlin. 

s. 17 pele-mele 
• Neznámý malíř (R. Neumannová) 

Medailon anglického malíře Johna Constabla. 

s. 20 Útulný domov (VI. AI.) 
Článek představuje interiéry čtyř domácností z projektové kanceláře firmy Hesoun. Důraz je kladen na 
střídmost, účelnost a snadnou údržbu. Foto (4): Hesoun. 

8.4.1939 - 14. číslo 
s. 4 Padesát let Eiffelovy věže 
Dvoustrana se 14 fotografiemi dokumentujícími průběh stavby Eiffelovky věže. Foto (14): Wide 
World Photos, Paříž. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Přehrada na Želivce 

Článek o krásách želivecké přehrady a okolí. Foto (2): Klub turistů, Praha. 

Odkud je monolit na Hradě pražském 

Článek o původu monolitu na nádvoří pražského hradu. Foto: Klub turistů, Praha. 

Rtyňská zvonice Článek o unikátním tesařském díle ve Rtyni v Podkrkonoší. Foto: Klub turistů, Praha. s. 11,12 Výstava podobizen v síních S.V.U. Mánes v Praze: Práce členů za padesát let 
(Fdl.) 
Recenze výstavy doplněná o fotografie vybraných vystavených děl. 

• H. Boettinger: Umělcova choť. - (Olej.) Foto: Štenc, Praha. 
• J. Preissler: Vlastní podobizna. - (Olej.) Foto: Štenc, Praha. 
• O. Španiel: Biskup Dr. A. Podlaha. - (Bronz.) Foto: Posselt, Praha. 
• B. Kajka: Dr. A. Švehla. - (Bronz.) Foto: archiv JUV Mánes. 
• V. Nechleba: Vlastní podobizna. - (Olej.) Foto: archiv JUV Mánes. 
• V. Špála: Paní L. (Olej.) Foto: V. Špála, Praha. 
• L. Kofránek: Dr. F. Křižík. - (Bronz.) Foto: Sudek, Praha. 
• J. Štursa: Eduard Vojan. - (Bronz.) Foto: Štenc, Praha. 
• A. Hojbauer: Paní Marková. - (Olej.) Foto: Sudek, Praha. 
• R. Wiesner: Prof. Dr. J. Cibulka. - (Olej.) Foto: archiv. 

s. 22 Besídka Pestrého týdne 
• Křížová cesta a jejích čtrnáct zastavení vyrytých ve sklo. Navrhl prof. Olda Žák, Železný Brod 

pro Světovou výstavu v New Yorku. [...] Foto: prof. O. Žák, Železný Brod. 

15.4.1939-15. číslo 
s. 3 Aktuality týdne 

• Připomenutí životního jubilea (65) malíře Vratislava Hlavy. Foto: archiv. 
• Snímek nového okna chrámu sv. Víta od prof. Maxe Švabinského. Foto: Centropress. 

s. 6 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Nové Město na Moravě 
Stránka je věnovaná rodišti sochaře Jana Štursy. (Na výzdobě města se podíleli Štursovi žáci J. 
Pelikán a V. Májovský.) 



• Štursův „Pohřeb v Karpatech" v Novém Městě na Moravě. 
• „Píseň hora" - první dílo sochaře Štursy, umístěné v Novém Městě na Moravě. 
• Věž katolického kostela v Novém Městě na Moravě vyzdobená barevnými sgrafity K. Němce. 

Foto (3): KČT, Praha. 

s. 7 Výstava valašskomeziříčských gobelínů v Praze 
České umění gobelínové (V. Hapala) 
Recenze výstavy instalované v Topičově salónu 7. - 26. dubna 1939. Jednalo se o výstavu Zemského 
gobelínového a kobercového ústavu ve Valašském Meziříčí, reflektující třicetileté úsilí ústavu o 
„vytvoření dobrého českého gobelínu." 

• Jaroslav Kučera: Rozsévač 
• Fr. Hoplíček: Alegorie obchodu a průmyslu 
• Hanuš Schwaiger: Vodník 
• Ed. Milen: Blahobyt 
• Fr. Sůsser: Alegorie živnosti a obchodu (Vystaveno na světové výstavě v San Franciscu.) 

s. 16 České šperky 
Naše granáty (O.Z.) 
Článek věnovaný zpracování českého granátu v českém klenotnictví doplněný ukázkami prací Státní 
školy šperkařské v Trutnově. 

• Granitové brože podle návrhu A. Karče, s křišťálovými rytinkami prof. Tučka. Tepané brože, 
barevné plošky. 

• Polodrahokamy v osykovaném stříbře. Návrh A. Karče. 
• Ukázky konstruktivních broží podle návrhu Fr. Valeše, provedli žáci školy. 
• Brož a náhrdelník z českých granátů podle návrhu F. Valeše. Vpravo granitový prsten a 

brože. 

Foto (6): archiv Šperkařské školy v Tůmově. 

19.4.1939-16. číslo s. 2 Technické přípravy na stavbu dálnice (J. Byk) 
Článek o přípravě plánované výstavby říšské dálnice vedoucí z Prahy přes Bmo do Zlína. Foto (8): Jan 
Byk, Praha. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Jindřichův Hradec 
Foto (2): KČT, Praha. 

s. 9 Restaurátorské práce Státní sbírky starého umění (Fdl.) 
Článek o restaurátorské práci Státní sbírky starého umění s bohatou obrazovou dokumentací. Foto (9): 
archiv. 

s. 19 Reklama 
Upoutávka na XXXVII. Jarní nábytkový trh pražských truhlářů. Foto: Jar. Moller, Praha-Kobylisy. 

29.4.1939-17. číslo 
s. 3 Aktuality týdne 

• Socha spisovatele J. Š. Baara, která byla v těchto dnech umístěna na Chodském hradě v 
Domažlicích. Foto: C: Douba, Domažlice. 

s. 5 Výtvarné umění 
• Ing. arch. F. Max: ukázka dvou malířských děl vystavených na autorově výstavě v síni Elán 

v Praze. Foto: Ing. arch. F. Max 
• F. X. Procházka: ukázka oltářního obrazu pro kostel v Čachotíně u Chotěboře. Foto: archiv. 



s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Ústí nad Orlicí (E. V. Danihelovský) 
Turistický profil města. Foto (2): E. V. Danihelovský 
Horní Jelení 
Informace o městečku se dvěma fotografiemi místní architektury. Foto (2): KČT. 

s. 9 Tři zámky vyzdobené Josefem Navrátilem 
Liběchov, Ploskovice a Zákupy (Č. Chyský) 
Oslavný článek hodnotí nástěnné malby malíře Josefa Navrátila, který vyzdobil řadu českých zámků, 
zejména v oblasti Českého Středohoří. Foto (5): Štenc, Praha. 

s. 17 a 19 Reklama 
Dvě upoutávky na XXXVII. Jarní nábytkový trh pražských truhlářů. Každý inzerát ukazuje jiný 
snímek interiéru obývacího pokoje. Foto: Jar. Moller, Praha-Kobylisy. 

s. 19 Reklama 
Inzerát na podporu prodeje Monumentální mapy Čech s rytinami Václava Vavřince Reinera. 

6.5.1939 - 18. číslo 
s. 2 

• Dva snímky Národního divadla v Praze. Foto (2): archiv. 

s. 7 Různé zajímavosti z domova i ciziny 
• Informace o návštěvě říšského protektora Neuratha na výstavě gobelínů vystavených 

v Topičově salonu. Foto: Ceps, Praha. 
• Informace o zahájení výstavy H. Boettingera v Síni umění Hollar. Foto: ČTK, Praha. 
• Fotografie malíře a grafika Jaroslava Švába, který převzal vedení Učebných dílen pro reklamu 

a knižní grafiku „Officina Pragensis" po H. Steinerovi. 
• Oznámení o úmrtí malíře, člena JUV v Praze Viktora Kleina. Foto: Balzar, Praha. 
• Čeněk Choděra: dvě ukázky z autorovy výstavy v Poděbradech. Foto (2): Ceps, Praha. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Stránka je věnovaná básníkovi Karlu Hynku Máchovi a informuje o místech, která Mácha navštívil. 
V obrazové dokumentaci jsou snímky Máchova původního hrobu v Litoměřicích, jeho pomníku na 
Petříně, hradu Karlštejna a Kokorina. Dále je zde informace o vydání pamětní medaile básníka v roce 
1936 při příležitosti výročí sta let od jeho smrti. Medaili vytvořil sochař Mil. Beutler. 
Foto (6): archiv KČT, Praha. 

13. 5.1939 - 19. číslo 
s. 2 Aktuality týdne 

• Doklad o rozvoji a růstu Kutné Hory: Nová budova Spořitelny města Kutné Hory, postavená 
podle návrhu arch. F. A. Libry z Prahy. Při stavbě se většinou uplatnila práce místních 
podnikatelů, řemeslníků a výtvarníků. Foto (2) Kutina, Kutná Hora. 

s. 5 Různé zajímavosti z celého světa 
• Gdaňsko - město, které je nyní středem světového zájmu. Zajímavý snímek z vnitřní části 

města. Foto: The Associated Press, Berlin. 

s. 6 Výtvarné projevy choromyslných 
Ze všech nejšťastnější/Světla v pekle (Jar. Divoký, Praha) 
Článek se zabývá vztahem míry pokroku civilizace a výskytem duševních chorob a říká: „ Čím 
civilisovanější národ, tím je vetší pravděpodobnost výskytu těchto onemocnění." Dále autor nachází 
rovnítko mezi etnikem a pravděpodobností výskytu duševních chorob. Největší pravděpodobnost 
výskytu duševních chorob pak přičítá Židům a nej menší naopak cikánům. 



Obrazová dokumentace: ukázky výtvarných projevů duševně chorých 
• Stránka ze snáře vytvořeného choromyslným. 
• Vlastní portrét. 
• Bohnice: Můj druhý domov. 
• Stratosférický balón. 

Foto (4): J. Otto, Praha. 

s. 7 Výstava kreseb Huga Boettingera a E. Milena v Praze. 
Textová část strany představuje výstavu Hugo Boettingera v síni Hollar. 
Obrazová část přináší reprodukce obrazů z této výstavy a dále jednu reprodukci obrazu E. Miléna 
z výstavy v Topičově domě. 

• H. Boettinger: Studie k „ Větru ". - (Olej.) 
• H. Boettinger: Studie k „ Tanci". - (Olej.) 
• H. Boettinger: „Bakchantky". - (Kolorovaná kresba.) 
• H. Boettinger: „ Osvobození". - (Lavírovaná kresba.) 
• H. Boettinger: „Bacchanale". - (Kolorovaná kresba.) Foto (5): R. Boettingerová. 
• E. Milén: Sv. Ludmila. - (Z autorovy výstavy v Topičově salonu v Praze.) Foto: archiv. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Turistický ruch a Petřín 
Článek o vrchu Petřín doprovází tři fotografie. 

• Pavilon KČT na Petříně, v pozadí panorama Prahy. 
• Chrám sv. Vavřince, v pozadí kopule Štefánikovy hvězdárny na Petříně. 
• Rozhledna na Petříně. Foto (3): J. Pach, Praha. 

Hrad Kámen 
Propagační článek KČT zve na návštěvu gotického hradu u Chýnova. 
Foto: J. Pach. Praha. 

20.5.1939 - 20. číslo 
s. 6, 7 Různé zajímavosti z domova i ciziny 

• Otakar Vaňáč: reprodukce barevné litografie z roku 1919 s portrétem K. H. Máchy. 
• Jar. Krepčík: busta JUDr. Frant. Kubíčka. 

Mezinárodní týden (Dr. J. P.) 
Reflexe uplynulého týdne ve světe zmiňuje sošku mořského koníka, zhotoveného ve Státní německé 
odborné škole pro keramiku a umělecký průmysl a vystavené na Světové výstavě techniky a umění v 
Paříži v roce 1937. Jako zajímavost článek uvádí, že do sošky se na první pohled zamiloval architekt 
Shreve - v dané době autor nejvyšší budovy světa - Empire State Building a po komplikovaných 
peripetiích, kdy se soška rozbila, získal její věrnou kopii a umístil ji ve svém domě poblíž New Yorku. 

• Keramická soška mořského koníka, vytvořená v Čechách, o jejímž zajímavém původu 
informuje vedlejší článek. Foto: Pat Shreve, New York. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Jihočeská Blata! 
Článek zve na výlet do Jižních Čech. Jmenovitě uvádí např. městečko Chýnov (2 fotografie) a Ústí 
nad Orlicí (obrázek projektu rozhledny architekta Ing. Stana). K článku jsou připojeny další 4 
ilustrační fotografie (e.g. Blatský statek v Zálší. Příklad českého selského baroka.) Foto: KČT, Praha. 

s. 19 Různé události - umění 
Výstava tří v pavilonu Myslbeka v Praze. 

• B. Černý: Dívčí hlava. 
• J. Svoboda: Útěk. 
• J. Fiala: Jaro. Foto (3): SVU Myslbek, Praha. 



27.5.1939-21. číslo 
s. 4, 5 Výstava Zlaté brány v San Franciscu/19. únor - 2. prosinec (r.) 
Článek přináší informaci o jedné z pěti nejvýznamnějších světových výstav, které byly instalovány v 
roce 1939. Uvedená výstava byla otevřena na kalifornském ostrově v blízkosti města San Francisco a 
"byla rozdělena ve tři samostatné části: část oficiální, která obsahuje pavilony různých států a zemí, 
část průmyslovou a pavilony různých průmyslů a konečně nezbytný zábavní park, bez kterého si již 
nelze představit vetší výstavu. [...] Na výstavě 'Zlaté brány1 v San Franciscu je také samostatná 
exposice Čech a Moravy. Tím je také podán důkaz, že naše hospodářství se snaží i za nových poměrů 
všemožně udržet zahraniční trhy. Možno konstatovati, že německé úřady toto úsilí chápou a 
podporují." Česká expozice předvedla průmyslové výrobky a dále svědectví o našich historických a 
uměleckých památkách. 

• Vez slunce - architektonická dominanta celé výstavy. 
• Sloní věže zdobící hlavní vchod výstavy s názvem Obři Pacifiku. 
• Hlavní vchod večer. 
• Pohled na jeden z průmyslových paláců s krásnou zahradou. 
• Vozíky pro návštěvníky připomínající rikši. 
• Celkový pohled na ostrov, kde byla výstava v sanfranciském zálivu umístěna. 
• Otevření exposice našeho exportního pavilonu se v hojném počtu účastnili naši krajané. Na 

snímku dívky v národních krojích podávají podle starého zvyku chléb a sůl zástupcům vlády. 
Na snímku vlevo ředitel agencie Exportního ústavu Ing. Mára. 

• Vitrína s různými výrobky našeho průmyslu. 
• Ukázky naší grafiky a knihtisku. 
• Výstava českého skla, na které byly hojně uplatněny výrobky ze Železného Brodu. 
• Zástupce starosty San Francisca přestřihnutím trikolory otevírá, naši exposici na výstave 

"Zlaté brány". "Skříň s ukázkami našeho folkloru, loutek, výšivek, dřevěných výrobku aj. 
Foto: Exportní ústav, Praha. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Nová útulna na Soláni 
Článek zve na výlet do Beskyd s nově otevřenou ubytovnou KČT Vsetín na Soláni. (Fotografie 
chaty). Foto (3): Ph. Mr. K Puszkailer, Vsetín. 

Červená Řečice 
Sloupek krátce informuje o historii a pamětihodnostech červenořečického zámku mezi něž patří 
bohatá sbírka obrazů z Brandlovy, Murillovy a holandské školy. Foto: KČT, Praha. 

3.6.1939 - 22. číslo 
s. 4 Současné umělecké výstavy v Praze (Fdl.) 
Článek informuje o dvou výstavách probíhajících v Praze. Jsou to Souborná výstava obrazu Josefa 
Multruse v Jednotě výtvarných umělců a Členská výstava Kruhu výtvarných umělkyň v Obecním domě. 

• J. Multrus: Přesnídávka v kanceláři. - (Olej.) 
• M. Rožánková: Krajina. - (Olej.) 
• J. Multrus: Sváteční oběd. - (Olej.) 
• M. Neubertová: Jaro 1939. - (Olej.) 
• M. Čechová: Z obory v Konopišti. - (Tušová kresba.) 2x 
• L. Klímová: Cestou podle chalup - (Olej.) 
• Z. Burghauserová: Antické plačky. (Olej) 
• Roškotová: Karmelitská ulice v Praze. - (Akvarel.) 
• D. Landrová: Podobizna prof. Dr. A. Matějčka. - (Olej.) Foto (10): archiv. 

s. 6 Po stopách královské návštěvy v Americe (Ivan Táborský) 
Článek informuje o návštěvě britského královského páru v Kanadě a Spojených státech a doprovází jej 
fotografie významných staveb USA. 



• Budova amerického kongresu. 
• Bílý dům. 
• Mount Vernon - usedlost George Washingtona. 
• Pohled na panorama New Yorku (2x). Foto: Ivan Táborský, Praha. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Písek nad Otavou 
Pozvánka do historického města nad řekou Otavou. Fotografie historických objektů města. Foto (5): J. 
Dostál, Praha. 

s. 19 75 let pražské klavírnické rodiny SCHLÓGLŮ 
Inzerát, publikovaný při příležitosti otevření nové budovy obchodu s klavíry, provozovaného firmou 
Schólgl. Modernistická budova o třech podlažích byla postavena na Jungmannově náměstí v těsném 
sousedství gotického kostela Panny Marie Sněžné. Text doprovází 5 fotografií exteriéru a interiéru 
budovy, e.g. Obchodní dům v záři neonů. Foto (5): Centropress. 

10. 6.1939 - 23. číslo 
s. 3 Aktuality týdne 

• Fotografie z výstavy Tvář Prahy, která probíhala v Mánesu, zachycuje Zd. Wirtha, O. 
Novotného a J. Tomana nad plány Rudolfovy Štoly. Foto: J. Němec, Praha. 

s. 6 Český Slavín na Vyšehradském hřbitově 
Poselství svatého pole (Dr. A. F.) 
Autor se krátce zamýšlí nad podzimní poetikou prostředí vyšehradského hřbitova čelních představitelů 
českého národa. Snímky zobrazují náhrobky národních buditelů (Jan Purkyně, Božena Němcová, 
JUDr. Jos. Herold, Svatopluk Čech, Jan Neruda, František Ladislav Rieger, K.H. Mácha). Foto (8): 
Skali, Praha. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Polička (Os.) 
Pozvánka do města Poličky. 

• Fotografie hradu Svojanov na Poličsku. Foto: KČT, Praha. 

s. 9 Zlín - město zeleně a květů 
Celostránkový inzerát společnosti Baťa zve na návštěvu Zlína a upozorňuje na jedinečnost koncepce 
architektonického pojetí výstavby města, spojujícího průmyslovou a obchodní funkci s kvalitním 
bydlením v zeleni a varietou možností pro rekreační a relaxační aktivity jeho obyvatel i návštěvníků. 
Inzerát doplňuje 8 fotografií města bez popisků. Fotografie zachycují celkový pohled na moderní 
velkoměsto, nově vybudovanou komunikaci na předměstí, hotelový dům, výškovou stavbu, Baťovy 
závody (exteriér i interiér) a slavnou kolonii moderních domů vystavěných pro zaměstnance Baťových 
závodů. Foto (8): archiv, Baťa. 

s. 16 Pěkné bydleti (O. Z.) 
Fejeton se zamýšlí nad soudobou kvalitou bydlení. Autor zmiňuje, že napříč rozsáhlé výstavbě nových 
bytů v Praze se stále setkáváme s obecně nízkou kvalitou bydlení, a to i v případech bohatší 
společenské vrstvy a popisuje propast mezi kvalitou bytů dostupných na trhu realit. Jedná se o byty 
velmi drahé a přepychově vybavené nejmodernější technologií včetně telefonu, ústředního topení, 
přívodu teplé vody s vybavenou prádelnou a výtahem v domě na jedné straně a na druhé straně velmi 
zanedbané byty ve starších činžovních domech vyžadující nákladnou rekonstrukci. Autor své 
zamyšlení uzavírá myšlenkou, že drahých bytů je ve městě již dost, zatímco chybí kvalitní dostupné 
bydlení pro většinovou populaci a z této premisy odvozuje závěr, že právě toto je důvodem stagnace 
demografického vývoje (nízký počet sňatků a nízká porodnost). 

17.6.1939-24. číslo 



s. 1 Titulní strana Pestrého týdne zve pod titulkem Každý Čech jednou v Praze obyvatele 
protektorátu k účasti na akci Týden hostí v Praze, která "...jednak propaguje krásy naší metropole 
doma i za hranicemi a jednak nabádá pražské obyvatelstvo, aby zdvořilostí, ochotou a pohostinností 
pomáhalo udržovat dobré jméno svého města." Ilustrační foto z Karlova mostu: B. Šťastný, Praha. 

s. 2 Výstava nových zisků Státní galerie v Praze (Fdl.) 
Článek vyzdvihuje práci ředitele Státní sbírky starého umění, prof. Dr. Josefa Cibulky a upozorňuje na 
jím uspořádanou výstavu nových zisků určených pro instalaci v nové budově Státní galerie. Dále se 
autor věnuje probíhající dostavbě nové budovy Státní galerie a inventáři galerie. 
Fotodokumentace 7 olejomaleb a dvě dřevěné sochy ze sbírek Státní galerie. 

• Nicolaes Maes: Podobizna dámy. - (Olej.) 
• A. de Lust: Květinová dekorace s podobiznou. - (Olej.) 
• Pierre Mignard: Podobizna neznámého šlechtice. - (Olej.) 
• Český mistr z let 1510 -1520: Sv. Anna samatřetí. - (Polychromované dřevo.) 
• Antonio Balestra: Svatá rodina. - (Olej.) 
• Moravský mistr kolem r. 1330: Madona z Prostějova. - (Dřevo.) 
• Německý monogramista J. M.: Zasnoubeni sv. Kateřiny. (Olej.) 
• Jan Brueghel: Květinové zátiší. (Olej.) 
• Rudolfínský mistr z počátku XVII. st.: Alegorická scéna s Venuší, Amorem, Carerou a 

Bacchem. - (Olej.) 

s. 3 Aktuality týdne 
• Oznámení o životním jubileu (50) ostravského krajináře Hanuše Hérinka. Foto: archiv. 
• Fotografie rektora pražské AVU - Vratislava Nechleby. Foto: Ceps, Praha. 

s. 4 Státy mění svá jména (Viktor Mussik) 
Článek s bohatou obrazovou dokumentací informuje o změně názvu dnešního Thajska z původního 
Siam na Muan Thai. Na snímcích jsou vyobrazeny thajské chrámy a tržiště v Bangkoku. Foto (6): 
Viktor Mussik. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Bechyně nad Lužnicí (Ing. Vlad. Drahoňovský) 
Pozvánka do města. Foto: Feikl. 

• J. Drahoňovský: plastika provedená žákem keramické školy v Bechyni. Foto: archiv KČT. 

• Jaroslav Skrbek: reprodukce olejomalby s motivem Krkonoš. Foto: Štencův grafický závod. 

24.6.1939 - 25. číslo 
s. 2 Současné výstavy v Praze a Moravské Ostravě (Fdl.) 
Článek upozorňuje na výstavu Kruhu výtvarných umělkyň v Praze v Obecním domě a ve stručnosti 
představuje pět členek tohoto sdružení. 

• Karla Vobišová: Jaro (Sádra.); Děvčátko (Sádra.); Dívka s jablkem (Sádra.) Motlitba. 
(Dřevo.), Vysočina. (Sádra patinovaná.) 

• Helena Šrámková: Motiv z Československé vysočiny. (Olej.) 
• Arna Brandýsová: Děvčátko s knihou. (Olej.) 
• Marie Ehlerová: Žačky. (Olej.) 
• Helena Šrámková: Studie aktu (Olej.) Foto (9): archiv. 

Poslední odstavec článku se věnuje souborné výstavě plenéristy Hanuše Hérinka v Domě umění v 
Moravské Ostravě při příležitosti jeho 50. narozenin. 

• Hanuš Hérink: Konec žní ve Slezsku. (Olej.) 
• Hanuš Hérink: Podzim na Hlučínsku. (Olej.) Foto (2): archiv. 

s. 3 Aktuality týdne 



• Snímek ze sjezdu České keramické společnosti v Bechyni. Foto: Vaněk, Bechyně. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Mirotice 

Profil západočeského městečka. Foto (3): KČT, Praha. 

Z výtvarné Litomyšle (J. P.) 
Článek se věnuje renesančnímu zámku, který v Litomyšli nechal vystavět v XVI. století šlechtický rod 
Pernštejnů a upozorňuje na cennou barokní sochařskou výzdobu zámeckého parku pořízenou 
hrabětem Jiřím Josefem Valdštejnem na sklonku XVIII. století. Sochy pocházejí ze školy mistra 
Matyáše Brauna. • Diana; Herkules. Foto (2): KČT, Praha. 

s. 9 Koláři silnice volá! (Vladimír Hnízdo) 
Článek propaguje cykloturistiku a přináší tip na výlet po hradech a zámcích Českého ráje. 
Fotodokumentace 6 Fotodokumentace dokresluje tematicky zaměřený článek. Na fotografiích lze 
spatřit hrad Kost a zříceniny Michalovická Putna a Trosky. Foto (6): Vlad. Hnízdo. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Fotografie moderní poděbradské kolonády s podtitulkem: Nová kolonáda v Lázních 

Poděbradech, postavená akc. společností lázeňskou podle návrhu arch . V. Kerharta, nese 
jméno vynikajícího českého kardiologa, zakladatele vyšetřovacích a léčebných ústavů lázeňské 
společnosti, prof. Dr. V. Libeňského. Foto: Lázně Poděbrady. 

s. 19 Různé události 
• Fotografie dvou nově postavených a vysvěcených kostelů s podtitulkem: Dva nové stánky 

církve. Vlevo: „Sbor Dr. Karla Farského", postavený v Semilech podle projektu arch. Krýše z 
Turnova. Vpravo: "Husův sbor" v Náměšti n. Oslavou, vybudovaný nákladem 300.000 K a 
slavnostně otevřený v neděli II. června 1939. Je proveden v moderní architektuře a uvnitř má 
přednáškový sál a rozsáhlé kolumbarium pro členy církve. Foto: A. Dubský, Bzí a O. Knoll, 
Náměšť. 

1.7.1939 - 26. číslo 
s. 2 Z celého světa 

• Snímek berlínského olympijského stadionu s kapacitou míst pro 120 000 lidí v záři ohňostroje. 
Foto: The Associated Press, Berlin. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Snímek ze slavnostního odhalení pamětní desky J. Pekaře v Daliměřicích. Desku vytvořil 

sochař K. Dvořák. Foto: ČTK, Praha. 
• Fotografie diplomu s folklorními motivy, vypracovaného podle návrhu P. Středočeského, 

který byl určen poro rodiny se sedmi a více dětmi. Foto: archiv. 

s. 7 Besídka Pestrého týdne 
Město budoucnosti/Na světové výstavě v New Yorku (Henry Dreyfuss, architekt. - Výběr, Zlín.) 
Přejatý článek představuje vizi města budoucnosti očima amerického architekta. Autor předjímá vznik 
satelitních městeček a soustředění administrativy do centra města, které nazývá mozkem, okolo 
kterého se soustřeďují ostatní stavební jednotky města budoucnosti. Město budoucnosti bude podle 
slov autora respektovat individualitu jeho obyvatel a široké spektrum jejich potřeb a zájmů. (Tento 
článek nedoprovází obrazová dokumentace.) 

Miloš Jiránek o Josefu Mánesovi 
Článek propaguje knižní publikaci vykreslující tragické osudy života jednoho z největších českých 
výtvarných umělců. 



s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Štítné 
Informace o rodišti Tomáše ze Štítného. 

• Fotodografíe jednoduché kapličky postavené ve stylu jihočeského venkovského baroka s 
podtitulkem: Kaplička na tvrzišti Štítném. Foto: KČT, Praha. 

s. 19 Různé události 
• Busta Eleonory z Ehrenbergu od sochaře J. Fialy. Foto: archiv. 

8.7.1939 - 27. číslo 
s. 2 Výstava malířského díla Mikoláše Alše u Topiče (Fdl.) 
Autor vzletnými slovy vítá otevření výstavy obrazů Mikoláše Alše a lituje, že malíř nemohl během 
svého života realizovat slovanskou epopej, tak, jako se to v oblasti hudby podařilo Bedřichovi 
Smetanovi a Antonínu Dvořákovi. 

• Poesie - Malba - Hudba. (1978.) Triptych. - (Ze sbírky Dr. R. Svobody.) 
• Poslední Táborita. (1877.) - Ze sbírky Dr. R. Frágnera. 
• Smrt krále Ludvíka. - (Ze sbírky Dr. R. Kuráže.) Vlevo a vpravo: Dekorace plenty. (1878.) 
• Rakoczyho pochod. (1877.) Foto (8): Štenc, Praha. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Fotografie Čertovky na pražské Kampě a detail mlýnského kola Velkopřevorského mlýna s 

podtitulkem: Téměř v samém středu Prahy, na Čertovce, začne se brzy točit osm metrů vysoké 
kolo Velkopřevorského mlýna, který loni vyhořel. Památkový úřad prosadil, že kolo nejen 
nebylo odstraněno, nýbrž důkladně opraveno, takže se brzy stane novou zajímavou atrakcí 
staré Prahy. Foto (2): Sazima, Praha. 

s. 4 Koupání ve starověku (Dr. Karel Pejmal) 
Celostránkový článek věnovaný tématu historie balneologie, jmenovitě kořenům lázeňství v Indii a ve 
starém Římě. 

• Carcallovy lázně v Římě. (Frigidarium.) 
• Carcallovy lázně v Římě. (Tepidarium.) Foto: archiv. 
• Protější strana přináší srovnávací dokumentaci současných koupališť. Foto (6): Vladimír 

Rýpar, Praha. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Husinec 
Profil rodiště Mistra Jana Husa. 

• Snímek rodného domu Jana Husa. 

Jilemnice 
• Jilemnice - krásné a turisticky vděčné místo v Podkrkonoší. Foto: A. Vaněk, Jilemnice. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Jan Verkolje (1650 - 1693): Podobizna manželů. Olej. Jeden z vynikajících obrazů holandské 

školy, získaný právě Státní sbírkou starého umění v Praze. Foto: Štencův grafický závod. 

15. 7.1939-28. číslo 
s. 2 Církevní události (Dr. A. F.) 
Článek o cyrilometodějských poutích. 

• Snímek z cyrilometodějské pouti na Radhošti zachycuje poutníky v národních krojích u 
sousoší Cyrila a Metoděje na hoře Radhošť. Foto: J. Rozner, Moravská Ostrava. 

s. 3 Aktuality týdne 



Busta prezidenta Háchy od sochaře Rudolfa Širokého. Foto: archiv. 

s. 4, 5, 19 V nově upraveném zámečku v Tróji/Zámek Trója/Museum novodobého českého 
sochařství (Č. Chyský) 
Rozsáhlý třístránkový článek se věnuje historii zámku v Tróji. Objasňuje původ jeho jména, které 
pramení v antických bájích a je odvozeno od tématiky původní barokní výzdoby letohrádku. Autor se 
dále zabývá soudobým využitím objektu, tj. instalací stálé expozice moderní české plastiky. 
Fotodokumentace: původní barokní výzdoba a sochy z dílny sochařů Gutfreunda, Štursy, Myslbeka. 
Foto (11): lilek a Paul, Praha. 

s. 7 K britsko-japonskému napětí na Dálném východě (Viktor Mussik) 
Článek se vyjadřuje k politické situaci na Východě a doprovází jej bohatá obrazová dokumentace se 
snímky Hong-Kongu. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Valašské Klobouky (Josef Odehnal) 
Turistický profil města. Foto (3): Josef Odehnal. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Pomník Mistra Jana Husa na Staroměstské náměstí v Praze po slavnosti, která se u něho 

konala v podvečer Husova svátku. Foto: Vlad. Rýpar. 

Elektrisovaný dům na světové výstavě v New Yorku (E. P.) 
Článek informuje o revoluční stavbě rodinného domu představené na světové výstavě v New Yorku. 
Automatizovaný dům byl vybaven funkcemi jež měly nahradit 864 sloužících. 

22.7.1939 - 29. číslo 
s. 1 Portrétní fotografie 

• Alfons Mucha, malíř a ilustrátor, velká postava uměleckého světa minulé epochy, význačný 
representant českého umění v cizině, autor Slovanské epopeje a grafických návrhů prvních 
našich poštovních známek a bankovek. Foto: Ceps, Praha. 

s. 2 Brno postaví české národní divadlo 
Před stavbou nového českého národního divadla v Brně (Dr. AI. Gregor) 
Článek informuje o záměru zbourat tzv. Staré divadlo ve Veveří ul. v Brně v říjnu 1939 a následně 
postavit Nové divadlo "v podobě plynule stoupajícího amfiteátru" podle projektu brněnského 
architekta Jana Víška. 

• Stávající budova divadla 
• Celkový pohled na projektované nové české národní divadlo v Brně 
• Hlediště 

Foto (5): archiv Národního divadla v Brně. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Jaroslav Šmidra: Hlinecké chaloupky. Z výstavy Českomoravská Vysočina v obrazech v 

Hlinsku, pořádané v rámci akce Radost ze života. 
• Snímek nově zrekonstruované budovy kulturního domu v Hradci Králové. Foto: Oldřich 

Vokřál, Hradec Králové. 

s. 4 Navštivte výstavu skla v Železném Brodě 
České sklo (v. r.) 
Dvoustránkový článek zve na výstavu věnovanou soudobému českému sklu dočasně instalovanou v 
Železném Brodě. Článek doprovází devět ukázek z tvorby O. Žáka, Jar. Dědka, B. Medka, Jar. 
Brychty a Zdeňka Juny. 
Foto (10): Vladimír Rýpar a Odb. Sklářská škola v Železném Brodě. 



s. 6 Ze světa 
• Slavná Dúrerova "Benáťanka" na zvláštní známce, vydané ku "Dni německého umění", který 

se konal ve dnech 14. -16. července v Mnichově. Má hodnotu 6 feniků, k nimž se připlácí 19 
feniků ve prospěch Vůdcova kulturního fondu. 

s. 9 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
• Snímek nové silnice u Viletic. Foto: KČT, Praha. 

Beroun - krásné město na Berounce (Jiří Jeníček) 
J. Jeníček opěvuje Beroun a jeho okolí a poukazuje na slavnou minulost sahající do dob Karla IV. a 
jeho syna Václava. Článek doprovází 6 snímků. 

s. 16 Moderní byt ve vile 
Pět snímků bez doprovodného článku, doplněné pouze popisky jednotlivých prostor, dávají 
nahlédnout do moderního interiéru soudobého bytu v blíže neurčené vile. Foto (5): Strominger, Praha. 

29.7.1939 - 30. číslo 
s. 3 Aktuality týdne 

• Informace o odhalení pamětní desky prezidenta Háchy na jeho rodném domě v Trhových 
Svinech. Foto: Ferd. Stránský, Trhové Sviny. 

• Kresba knížete Alex. Thurn Taxise od H. Bohmana. 
• Dne 22. července byla v pavilonu S. V. U. Myslbek v Praze Na Příkope zahájena výstava 

malířů Chodska, která vedle prací žijících výtvarníků přináší i díla českých klasiků. Na snímku 
obraz "Venkovská hospoda" od Quido Mánesa. Foto: Ceps, Praha. 

s. 4 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Turistická župa Jiráskova kraje 
Foto (8): různí autoři. 

• Pavilon s museem B. Němcové v Ratibořicích 
• Radnice a pomník B. Němcové v Čes. Skalici 
• Poutní kostel v Malých Svatoňovicích, kam chodívala babička B. Němcové 
• Hronov- Jiráskovo Padolí, dějiště kroniky "U nás". 
• Náchod - zámek. 
• Police nad Metují: Vchod do chrámu z XIII. století. 
• Červený Kostelec- město zahrad a lesů. 
• Pohled na Úpici z jihozápadu. 

s. 10, 11 Tvář Prahy od pravěku do dneška na výstavě S.V.U. Mánes v Praze (Fdl.) 
Článek informuje o výstavě Tvář Prahy, kterou uspořádal spolek SVU Mánes v čele s Dr. Zdeňkem 
Wirthem. Autoři výstavy se snažili „postihnout hlavní vývojová období Prahy, v nichž město se 
měnilo pod tlakem dramatické náplně svých dějů." Výstava se snaží postihnout vývoj města od 
původního osídlení vltavského údolí v době mladší doby kamenné až po současnost. Článek uzavírá 
zvolání: „neboť tvář Prahy žila, žije a bude dále žiti." Článek doprovází 11 snímků vystavených 
exponátů. Foto: archiv. 

5. 8.1939 - 31. číslo 
s. 2 Z celého světa 

• V Berlíně se konalo 26. července velké cvičení v protiletecké obraně civilního obyvatelstva a 
bylo spojeno s úplným zatemněním města. Na snímku vlevo Brandeburská brána pří 
zatemnění; vpravo ukázka, jak vypadá okolí Brandeburské brány (za ní Třída pod lipami) pří 
slavnostním osvětlení. Foto: The Associated Press, Berlin a Heller, Haindorf. 

s. 3 Aktuality týdne 



• Snímek zachycující interiér kostela sv. Jakuba na Zbraslavi se záběrem Štursova památníku 
Přemysla Oráče. Foto: Ceps, Praha. 

s. 6 Mongolsko-Mandžuská hranice (Viktor Mussik) 
Další ze série článků o situace na Dálném východě s fotodokumentací z autorova vlastního archivu. 
Na snímcích je několik ukázek tradiční i soudobé mongolské architektury. Foto (5): Viktor Mussik. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Chodská pouť u sv. Vavřince (Prof. V. M.) 
Pozvánka na letní domažlické slavnosti a pouť ke sv. Vavřinečku 
Foto (2): KČT, Praha. 

• Kozinův statek v Újezde u Domažlic 
• Kozinův pomník na Hrádku u Újezda na Domažlicku. 

Česká Riviera (Prof. Prykner) 
Autor informuje o zajímavém architektonickém počinu slánského architekta V. Hieka, který na 
strmých stráních v srdci křivoklátských lesů na soutoku Berounky s potokem Klíčavou vybudoval letní 
sídlo s nádhernou pláží a weekendovými vilkami. Podle fotografie se jedná o projekt kolonie 
funkcionalistických vil vsazených do strmého skalnatého svahu nad řekou. 

• Celkový pohled na část weekendové kolonie "Česká Riviera". Foto: prof. Prykner. 

s. 9, 18 Památník K. H. Machy v Adamovských lesích (Dr. H. C. Ing. Th. Mokrý) 
Autor mapuje pomníky slavného básníka v Čechách a na Moravě. Foto (5): prof. Opletal. 

s. 19 Prostředky ku zvýšení národního zdraví 
Stránka informuje o výstavbě nového koupaliště v Brně, zve na návštěvu Barrandovského koupaliště a 
přináší fotografii nově vybudovaného koupaliště ve Zlíně, kterou doprovází podtitulek: Ve stínu 
mrakodrapů se koupají zlínští občané na nově zřízeném moderním koupališti ve Zlíně. Od 16. července 
poskytuje toto koupaliště osvěženi tisícům lidí. Foto: Vladimír Rýpar (2x) a Baťa, Zlín (2x). 

12.8.1939 - 32. číslo 
s. 2 Letošního léta na moravském Slovácku 
5 fotografií dokumentuje dožínky na moravském Slovácku. 

• Obdivujeme se slováckým kraslicím, slovácké lidové keramice, žudrům slováckých chalup, 
slováckým výšivkám a často si ani neuvědomujeme, že toto všechno je dílem dovedných rukou 
a vrozeného výtvarného citu neškolených vesnických lidí. Z podivuhodných zdrojů tryská toto 
tvůrčí nadání venkovanů a jak ukazuje zkušenost, nemůže být potlačeno ani rušivými vlivy 
moderní doby. Přinášíme dva snímky, kterak občanka K. Martínková z Petrova čp. 172 u 
Strážnice vyzdobila krásnými slováckými vzory malou místní kapličku. Foto: K. J. Hlavatý, 
Praha (2x); B. Chrobák, Stará Bělá; Jan Rozner, Mor. Ostrava. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Snímek pomníku K. H. Máchy v Litoměřicích. Foto: Dubský, Bzí. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Benešov (Karel Nigrin) 
Turistický profil města - tip na výlet. Foto: J. Danihelovský. 

s. 9 Moravské Beskydy a jejich dobrý lid 
• Radegast na Radhošti. Foto: A. Simon. 

s. 10, 11 V horké zemi faraónů (Ing. Boh. Holas) 
Cestopisný článek doprovází několik snímků se záběry pyramid a káhirských mešit. Foto (8): Ing. 
Boh. Holas, Praha. 



s. 20 Svět bot (celostránkový inzerát společnosti Baťa) 
Fotografie prosperujícího města a fotografická reportáž o výrobě obuvi. Foto (7): Baťa, Zlín. 
*** lidi, pak i ti zde stojí za podívanou. Zřejmě se jim dobře vede - dobře bydlí uprostřed svěží 
přírody, pracují v nadbytku světla a vzduchu, řada zařízení obstarává jejich zdravotní a sociální 
záležitosti, stejně jako rekreaci. *** 

19.8.1939 - 33. číslo 
s. 3 Aktuality týdne 

• Nová mosaika na jižní straně chrámu sv. Víta v Praze, která byla nedávno dokončena. Je to 
"Ukřižování", provedené podle nákresu K. Svolinského. Foto: Ceps, Praha. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Červený hrádek u Sedlčan 
Tip na výlet. 

• Pohled z parku (soudobá podoba hrádku upraveného podle návrhu architekta Kotěry). Foto: 
KČT, Praha. 

Střížov 
Tip na výlet. 

• Kostel ve Střížově a Žižkova křtitelnice v jeho márnici. Foto: KČT, Praha. 

Zastrčený kout Českého ráje (J. Sudek) 
Autor se rozepisuje o městu Libáň a jeho okolí. 
Foto (3): Ing. Vochoč. 

• Drahoraz: Boží hrob z roku 1692. 
• Psinice: Zvonice se zvonem 1602. 
• Libáň: Šalounův pomník Mistra Jana Husa 

s. 10,11 Káno - bizarní město uprostřed pouště 
Článek informuje o životě v africké oáze Kano. Foto (9): Union Press Photo, Praha. 

s. 19 Různé zprávy z domova obrazem i slovem 
Tři ukázky z výstavy v Nové Pace. 

• K. Štika: Polní cesta. (Suchá jehla.) 
• L. Zívr: Podobizna L.H. (busta) 
• O. Čila: Albánský pasáček. (Olej.). Foto (3) F. Hák, N. Paka. 

Informace o dokončení nákladné rekonstrukce Strakonického hradu. Foto (2): archiv. 

26. 8.1939 - 34. číslo 
s.2 Fotografujte Prahu 
Pozvánka na výstavu *** fotografií staré Prahy od Ing. Jaroslava Krupky. Pořádá ji Český klub 
fotografů amatérů v Praze ve svých klubovních místnostech v Praze II. Nekázanka č. 3 [...] A účel 
výstavky? Je to názorně podaná iniciativa k rozšíření vlastivědné fotografie, nejen v Praze, ale i všude 
jinde. Nejen v oboru staré architektury, ale i ve všech oborech jiných *** 

• Motiv z hradu. 
• Pražský západ. 
• Karlův most. 

Foto (3): Ing. Jar. Krupka 

s. 3 Aktuality týdne 
Kdyby hořela Staroměstská radnice 



Na Staroměstské radnici bylo provedeno vzorné cvičeni pražského požárního sboru. Hustý dým valící 
se z věže byl znamením k útoku a ve dvou minutách chrlily proudnice příval vody na radnici... Foto 
(2): Mráz, Praha. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Borovany 

Informace o rodišti Dr. Emila Háchy. Foto (2): KČT, Praha. 

Turnov (am) Tip na výlet. Foto: V. Prádler, Turnov. 

Navštivte Chudenicko! (Blažena Kubecová) 
Tip na výlet. Foto: Dr. Setká, Chudenice. 

s. 9 Kamenné památníky českých dějin (Dr. Ivan Honí) 
Exkurz do historie českých hradů. Autor čtenářům přibližuje význam fortifikačních prvků jednotlivých 
staveb. 

• Rábí. Anonymní rytina ze začátku minulého století. 
• Plán Zvíkova. Rozdělení hradu na pět uzavřených částí... 
• Karlštejn koncem XVIII. stol. Podle kresby Fr. Wolfa ryl Josef Berka. 
• Rozvaliny hradu Červené Hory. Kresba F.Lorenz z 1840. 
• Kokořín. Stav před úpravou, provedenou v letech 1911-1918. Podle kresby K. Wůrbse ryli 

Frommel a Wínkles (ca 1845). 
• Trosky. Anonymní rytina z r. 1834. 

Foto (6): archiv. 

2.9.1939 - 35. číslo 
s. 2 U sochaře Františka Bílka v Chýnově (Bohuslav V. Lohinský) 
Autor přináší medailon soudobého sochaře, kterého přirovnává vzhledem k velikosti jeho formátu k 
Mánesovi a Alšovi. Foto (4): Šecht a Voseček, Tábor. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Busta písmáka Matouše Štyndla od sochaře Emila Kubíčka. Foto: archiv. 
• Oznámení o životním jubileu (70) malíře Karla Šimůnka. 
• Snímek nově vybudovaného chrámu české církve na Zbraslavi. Foto: ČTK, Praha. 

s. 6 Zajímavosti z ciziny 
• Poštovní správa Vatikánského města vydala na paměť korunovace Pia XII. známky, 

představující vrcholný akt papežské korunovace. Známky jsou velkým obohacením 
filatelistických sbírek, neboť jsou toho druhu první v dějinách. Foto ČTK, Praha 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Krásná, starobylá Nelahozeves (Arno Kalfus) 
Informace o rodišti Antonína Dvořáka s renesančním zámkem. 

• Nelahozeves s pravého břehu Vltavy. Foto: A. Kalfus. 

s. 9 Město uhlí, práce a těžkého průmyslu (Ing. Stanislav Šula) 
Mezi uhlím a železem 
Profil důlního města Moravská Ostrava. 

• Pohled na vítkovické kolonie se železárnami v pozadí. 
• Moravská Ostrava s věže Nového kostela. 
• Ostravská radnice, která patří k nejmodernějším ve střední Evropě.. 
• Snímek ze střední části města. 

Foto (4): J. Rozner, Mor. Ostrava. 



9.9.1939-36. číslo 
s. 2 Kus málo známé Prahy - kostel sv. Martina ve zdi 
Autor článku, jehož jméno není uvedeno čtenáře seznamuje s historií původně románského kostela, 
který je významný zejména tím, že v něm byla v roce 1414 poprvé sloužena svátost oltářní podobojí. 
*** Straně podobojí patřil tento kostel až do r. 1621. V tomto období (konec 15. století) byl také 
rozšířen o pravou loď a severní přístavbu. [...] Josefínská doba, která jinak znamenala pro naše 
předky červánky svobody, vyřkla nad martinským kostelem rozsudek odsuzující. Kostel byl zrušen a 
budova prodána soukromníkovi. S martinským kostelem se stalo totéž, co s Betlémem Mistra Jana. Byl 
upraven na činžovní dům. *** V roce 1907 kostel vykoupila pražská obec a restaurátorskými pracemi 
pověřila Kamila Hilberta. Foto (6): A. Vančura a Posselt. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Žleby 
Tip na výlet. Foto: KČT. 

Hrad Buchlov 
Tip na výlet. Foto: KČT. 

16.9.1939 - 37. číslo 
s. 2 Město, hrad a klášter v Bechyni nad Lužnicí (Zdeněk Wirth) 
Autor se přimlouvá za zachování koloritu bechyňského podhradí. 

• Zámek s hláskou. 
• Údolí Lužnice 
• Křiž z XV. století nad hlavním oltářem 
• Betonový most aj. 

Foto (7): Fr. Pekař. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Snímek ze zahájení výstavy malíře Ludvíka Kuby v síni Hollar. Foto: ČTK, Praha. 
• Informace o dokončování stavby moderního divadla v Písku, Foto: ČTK, Praha. 
• Kresba Václava Klimenta Klicpery v provedení K. Maixnera. 
• Pohled do expozice Čech a Moravy, navržené architektem Josefem Hesounem, vystavené na 

veletrhu v Lipsku. 
• Informace o otevření Prozatímního divadla v Pi;aze, které z bývalého karlínského divadla 

Varietě upravil technický správce Národního divadla Ing. J. Vott. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
• Románská rotunda v Libouni. Foto: KČT. 
• Románský kostel v Kondraci. Foto: KČT. 

23.9.1939-38. číslo 
s. 6 Aktuality týdne 

• Informace o zahájení výstavy Jana Slavíčka Čechy a Itálie v Topičově salonu v Praze. Foto: 
ČTK, Praha. 

s. 7 Neznámý svatý Václav v rukopisech středověku (Rd.) 
Článek hovoří o vyobrazení svatého Václava v nejstarších českých rukopisech. Článek doplňují 
ukázky z Malostranského kancionálu, breviáře kláštera sv. Jiří, korunovačního evangeliáře krále 
Vratislava, breviáře biskupa Benedikta zValdštejna, breviáře Zikmunda Špana zBernštejna, 
dedikačního listu ke Gumpoldově legendě o sv. Václavu a z Velislavovy Bible. Foto (7): archiv. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Hrady KČT - Zvířetice 



Informace o troskách středověkého hradu a péči jež se hradu dostalo od KČT. Foto (2): KČT. 

Uherský Brod 
Turistický profil města. Foto: KČT, Praha. 

30.9.1939 - 39. číslo 
s. 2 Z domova i ciziny 

• Jan Slavíček: kresba z autorovy výstavy v Topičově salonu. Foto: Sudek, Praha. 

s. 6 a 7 Tradice svatého Václava od ostatků až k Myslbekovu pomníku v Praze (Fdl.) 
Autor se vrací k jubileu prvního tisíciletí, které před deseti lety uplynulo od smrti knížete Václava. 
Foto (7): Státní ústav fotoměřický, Umělecká beseda a archiv. 

• J. V. Myslbek: Svatý Václav. (Sádra, detail k bronzově soše světcově. Státní sbírka plastik 
v zámku Trója u Prahy.) 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Hrady KČT - Michalovice 

Informace o troskách středověkého hradu a péči jež se hradu dostalo od KČT. Foto: KČT. 

s. 19 Reklama • Snímek interiéru obývacího pokoje. (Inzerce Spojených UP závodů) 

7.10.1939 - 40. číslo 
s. 3 Svatováclavské oslavy (ťk) 
Autor skrytý pod zkratkou fk publikuje celostránkový článek k tématu sv. Václava. Článek doprovází 
sedm snímků včetně záběru na Myslbekův pomník na Václavském náměstí. Foto: archiv. 

s. 5 K svátku spřáteleného Bulharska 4. X. (Jiřina Svačinová) 
Krátký článek o pohostinnosti Bulharů doplněný osmi fotografiemi s ukázkami městské i venkovské 
architektury. Snímky ukazují záběry ze Sofie, města Tmovo, lázní Bankya a vesnice Rilke s 1000 let 
starým klášterem. Foto (8): Jiřina Svačinová, Praha. 

s. 6 Snímky z posledních bojů o pevnost Varšavu 
Šest snímků z bojů o Varšavu. Foto (6): Atlantic, Bmo. 

s.7 Pevnost Varšava byla převzata říšskou armádou 
Šest snímků z vnitřní Varšavy s ukázkami typické staré městské zástavby. Foto (6): různé zdroje. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Chrast u Chrudimě 
Profil městečka. 

• Famí kostel v Chrasti. 

• Nádvoří biskupského zámku v Chrasti. Foto (2): KČT, Praha. 

Zprávy KČT 
- Mezi krátkými zprávičkami se objevuje postesknutí nad žalostným stavem fresek v gotickém 
kostelu v Libiši na Mělnicku. 

s. 9 Kilián Ignác Dinzenhofer a jeho dílo (Ing. arch. Vladimír Drahoňovský) 
Článek vyzdvihuje význam slavného barokního architekta a jeho vliv na pražskou i lokální českou 
architekturu. V článku jsou vyjmenována jeho zásadní díla a článek doplňují čtyři fotografie chrámu 
v Přešticích a snímek kupole v interiéru chrámu sv. Mikuláše v Praze. Foto (5): Ing. arch. Vladimír 
Drahoňovský, Praha. 

s. 18 Vzorná farma pro chov dobytka v Sindsviles u Kodaně 



Článek informuje o novém pojetí chovu skotu na dánské farmě, který klade velké nároky na hygienu 
prostředí farmy. Obrazová dokumentace nabízí pohled na budovu farmy, tzv. Bílý dům i do jejího 
interiéru. Foto (5): Svan Turek. 

14.10.1939 - 41. číslo 
s. 2 Různé události 

• Snímek ze slavnostního vysvěcení nového kostela sv. Václava v Bukovině u Turnova. Foto: 
Dubský, Bzí. 

• Fotografie z vysvěcení kamenného kříže na Vyhlídce opata Dr. M. Zavorala u Ostroměře nad 
Vltavou. Foto: K. Tůma, Sedlčany. 

• Informace o výstavě ilustrací pro nakladatelství Melantrich, pořádané 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Na doprovodném snímku je Jiří Trnka při práci a jeho 
kresba Nikoly Šuhaje. Foto (2): archiv. 

• Jaroslav Riegel: návrh na fresku zpodobňující postavu sv. Václava. Olejomalba z výstavy 
Klubu výtvarných umělců v Praze v Obecním domě. 

• Karel Skála: reprodukce olejomalby Námořník, vystavené v Galerii Pictura v Praze. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Informace o instalaci nového pomníku A. Dvořáka podle návrhu prof. Jaroslava Vacka 

v Příbrami. Foto: archiv. 
• Svatý Václav. Ukázka jedné z nejnovějších prací Čeňka Vosmíka. Foto: Ceps, Praha. 

s. 6 Válka na východě skončena 
Několik fotografií Varšavy po jejím dobytí. Na jednom snímku je záběr na stavbu náhradního mostu 
přes řeku Narev. Foto (7): různé zdroje. 

s. 7 Zajímavosti z celého světa 
Brambory v umění (Dr. V. S.) 
Článek pojednává o nádobách bramborového tvaru vytvořených jihoamerickými indiánskými kmeny 
a spekuluje o jejich rituálním významu. Foto (3): Dr. Salaman, Londýn. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Nová silnice Vsetín - Dušná - Cáb (-r.) 
Informace o plánovaném prodloužení místní komunikace, která má umožnit příjezd autem 
k lyžařskému středisku u Vsetína. Foto (2): Mg. Ph. Puszkailer, Vsetín. 

Klub českých turistů opravuje hrad Potštejn (Ing. Frič) 

Informace o probíhající opravě zříceniny gotického hradu Potštejna. Foto: Ing. J. Frič, Čáslav. 

Hrady KČT. Valečov 

Informace o jednom z hradů ve správě KČT. Foto: Jan Pach, Praha. 

Zprávy KČT 
- Pozvánka k návštěvě Tyrolského domu u Červené mezi Pískem a Táborem. 

Informace o probíhající stavbě betonového mostu u Podolská nedaleko Červené nad Vltavou. 
Informace o plánované rozsáhlé opravě zřícenin hradu Helfenburka u Bavorova a o opravě 
hradu Šumberk na Chrudimsku. 

• Informace o ocenění malíře Frant. Kavána za celoživotní tvorbu, které mu bylo uděleno 
ministerstvem školství. Foto: K. Šrámek, Hlinsko. 

s. 19 Reklama 
• Pozvánka na XXXVIII. nábytkový trh pražských truhlářů s fotografií stylové ložnice. Foto: 

Móller, Praha. 



21.10.1939 - 42. číslo 
s. 2 Umění 

• Svatopluk Havrlík: reprodukce olejomalby z výstavy SVUMAleš v Mánesu v Praze. Foto: 
archiv. 

• Lucie Klímová: reprodukce olejomalby z výstavy brněnského Aleše v Mánesu v Praze. Foto: 
K. Drbohlav, Praha. 

• Jaroslav Jareš: reprodukce olejomalby z výstavy Klubu výtvarných umělců v Obecním domě 
v Praze. Foto: Jar. Móller, Praha. 

• Vladimír Pleiner: reprodukce olejomalby z výstavy Klubu výtvarných umělců v Obecním 
domě v Praze. Foto: Jar. Móller, Praha. 

• Frant. Podešva: reprodukce olejomalby z výstavy SVUMAleš v Mánesu v Praze. Foto: archiv. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Informace o životním jubileu (60) malíře a grafika Karla Němce. Foto: archiv. 
• Informace o zahájení výstavy studentského umění olomouckých, brněnských a boskovických 

studentů. Foto: Stoklas, Brno. 
• Informace o životním jubileu (77) Joži Úprky. Foto: V. Bartoň, Hroznová Lhota. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Strakonice 

Profil rodiště Fr. L. Čelakovského. Foto (3): KČT, Praha-

Žižkova mohyla u Přibyslavě 

Informace o mohyle postavené na místě skonání husitského vojevůdce. Foto: KČT, Praha. 

Prácheň 

Turistický profil města Horažďovice. Foto: KČT, Praha, 

s. 9 Křivoklátské kované dveře (Vladimír Hnízdo) 
Článek dokumentuje uměleckou práci kovářů, kteří kovali dveře pro hrad Křivoklát. Foto (7): 
Vladimír Hnízdo. s. 13 Reklama 

• Pozvánka na XXXVIII. nábytkový trh pražských truhlářů s fotografií stylové jídelny. Foto: 
Móller, Praha. 

s. 18 Švédský umělecký průmysl (A. Ch. H.) 
Článek představuje soudobý švédský uměleckoprůmyslový design. Foto (5): různé zdroje. 

28.10.1939 - 43. číslo 
s. 3 Aktuality týdne 
Kulturní týden 
Článek informuje o připravované akci Národ svým výtvarným umělcům, která má probíhat v šesti 
pražských výstavních sálech. 

• Snímek Tylova koutku z výstavy divadelních prací zesnulého malíře a výtvarníka Josefa 
Weniga ve Vinohradském divadle. Foto: Ceps, Praha. 

• Připomenutí nedožitých 80. narozenin krajináře Václava Jansy. 
• Vratislav Hlava: reprodukce dvou olejomaleb z autorovy výstavy v Rubešové galerii v Praze. 

Foto (2): archiv. 

s. 4, 5 Z míst o nichž se mluví a píše/Firth of Forth Scapa Flow 
Informace o místě, kde probíhali válečné boje mezi Británií a Německem za první světové války. Na 
fotografiích je zachycen nejdelší evropský železniční most. Foto (11): Dr. Josef Zukriegel, Praha. 



s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Cesta Mistra Františka Kavána 
Informace o nově otevřené stezce KČT v Českém ráji, vybudované na počest malíře Františka Kavána. 
Stezka vede po místech spojených se životem tohoto umělce a čestného člena KČT. Foto (6): KČT, 
Praha. 

Zprávy KČT Praha 
Informace o plánování stavby turistické chaty KČT ve Žďárských horách. 
Informace o vybudování hlásKy na hradě Zvíkově a dokončení dílčích oprav hradu. 
Informace o rozšíření chaty KČT na hoře Tábor u Lomnice nad Popelkou. 

s. 9 Světoznámý hřbitov v italském Janově (Jan Hrubánek) 
Článek hovoří o rozsáhlém hřbitově s řadou větších i menších hrobek a s bohatou ornamentální i 
sochařskou výzdobou převážně z carrarského mramoru. Foto (7): Jan Hrabánek, Praha. 

s. 15 Zdroj energie a dobré nálady 
Propagační článek o nadstandardních ubytovacích a stravovacích kapacitách určených zaměstnancům 
Baťova prodejního domu v Praze na Letné. Foto (4): archiv. 

s. 19 
• Inzerát vinohradské záložny s fotografií moderní budovy vinohradské banky na rohu Anglické 

a Jugoslávské ulice. 

4.11.1939 - 44. číslo 
Na titulní straně se objevuje Jiřina Štěpničková v roli Johanky z Arku. "V Schillerově romantické 
činohře ,Panna Orleánská', kterou v novém přebásnění Bohumila Mathesia, v režii Františka Salzra a 
výpravě Vlastislava Hofmana uvedlo Městské divadlo pražské." 

s. 3 Aktuality týdne 
• Informace o zahájení výstavy Sto let fotografie v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu. 

Foto: archiv. 

s. 4 Nová galerie v zámku na Zbraslavi (Z. K.) 
Článek parafrázuje a snaží se popřít heslo Inter armae silent musae. Uvádí příklad nově vzniklé 
expozice v budově kláštera Aula regia na Zbraslavi. Galerie byla věnována evropskému malířství 19. 
století. Foto (5): lilek a Paul, Praha. 

s. 6 Umění sloužící průmyslu (O. Schwarz) 
Článek pojednává o průmyslovém designu jako umění a opírá se o příklady vývoje automobilu a 
lokomotivy. Foto (3): archiv. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Hrad Valdek u Hořovic (J. P.) 
Pozvánka na návštěvu gotického hradu a přilehlé restaurace. 
Foto (2): KČT, Praha. 

Zprávy KČT 
Informace o zřízení sokolské útulny v bývalé hájovně Na Přischlopě na Vsetínsku. 
Informace o plánované výstavbě několika nových chat KČT. 

s. 10 a 11 Válka ve středověku 
Pod titulkem se objevují 4 rytiny znázorňující průběh válečného klání v době třicetileté války. 

• Anonym: Vpádpasovských na Malou stranu v Praze dne 15. února roku 1611. 



• K. Škrěta: Obležení a dobývání Prahy roku 1648. (Mědirytina.) 
• M. Merian: Bitva u Nórdlingen 6. září r. 1634. (Úsek mědirytiny zdila „Theatrum 

Europaeum ", III.) 
• M. Merian: Obležení města Řezná od 15. května do 17. června r. 1634. (Mědirytina zdila 

„ Theatrum Europaeum ", III.) Foto (4): Státní ústav fotoměřičský, Praha. 

s. 19 Z našeho života veřejného 
• Fotografie z místa staveniště přístavby Tyršova domu v Praze. Na snímku jsou členové 

představenstva Obce sokolské při slavnostním výkopu stavby nové budovy dne 13. října 1939. 
Foto: Universal, Praha. 

• Snímek z kolumbária Husova sboru české církve v Praze se záběrem na fontánu živé vody. 
Foto: Fr. Řshulka, Praha. 

Naši nejmladši výtvarníci na výstavě „Sedm v říjnu" v Topičově salonu v Praze. 
• V. Plátek: Belvedere. 
• Paderlík: Zátiší se sklenicemi. 
• Zd. Seidl: Domácí štěstí. Foto (3): lilek a Paul, Praha. 

11.11.1939 - 45. číslo 
s. 3 Aktuality týdne 

• Fotografie skleněné vázy s ženským torzem - dílo V. Plátka vystavené v Topičově salónu v 
Praze na výstavě skupiny Sedm v říjnu. Foto: archiv. 

• J. Obšil: reprodukce olejomalby vystavené na 25. výstavě Moravskoslezského sdružení 
výtvarných umělců v Moravské Ostravě. Foto: archiv. 

s. 5 Padesátileté výročí republiky Brasilie (D. H.) 
Článek informuje o politickém uspořádání brazilské republiky a je doprovozen několika fotografiemi 
včetně dvou snímků vesnické a městské zástavby. Foto (8): archiv. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Kostelec nad Černými lesy 
Turistický profil města. Foto (2). 

Zprávy KČT 
Informace o dokončování stavebních prací na chatě KČT na Strakonicku. 
Informace o budování dálnice v úseku Praha - Chřiby. 
Informace o probíhajícím restaurování dvou obrazů (Brandl, Bálek) z kostela sv. Jakuba 
v Kutné Hoře. 
Informace o výstavbě nové budovy v Lázních sv. Kateřiny na Českomoravské vysočině. 

• Snímek nej staršího kostela na Táborsku - kostela sv. Petra a Pavla mezi Jistebnicí a 
Borotínem. Foto: KČT, Praha. 

18.11.1939 - 46. číslo 
Nové divadlo v Kolíně 
s. 2 Čtyři snímky nového divadla v Kolíně, postaveného podle návrhu architekta Jindřicha Freiwalda. 
Snímky zachycují funkcionalistickou budovu, interiér hlediště, scénu a moderně vybavené technické 
zázemí. Foto (4): J. Freiwald, Praha. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Zprávy KČT 

Informace o plánované opravě rodného domu spisovatele Václava Beneše Třebízského 
v Třebízi u Slaného. 



s. 9 Zachovaný památník českých středověkých staveb (Ing. arch. K. Poličanský) 
Článek informuje o historii Sázavského kláštera a dokumentuje jeho současný stav. Foto (7): K. 
Poličanský. 

s. 10, 11 Indie — zajímavá země kontrastů 
Dvoustrana přináší 13 fotografií ze soudobé Indie. Místní architektura na nich ale není příliš patrná. 
Foto (13): Bilderdienst Scherl, Berlin. 

s. 19 Reklama 
• Inzerát na plastickou chirurgii v sanatoriu sv. Bernardy s fotografií nadčasové moderní 

budovy sanatoria. Foto: Stróminger, Praha. 

25.11.1939 - 47. číslo 
s. 3 Aktuality týdne 

• Informace o instalaci pamětní desky akademického sochaře Josefa Drahoňovského, provedené 
jeho žákem Ladislavem Havlasem z Přepeř, v Rovensku pod Troskami. Foto: Štenc, Praha. 

• Snímek ze zahájení výstavy Národ svým výtvarným umělcům v Hradci Králové, která 
představila práce 13 malířů a 5 sochařů. Foto: O. Vokřál, Praha. 

• Fotografie nově odhaleného pomníku Josefa Pekaře v Turnově. Jedná se o dílo Josefa 
Drahoňovského. 

• Snímek provizorního mostu, který vybudovala nacistická armáda na místě zničeného mostu 
v polské Poznani. Foto: Atlantic, Berlin. 

s. 8 Zlín, město radostného bydlení 
Propagační článek vyzvědá kvalitu bydlení v nájemních domcích pro ženaté zaměstnance baťových 
závodů ve Zlíně. Inzerát doprovází čtyři fotografie zlínské zástavby. 

s. 9 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Staré Kestřany 

Informace o obci s gotickou tvrzí. Foto: Zd. Němeček, Praha. 

Zajímavý kříž u Stach 
Informace o ojedinělé stavbě dvouramenného kříže s navěšeným inventářem kopií všech mučících 
nástrojů, kterými měl být mučen Ježíš Kristus. Foto: KČT, Praha. 
Vítochovský kostel 
Informace o románském kostele sv. Michala na návrší mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Jimramovem. 
Foto: KČT, Praha. 

Zprávy KČT 
Informace o dokončení oprav severní fasády dobříšského zámku a Platzerových soch u kostela 
sv. Kříže. 
Informace o probíhající opravě Dienzenhoferova mariánského sousoší na Kladně. 
Informace o vznikajícím muzeu malíře Josefa Weniga ve Staňkově u Domažlic. 
Informace o probíhajícím průzkumu podzemí brněnského chrámu sv. Jakuba. 
Informace o instalaci památníku Josefa Pekaře v Turnově. 
Zprávička o otevření nového divadla v Kolíně. 

s. 10, 11 Mozartova Bertramka (Vladimír Hnízdo) 
Článek hovoří o barokním zámečku, kde u manželů Duškových přebýval W. A. Mozart. Foto (11). 

s. 19 



• Čtyři fotografie dvou budov z různých krajů vystavených v muzeu v přírodě v Lyngby u 
Kodaně. Na obrázcích je pohled na exteriér a interiér domů ze Skaane a z Faeróerne. Foto (4): 
archiv. 

2.12.1939 - 48. číslo 
s. 6 Z domova i ciziny 

• Snímek zachycující výstavbu mostu přemosťujícího údolí na trase říšské silnice Dresden -
Chemnitz - Hof. Foto: Weltbild, Berlin. 

• Snímek budovy obchodní školy na Fochově třídě v Praze. Podtitulek s nadsázkou hovoří o 
sochařské výzdobě Karla Dvořáka na průčelí domu jako o pomníku pražských kamelotů, coby 
představitelů tisku. Foto: archiv. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Vyhlídka opata Dr. M. Zavorala 

Informace o vztyčení bílého kříže na místě nazvaného po neveklovském rodákovi. Foto: KČT, Praha. 

Drtinová rozhledna na Besedně 

Informace o dřevěné rozhledně nedaleko Slap. Foto: KČT, Praha. 

Borotínsko 

Informace o městečku Borotín a zřícenině místního hradu. Foto (3): KČT, Praha. 

Zprávy KČT 
- V pořadí již třetí zpráva o odhalení památníku Josefa Pekaře v Turnově. 

Informace o zrušení židovského hřbitova v Kroměříži. 
Informace o přestavbě hotelu U bílého lva u Kdyně. 

- Zpráva o probíhající opravě břevnovského kláštera a kostela, kde prošly rukama restaurátorů 
[...] sochy, fresky, oltářní obrazy, vzácná díla Brokoffova, Steinfelsova, Brandlova. 
Informace o žalostném stavu barokní sochy v Uherském Hradišti. 

- Zpráva o dokončení opravy gotického kostela v Soběslavi. 
Zpráva o plánované opravě kladenské radnice. 

- Zpráva o stavební činnosti v Lázních sv. Kateřiny. 
Zpráva o výstavbě nového turistického objektu na Křemešníku. 
Informace o opravách hradu Pernštejna. 
Připomínka 25 let výročí od založení kostela sv. Antonína v Praze na Štrossmajerově náměstí. 
Informace o plánované stavbě turistické noclehárny u rozhledny na Korábu u Kdyně. 

s. 9 Vzácná památka technické práce na Vltavě (Dr. Ivan Honí) 
Článek hovoří o nejstarším zdymadle v Čechách, postaveném roku 1729 u Křepenic na řece Vltavě. 
Foto (2): Dr. Mir. Volek, Praha. s. 19 

• Dva snímky ložnice z dílny Spojených U. P. Závodů. Foto (2): Spojené U. P. Závody. 

9.12.1939 - 49. číslo 
s. 3 Aktuality týdne 

Snímek ze slavnostního zahájení Měsíce české knihy v Obecním domě v Praze s vystavenou 
knihou Česká malba gotická. Foto: K. Hájek, Praha. 

Snímek ze Staroměstského náměstí v Praze osvětleného ve večerních hodinách během slavnosti 
NSDAP 2. prosince. Foto: ČTK, Praha. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Žebrák a Točník, hrady KČT 
Pozvánka k návštěvě gotických hradů. 



Zahrádka 
Zprávička o románském kostele v obci Zahrádka. Foto: KČT. 

Lipnický hřbitov 
Zprávička upozorňuje na lipnický hrad, který je v držení KČT a dále na místní hřbitov známý mj. tím, 
že je na něm pohřben Jaroslav Hašek, který v Lipnici skonal. Foto: KČT. 

Vlašim 
Pozvánka do města poblíž památné hory Blaník. Informace o zámku, který je ale návštěvníkům 
uzavřený. Foto: KČT. 

s. 16 

• Fotografie obývacího pokoje v provedení firmy A. Vaničky, Praha - Král. Vinohrady. 

16.12.1939 - 50. číslo 
s. 2 Národ svým výtvarným umělcům v Praze (Fdl.) 
Článek informuje o výstavách soudobých českých umělců, jež uspořádala Kulturní rada Národního 
souručenství. Proklamovaným cílem výstav měla být sociální pomoc „výtvarným umělcům, kteří dnes 
ztěžka svou prací dosahují a udržují životní míru." Autor se ve svém článku zabývá též kvalitou 
uměleckých děl a uvádí, že k zajištění kvalitní produkce je nezbytná vystavovatelská činnost, 
existence odborných časopisů a činnost výtvarných spolků. Dále říká: „Účelnou a záměrnou propagací 
pro široké vrstvy veřejnosti musí se pak ovšem zabývati denní tisk, instituce lidovýchovné a školy. K 
tomuto úkolu patří pak ještě preventivní ochrana před výtvarným brakem, asi tak, jako se chrání 
literatura, divadlo a pod." O konzumentech výtvarného umění se pak autor vyjadřuje následovně: 
„Konečně citliví a zainteresovaní konsumenti umění musí mít tolik hospodářské síly, aby jednak 
stačili nahradit dřívější privilegované kasty, podporující uměleckou tvorbu a jednak, aby konsumem 
výtvarných hodnot umožnili výtvarnou práci, mající, jako součást kulturního života, jedno z 
nejvznešenějších poslání v národním a státním bytí." Článek doplňují fotografie z výstav 
uspořádaných v SVU Mánes, v Myslbeku, v Obecním domě, Jednotě výtvarných umělců a v galerii 
Hollar. Foto (7): archiv. 
s. 3 Aktuality týdne 

• Informace o úmrtí akademického malíře Jaromíra Černého. Foto: R. Střemcha, Praha. 
• Snímek z výstavního sálu Osvětového domu v Táboře s expozicí jihočeských výtvarníků 

v rámci akci Národ svým výtvarným umělcům. Foto: Štechl-Voseček, Tábor. 
• Fotografie plakátu Měsíc české knihy určeného k propagaci stejnojmenné akce od malíře 

Františka Podešvy. Foto: ČTK, Praha. 

s. 4 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Vranov u Brna 

Pozvánka na návštěvu místního kostela s gotickým oltářem. Foto: J. Čech. 

Týnec nad Sázavou Další podnět k výletu spojenému s návštěvou zříceniny středověkého hradu. Foto: KČT, Praha. 

Zprávy KČT 
Zprávička o založení Společnosti přátel baroka. 

- Upozornění na existenci národopisného muzea v Přerově. 
Zpráva o probíhající opravě hradu Prácheň u Horažďovic. 
Zpráva o instalaci nového zvonu v kostele sv. Mikuláše v Lounech. 
Informace o plánované stavbě nových pražských kostelů ve Strašnicích, Nuslích, Vysočanech 
a v Košířích. 
Zpráva o probíhající opravě kláštera sv. Anežky České na Františku. 
Informace o restaurátorských pracích na freskách v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. 

- Zprávička o restaurátorských pracích Františka Petra v obrazárně arcibiskupského zámku 



v Kroměříži. 
- Informace o zamýšlené stavbě kulturního domu v Mladé Boleslavi. 
- Zpráva o odkrytí pohřebiště z doby bronzové u Křepenic na Sedlčansku. 

Informace o dokončení oprav na zámku Orlík. 

• Letecký snímek právě dostavěného Rockefellerova centra v New Yorku. Foto: The Associated 
Press. 

23.12.1939 - 51. číslo 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Zasněžená madona s kapucínem v pražské Loretě. Foto: Karel Hájek, Praha. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Fotografie z návštěvy prezidenta Háchy na výstavě Národ svým výtvarným umělcům v SVU 

Myslbek. Foto: Ceps, Praha. 
• Snímek novoroční pohlednice jejímž autorem je Mistr Středočeský a kterou vydalo Národní 

souručenství. Foto: archiv. 
• Snímek putovní ceny lyžařského klubu v Turnově od J. Řeháka. Foto: Píchá, Prádler, Turnov. 
• Alois Ježek: reprodukce olejomalby z autorovy výstavy v Rubešové galerii v Praze. Foto: 

Štětka, Praha. 

s. 4 V Betlemě, ve chlévě, narodil se... (Anna Mlejnková) 
Článek o starých českých betlémech s ukázkami tradičních betlémů vyrobených v minulosti 
v Jizerských horách. Foto (5): Píchá, Prádler, Turnov. 

s. 5 Zimou a nocí vykouzlená krása měst 
4 fotografie ze zasněžené Prahy, Domažlic a ze Železného Brodu. Foto (4): různé zdroje. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Předkláštěří 

Zpráva o sedmistém výročí vysvěcení chrámu Porta coeli Předkláštěří u Tišnova. Foto: KČT, Praha. 

Zprávy KČT 
Zpráva o dokončení oprav renesančního domu pánů z Lipé v Brně. 
Informace o probíhající stavbě velké dětské ozdravovny pod Buchtovým kopcem ve 
Žďárských horách. 
Informace o zamýšleném rozšíření budovy při rozhledně na Korábu na Kdyňsku. 
Zpráva o opravách barokního interiéru gotického chrámu v Bavorově. 
Zpráva o plánované opravě sochy Matouše Strahovského z roku 1764 v Jindřichově Hradci. 
Zpráva o rozšíření sbírky prostějovské obrazárny o dílo Joži Úprky. 
Informace o plánované úpravě rodného domu V. B. Třebízského na muzeum. 
Zpráva o přestavbě vnitřní části budovy Staroměstské radnice v Praze. 
Informace o přestavbě Kramářovy vily ve Vysokém nad Jizerou na hotel. 
Zpráva o plánované záchraně Alšovy opony pro ochotnický spolek v Náchodě. 
Informace o budování horské chaty na Churáňově. 

s. 10, 11 Ti, kterým není zima... 

Fotoreportáž o pražských sochách se sněhovou čepicí. Foto (11): Karel Hájek, Praha, 

s. 16 Nové výrobky ze dřeva 
Fotografie dřevěných prací žáků Ústřední školy bytového průmyslu v Praze-Žižkově, které kopírují 
staré lidové umění. Jedná se o hračky, šperky a jiné drobné dřevěné předměty. Foto (4): Školy pro 
bytový průmysl. 



Bratři a sestřičky pojďme na jesličky (M. Sokotková) 
Krátký článek o výrobě betlémů lidovými řezbáři. Foto (2): E. Hercík. 

30.12.1939 - 52. číslo 
s. 2 Různé události 

• Busta J. B. Foerstera od akademického sochaře profesora Otáhala. Foto: Prykner, Praha. 

s. 10, 11 Malá vzpomínka na Prahu a její módu 
Snímky Prahy z přelomu 18. a 19. století doplněné kresbami dobové módy. Foto (5) J. Tachecí, Praha 
a archiv. 



Pestiý týden 
Ústřední obrazový list Radosti ze života 
Roč. XV 
Přehled článků k tématu výtvarného umění a architektury v roce 1940 

Číslo 1-6.1.1940 
s. 5 Různé události 

• Augustin Mervart moravský krajinář, básník rodného Valašska, známý výtvarník -
padesátníkem. Foto Toth. Přerov. 

• Svaz českého díla v Praze, sdružující české výtvarníky, uspořádal jako každoročně i letos svoji 
výstavu. [...] Foto lilek a Paul. Praha. 

• Z výstavy Svazu českého díla: Práce speciální školy profesora Jaroslava Bendy pro užitou 
grafiku, knižní umění a propagaci. Foto: archiv. 

s. 14 Šest století českého malířství 
Vedle hudby a divadla jest to výtvarné umění, které vyjadřuje duši národa. Česká výtvarná kultura 
vydala za šest století práce malířů známých i anonymů, díla, jež v soutěži evropské tvorby svými 
kvalitami dosahují prvého místa. Čeští gotikové st. XIV. a XV., barokní malíři století XVII. a XVIII. 
Neméně než romantikově a realisti století XIX. zanechali národu ideální odkaz, uložený ve veřejných i 
soukromých sbírkách. 

• Karel Škréta: Sv. Václav. - (Olej.) - Národní galerie v Praze. 
• M. Aleš: Po bitvě. - (Olej.) soukromý majetek. 
• Český mistr kolem 1370.-(Tempera na desce.) Národní galerie v Praze. 
• J. Mánes: Duben. Detail ze Staroměstského orloje. 
Foto (4): archiv. 

s. 15 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Kdyňsko 
Pozvánka na vrch Koráb (773 m) v Pošumaví. 

• Fotografie chaty a rozhledny na Korábu. 

Zprávy KČT 

Nová chata v Beskydách. V Ostravici postavila moravskoslezská župa sokolská chatu. [...] 

s. 24 Reklama 
• Propagační fotografie se záběrem leptané jardiniery posluchačky Umělecko-průmyslové školy 

v Železném Brodě, J. Pastrnkové. 
Číslo 2-13.1.1940 
s. 2, 3 Aktuality a zajímavosti týdne 

• Pražský primátor Dr. O. Klapka tuto neděli navštívil chrám sv. Jakuba, který bude opraven a 
jehož ochránci jsou pražští primátorové již odedávna. Snímek ze mše, které se Dr. O. Klapka 
při své návštěvě chrámu účastnil. Foto: Ceps. Praha. 

• Profi M. Martínek, akad. malíř, nadaný žák prof. M. Švabinského: zemřel náhle v Třeboni ve 
věku 28 let. Foto Tachezy. Litomyšl. 

• Čeněk Choděra: Kutná Hora. - Olej. Foto: archiv. 
• St. Ježek: „Bárky". - Olej. - Z autorovy výstavy v Topičově salonu, která potrvá do 25. ledna 

1940. - Foto: archiv. 

s. 4, 5 Kroj - udržovatel národní tradice (Anna R. Husová) 
Bývalý národní kroj dívek a žen na Písecku 
Autorka seznamuje čtenáře se zvyklostmi nošení ženského kroje na Písecku. Popis se soustředí i na 
jednotlivé části kroje. 



• Ak. mal. F. Hoplíček, Olomouc: „Pozdrav z Hané ". Akvarel. - Foto: archiv. 

s. 12, 13 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Ze zpráv KČT 

Na hradě Helfenburce u Bavorova při restauračních pracích byly odkryty mnohé zajímavosti. 
Bylo kromě jiného zajištěna gotická branka pěkně tesaného ostění a v něm zachovalý kovaný 
závěs. Na jaře bude pokračováno v záchranných pracích. 
V Turnově mají nový Husův sbor. Postavili v něm velký kříž z rubínového skla. Jsou na něm 
vyleptány hlavy M. Jana Husi, sv. Václava, Cyrila a Metoděje a hlava Kristova. Autorem 
uměleckého díla je Zd. Juna, ředitel tamější šperkařské školy. 
Gotický sloh se zachoval i na selských staveních. Dosud je dost vjezdů, portálků a oken 
s lomenými oblouky. [...] 

- Město Jaroměř darem půl milionu korun zajistilo stavbu kulturního domu. [...] 
Krásné Alšovo dílo. Zmínili jsme se o záchraně Alšova díla - divadelní oponě v Náchodě. 
Nyní dochází k restauraci jiného Alšova díla, obrazu sv. Cyrila a Metoděje v kostele v Makově 
na Litomyšlsku. [...] 
Horácký betlem. [...] 
Bude v Kolíně krematorium? Město Kolín, které vystavělo nádherný stánek umění - své 
divadlo, chce zbudovat krematorium. Bylo by, vedle pardubického, druhým v Polabí. 

• Riegerova chata KČT na Kozákově u Železného Brodu. (743 m.) Foto: Ing. Emil Kovář. 
• Horynova chata KČT a Tichánkova rozhledna na Táboře u Lomnice nad Popelkou. Foto: Jan 

Kulich. 

s. 28. Besídka Pestrého týdne 
• Malebné zátiší třebíčského farního kostela Starobylá cínová křtitelnice ze XVII. století a 

masivní pernštýnské dveře ze XVI. století tvoří spolu s křížem komposičně dokonalou skupinu, 
typickou pro naše krásné české kostely. Foto: P. Arnold Schneider, Třebíč. 

• Plaketa „Sv. Jiří" z křišťálového skla. Navrhlprof. Olda Žák, Železný Brod, vyryl odborný 
učitel V. Kirchner. Foto: archiv. 

Číslo 3-20.1.1940 
s. 2 Různé události 

• Národní dům v Mor. Ostravě, kde dne 1. března zahájí sezonu Národní divadlo moravsko-
slezské. Foto: J. Rozner, M. Ostrava. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Ze zájezdu vedoucího N.S. do Slaného. Na snímku vedoucí N. S. J. Nebeský, gen. taj. Dr. Vlad. 

Mrazík, představitelé města a okresu na podnětné a zajímavé výstavě „Lepší Slaný ". Foto (3): 
K. Hájek, Praha. 

• Zesnulý malíř Slovácka Joza Uprka. Foto: Ceps. 
• Snímek z Úprková pohřbu v Hroznové Lhotě. Foto: ČTK. 

s. 4 Česká galerie: Slabikář Mikoláše Alše (Rd.) 
Informace o nové publikaci Školního nakladatelství v Praze. 
Obrazová dokumentace: 

• Cesta do školy 
• Ukolébavka. 
• U babičky. 
• Drak nad městečkem. 
• Poštovský panáček. 

s. 5 Za zesnulým malířem Jožou Uprkou 
Krátký nekrolog věnovaný malíři moravského Slovácka. 



• Joža Uprka: Trh v Hodoníně. 
• Joža Uprka: Před kostelem. Foto (2): Štenc, Praha. 

s. 6 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Lomnice nad Popelkou 
Pozvánka do horského města v podkrkonoší. 

• Chata KČT na Táboře u Lomnice nad Popelkou. Foto: KČT. 

s. 8; 9 Divadlo všem 
České divadlo (Jan Hradil) 
Článek informuje o činnosti RZŽ v oblasti propagace českého divadla. Fotografie ukazují hlediště 
Národního divadla. Foto (5): K Hájek. 

s. 28; 29 Besídka Pestrého týdne 
• Zajímavý a málo známý pohled na Prahu. Je to výhled z okna přijímacího sálu státního 

presidenta na Hradě pražském. Foto: K. Hájek. 
• Vltava u Karlova mostu v Praze, když se pokrývala ledovou tříští. Foto: V. Teklý, Praha. 

s. 30 Rubens na poštovních známkách (E. Kaiser) 
Krátký článek rekapitulující životní osudy vlámského malíře Petra Pavla Rubense v souvislosti 
s novou kolekcí poštovních známek s jeho díly. Foto: E. Kaiser. 

Číslo 4-27.1.1940 
s. 2 Různé události 

• Ak. arch. Ing. Jindřich Freiwald zastupuje mezi členy Myslbeka obor architektury. Na jejich 
výstavě vystavuje divadelní úsek své tvorby fotografiemi Jiráskova divadla v Hronově, 
Fibichova městského divadla v Chrudimi, nejnovějšího svého divadla kolínského s návrhy 
průčelí a soutěžní náčrt Městského divadla v Poděbradech, jehož perspektivu zde 
reprodukujeme. Foto: archiv. 

s. 4, 5 Alšovy mosaiky ve Staroměstské radnici (Vladimír Hnízdo) 
Umělecký poklad Staroměstské radnice pražské byl obohacen o závažný přírůstek: Alšova výzdoba 
vstupní síně radniční byla sejmuta a znovu osazena ve vzácné a nákladné technice mosaikové. [...] 

• Pomocný karton provedený St. Ulmanem ve skutečné velikosti podle původních barevných 
návrhů Alšových z r. 1904. Za atelier pro tak rozměrné práce sloužily místnosti někdejšího 
podkrovního divadla Clam-Gallasova paláce. 

• Hlava alegorie Prahy: detail obrazu Praha slovanská. 
• Český lev: ornamentální výplň klenbového pole. 
• Svatý Václav: ornamentální výplň klenbového pole. 
• Znak města Prahy: ornamentální výplň klenbového pole. 
• Město vidím veliké: jeden z dvou hlavních nástěnných obrazů vstupní síně. [...] 
• Praha slovanská: druhý hlavní nástěnný obraz vstupní síně Staroměstské radnice. 

s. 15 Řím v bílém (S. Ježek, Řím.) 
Autor uvádí čtenáře do zasněženého města sedmi pahorků. 
Foto: (5). 

s. 29 Besídka Pestrého týdne 
• Galerie našich dramatických umělců v karikatuře Váši Neuberta: Jiřina Šejbalová - Pipková. 

Foto: archiv. 

Číslo 5 -3.2.1940 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Podvečer nad zasněženou Prahou. Foto: Jiří Jeníček, Praha. 



s. 4 Různé aktuality týdne 
Zpráva o smrti akademického malíře Františka Jakuba, člena SVU Myslbek. 

s. 8, 9 Česká galerie: Malba a plastika XIV. století v Národní galerii 
Snímky(7) - bez komentáře 

• Český mistr kolem r. 1360: Madona typu Veverského. (Tempera na desce.) 
• Český mistr kolem r. 1400: Madona typu Krumlovského. (Opuka.) 
• Český mistr kolem r. 1380: Madona Zlatokorunská. (Tempera na desce.) 
• Český mistr kolem r. 1340: Madona ze Strakonic. (Detail, dřevo.) 
• Český mistr kolem r. 1440: Sv. Zikmund. (Dřevo.) 
• Český mistr kolem r. 1300: Madona na trůně. (Kámen.) 
• Český mistr kolem r. 1350: Madona z hradní kaple na Veveří. (Detail, tempera na desce.) 

s. 12 Náš kulturní život 
• Dne 23. ledna bylo vzpomínáno padesátého výročí založení České akademie věd a umění, 

která za půl století svého trvání se velmi zasloužila o český kulturní život. - Na snímku první 
její president Josef Hlávka, známý stavitel a mecenáš. Foto ČTK. 

• B. Kozák: Krajina od Čáslavě. (Majetek Moderní galerie.) - Z posmrtné autorovy výstavy 
konané v pavilonu „Aleš " v Brně. - Foto: SVU. Aleš. 

• F. X. Procházka: Do Brandejsa. - (Olej.) - Z členské výstavy SVU Myslbek v Praze. - Foto: 
archiv. 

s. 13 Divadlo všem 
• Budova nového Městského divadla v Písku, postaveného podle projektu arch. V. Svobody 

z Čáslavi. Foto Fr. Petřík, Písek. 

s. 29 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: V. Vydra. Foto: archiv. 

Číslo 6 - 10.2.1940 
s. 2 Různé události 

• Fotografie dvou rytých skleněných medailí podle návrhu profesora sklářské školy v Železném 
brodě, O. Žáka. Foto: Dubský: Bzí. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Snímek z návštěvy Dr. E. Háchy na výstavě členů SVU Mánes s názvem Důvěřujte umění. Na 

snímkuje spolu prezidentem akademický malíř Václav Špála. Foto: Ceps, Praha. 
• Portrétní fotografie malíře Václava Pokorného při příležitosti zahájení jeho souborné výstavy 

v pražské síni Hollar. Foto: ČTK. 

s. 6 A. Slavíček - zakladatel českého impresionismu (Fdl.) 
Celostránkový článek věnovaný A. Slavíčkovi, při příležitosti 30. výročí jeho smrti. 

• Slavíček: Senoseč. Foto: Ceps, Praha. 
• Slavíček: Praha z Ládvi. Foto: archiv. 

s. 11 Otevření nového divadla v Písku (p) 
Článek informuje o otevření nového divadla v Písku provedením Prodané nevěsty souborem 
Národního divadla v Praze. Foto (5): Frant. Petřík, Písek. 

Číslo 7 - 17.2.1940 
s. 2 Kultura - Umění 



• Prof. Jar. V. Holeček: Rytý a broušený pohár s patrony země České: sv. Václavem, sv. 
Norbertem a sv. Zikmundem, zhotovený z olovnatého křišťálového skla na Umělecko-
průmyslové škole v Praze. Foto: archiv. 

s. 4 Různé události obrazem i slovem 
• Z války čínsko-japonské: Japonští pionýři opravují most, který byl těžce poškozen ustupující 

čínskou armádou. Foto: Wide World Photo, Berlin. 

s. 15, 16, 17 Pečerská Lávra (Vojta Válek) 
Reportáž z estonského kláštera vystavěného Petrem Velikým uprostřed lesů. 
Fotografie: Jan Lukas 

s. 19 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Ze zimních krás Českomoravské Vysočiny (Dr. Benda) 
Článek popisuje krásy kraje na západ od řeky Svratky. 

• Lovecký zámeček Karlštejn nad Svratkou Foto: Dr. Benda. 
• Chata na Harusovci u N. Města na Mor. Foto: Šilinger, N. Město n. M. 

Zprávy KČT 
Ve Skutči bude postaven evangelický českobratrský kostel. [...] 

- Lysá nad Labem. Chrám sv. Jana Křt., dostavěný právě před 200 lety r. 1740, má krásnou 
obrazovou výzdobu, nikoli od P. Brandla.jakje mylně v literatuře uváděno, ale od jeho 
napodobitele J. J. Schlógla... [...] 
Vsetínský odbor KČT má v plánu letos rozšířiti chatu na Vsáckém Cábě a na Soláni a 
vybudovati studánky na hřebenech hor. 

s. 29 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Rafael Kubelík. Foto: archiv. 
• Václav Rabas: Loučeni s létem. (Olej.) - Z autorovy výstavy v Umělecké besedě. Foto: archiv. 

Fdl. se nadšeně vyjadřuje o Rabasových dílech vystavených na právě probíhající výstavě. 

Číslo 8 - 24.2.1940 
s. 7 Výstavy a díla našich výtvarníků 

• J. Pisecký: Domek na jihu. (Olej.) - Z autorovy výstavy v Rubešové galerii v Praze. 
• Jos. Gluckselig: Jaro. (Olej.) - Z výstavy Jednoty umělců výtvarných v Praze. 
• J. Lankaš: Dětská hlava. (Bílý mramor.) Z výstavy Sdružení výtvarníků v Praze. 
• Ant. Bloman: Podlažický kostel. (Olej.) - Z výstavy SVU. Myslbek v Praze. 
• A. Beran: Vzpomínka. (Tempera.) - Z výstavy skupiny olomouckých výtvarníků v Mor. 

Ostravě. 
• F. Hála: Portrét básníka S. L. Boušky. (Olej.) Z autorovy výstavy v Rubešové galerii v Praze. 
• O. Matoušek: Doudlebsko. (Olej.) - Z výstavy „ Sdružení jihočeských výtvarníků " v Obecním 

domě pražském. - Foto (7): archiv Pestrého týdne 

s. 10 Tibet má nového dalaj-lamu 
Fotoreportáž z Nepálu zachycuje místní klášterní architekturu. Foto (3): Archiv. 

s. 14 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Zprávy KČT 

Cranachova Madona byla objevena v kostele v Gross Giewity v Meklenbursku [...] Obraz byl 
považován za dílo neznámého mistra lombardské školy, prof. Dr. Ant. Matějček zjistil, že je 
dílem Cranachovým. 

- Pomník Jožovi Uprkovi postaví v Hrozenkově Lhotě na upravené návsi. 



Spolek přátel starého Jindřichova Hradce zřízením schodů zpřístupnil Soukenickou kapli 
v křížové chodbě sv. Jana. Akad. malíř F. Fišer restauroval 12 fresek, znázorňujících české 
patrony, biblické výjevy a ukřižování. 

s. 28 Besídka Pestrého týdne 
• Galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: + Alfons Mucha. Foto: archiv. 
• Snímek mariánského kostela ve Vambeřicích, kam chodívala Božena Němcová se svou 

babičkou. Foto: Dr. Alfred V. Václavek, Moravská Ostrava. 

Číslo 9-2 .3 .1940 
s. 10 Tání a jeho poesie 

Čtyři snímky Prahy přes zamrzlou řeku Vltavu. Foto (4): Karel Hájek, Praha, 

s. 13 Přerov, významné město Moravy (Prof. Vlast. Dorazil) 
Celostránkový autorský článek představuje město Přerov, rozkládající se po obou březích řeky Bečvy. 
Článek uzavírá následující odstavec: „Rovněž sociálně se Přerov činí, nezaměstnaných rapidně ubylo. 
Má všude dláždění. Dbá o hygienu bydlení. Proto postavil řadu obytných domů a zvláště vzhledných 
škol. Kdo navštíví toto město, je uspokojen všestranně. Má ráz moderní, je vzhledné, hygienické a 
historicky památné. Neopomeňte je tedy navštívit." 
s. 14 Celostránková fotografie s titulkem Egyptské pyramidy 
Letecký pohled na pyramidy u el-Gizá jihozápadně od Kahýry s Cheopsovou pyramidou a sfingou 
v popředí. Na rozhraní úrodného údolí nilského a pouště (v pozadí) tyčí se pyramida krále Cheopse ze 
4. dynastie, složená z půl třetího milionu kvádrů o váze po 25 q. Vpředu část typické domorodé vesnice 
Nazlet el-Sammán. Okolí bylo v posledních létech nově archeologicky zkoumáno. 

s. 16,17 Finská města (-Rpr-) 
Dvoustránkový článek s osmi fotografiemi finské architektury a proslulé úžiny Punkahaijn představuje 
hlavní město Finska - Helsinky a dále bývalé hlavní město Finska - Turku. Na závěr se autor zmiňuje 
o dalším z předních měst Finska - Tampere a upozorňuje na příbuzné prvky finské architektury a 
sousední ruské architektury. 

s. 29 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie českých umělců v karikatuře Váši Neuberta: Jiřina Štěpničková, stály host městských 

divadel pražských. Foto: archiv. 

Číslo 10-9.3.1940 
s. 2 Různé události 

• Prof. Josef Gočár, vynikající náš architekt, projektant pozoruhodných českých staveb, dožívá 
se 13. března 60 let. Foto: Ceps, Praha. 

• Ak. sochař Joža Kubíček, známý moravský výtvarník, autor četných uměleckých děl, dožívá se 
13. března 50 let. Foto: Kunze, Brno. 

s. 9 Navštivte Moravský bazar v Praze 
Ústředí „Radosti ze života " uspořádá v těchto dnech bazar moravských lidových a uměleckých 
výrobků kpodpoře moravského domáckého průmyslu a umění. *** 
Foto (3). 

s. 10; 11 Památce mistra Aloise Jiráska 
Dvojstranaje vzpomínkou na českého spisovatele při příležitosti 10. výročí jeho úmrtí. Na snímcích je 
rodná chalupa spisovatele Hronově. Foto: Ceps. 

s. 12 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Karlštejn - Křivoklát 
Tip na výlet. Foto: Archiv KČT. 



s. 28, 29 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie českých umělců v karikatuře Váši Neuberta: Bedřich Karen, člen Národního divadla 

v Praze. Foto: archiv. 
S. V U. Mánes vzdal poctu svému minulého roku zemřelému členu Rudolfu Vejrychovi soubornou 
výstavou jeho životního díla. [...] (Fdl.) 

• Rudolf Vejrych (1882-1939): Pradleny. (Olej.) Foto: archiv. 

Číslo 11-16.3.1940 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Pohled na Starou Prahu od Prašné brány. Foto: B. Šťastný. 

s. 2 Různé události 
• Malíř Chodska, Jan Šebek, padesátníkem. 
• Božena Jelínková-Jirásková: Jižní krajina, olej. Foto J. Sudek. Souborná výstava B. 

Jelinkové-Jiráskové v Topičově Salonu seznamuje nás s jejím dílem z posledních pěti let. [...] 
(Fdl.) 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Hluboká - zámek 
Foto: Archiv KČT. 

Švehlova chata na Javorníku 
Zpráva o dokončovacích pracích vnitřního zařízení. Foto: Pach, Praha. 

s. 12 Různé informace obrazem i slovem 
• Zvláštní známky říšské pošty, vydané k letošnímu veletrhu v Lipsku (Leipzig) Foto: The 

Associated Press, Berlin. 

s. 28, 29 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie českých umělců v karikatuře Váši Neuberta: Akad. malíř Ota Nejedlý, Prof Jindřich 

Feld, hudební pedagog. Foto: archiv. 
• Propagační komise Národního souručenství vydala velikonoční pohlednice od známého 

českého folkloristy Mistra Středočeského ve prospěch akce „Mladí sobě". - Foto: archiv. 

Číslo 12 - 23.3.1940 
s. 3 Události týdne - První výročí Protektorátu Čechy a Morava 

• 3 snímky z pražských oslav prvního výročí protektorátu. Foto: Ceps. 
• Snímek expozice Protektorátu Čechy a Morava provedené J. Hesounem na lipském veletrhu. 

Foto: archiv. 

s. 6, 7 Česká galerie: Pašije Mistra Rajhradského oltáře z počátku XV. století v národní galerii 
v Praze (Fdl.) 
Popis díla. Foto 5: Národní galerie. 

s. 10 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Hrad Zvířetice 

s. 11 Kristova tvář 
• Obraz Kristovy tváře namalované Vilémem Tomčíkem podle Turínského plátna. 



Boží hrob ze XVII. století v Chrudimi 
Ukázky řezbářské a kamenické práce z kapucínského kostela v Chrudimi znázorňující výjevy Kristova 
utrpení. Foto (3): ČTK. 

s. 16, 17 Polodrahokamy ve výzdobě svatováclavské kaple v chrámu sv. Víta (Dr. K. 
Tuček) 
Popis výzdoby kaple sv. Václava provedené drahými kameny z popudu otce vlasti císaře Karla IV. 
Foto (6) Frant. Tvrz, Praha. 

s. 19 Celostránková fotografie 
• Strakonická pieta, druhá polovina XIV. století (dřevo). Národní galerie v Praze. 

s. 28 Besídka Pestrého týdne 
• Maryša Neubertová: Forsytie. Z výstavy soukromých prací umělkyně v síních Hollara v Praze. 

Foto: archiv. 

Číslo 13-30.3.1940 
s. 2 Vnější odznaky N.S. 
Stránka je sestavena z fotografií tzv. vnějších znaků Národního souručenství, které by v pojetí 
současného oboru Public Relations spadaly do tzv. Corporate Identity. Je zde znak Národního 
souručenství v podobě nástěnného štítu, nálepky na sklo, nástěnné smaltované vývěsky, stolní vlajky, 
odznaku či mramorového těžítka. Dále je zde ukázka propagačního plakátu N.S. a soška Vlast se 
štítem N.S. v provedení akademického sochaře Jana Znoje. 

s. 4 V kraji zesnulé Šelmy Lagerlofové (Josef Dvořák) 
• snímek starého románského kostelíka v Ráttviku. 

s. 5 Různé zprávy obrazem i slovem 
• Snímek z berlínské třídy Unter den Linden zobrazující start letadla. Foto: The Associated 

Press, Berlin. 

s. 7 Aktuality týdne 
• Pohled do výstavní síně v Žerotínově zámku v Přerově, kde se koná výstava členů SVUM Fr. 

Hoplíčka, J. Jambora, H. Kovaříka, A. Mervarta, J. Pelikána, P. Pištělky, J. Prokopa, H. 
Václavíka a J. Votruby. Foto: Toth, Přerov. 

s. 10 Z všestranné činnosti „Radosti ze života" 
• Z výstavy Moravského bazaru v Praze: Malovaný dřevěný pokličník od H. Landsfelda, 

keramika lidového malíře ve Strážnici na Moravě. 
• Svatý Václav: lidový obraz na skle. 
• Slovácké loutky a malovaná váza. - Foto (3) Pestrý týden. 

s. 11 „Mám nejvřelejší poměr k Radosti ze života" 
Pan státní president Dr. E. Hácha na „Moravském bazaru" dne 21. března 
Informace o návštěvě pezidenta Háchy na výstavě domáci výroby lidových moravských umělců 
pořádané RZŽ v Praze. 
Foto (6): TNS. 

s. 14 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Volyňsko (Jiří Čížek) 
Foto (2): Odbor KČT, Volyně. 

s. 15 Padesát let rozhledny na Petříně 



Před několika dny bylo tomu padesát let, kdy valná hromada Klubu českých turistů schválila 
jednomyslně návrh výboru, aby čistý výtěžek výpravy na světovou výstavu do Paříže uspořádané 
v roce 1889, „věnován byl jako základ k utvoření fondu pro zbudování rozhledny, pro niž za 
nejvhodnější místo komitét pokládá vrchol Petřína, a vzhledem k původu tohoto výtěžku má za vhodné, 
aby byla zřízena v podobě věže Eiffelovy nebudou-li tomu technické obtíže na překážku ". *** 
Foto (4): J. Pach, Praha. 

s. 18, 19 ^ Itálie připravuje svou světovou výstavu 
Rodí se nový Řím. (Svatopluk Ježek) 
Článek informuje o připravované výstavě Esposizione Universale di Roma, 1942. Cílem připravované 
výstavy je spojit „přítomnost a minulost, starověk a křesťanství". Otevření výstavy předcházela 
mohutná stavitelská činnost. 
Z obrazové dokumentace: 

• Arch. Minucci: Salon v Paláci úřadů. 
• Kostel sv. Petra a Pavla. — Stav prací v únoru 1940. 
• Palác italské civilisace, fotografovaný s letadla koncem minulého roku, před jeho 

dokončením. 
Foto (6): Esposizione Universale di Roma. 

s. 26 Reklama 
• Zákoutí obývacího pokoje, provedené v dubu, hnědě moženém a zaleštěném. Dodala firma 

Arch. Jan Kousal, nábytek Tusculum, Praha, Lazarská ul. č. 7 (pasáž Burianova divadla). 
Foto: Neckář, Praha. 

s. 28 Besídka Pestrého týdne 
Akademičtí malíři, jejichž výstava se právě koná v S. V. U. Myslbek v Praze, v karikatuře Váši 
Neuberta. Václav Souček, Josef Soukup, Otakar Vaňáč, Josef Vokálek. 
Foto (4): archiv. 

Číslo 14-6.4.1940 
s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Konopiště 
Tip na výlet. Foto: Archiv KČT. 

• Model turistické útulny KČT na Andrlově Chlumu. Foto: KČT Praha. 
• Snímek Kostnicovy chaty a Šimlovy rozhledny na Krkavci u Plzně. Foto: A. Loukotka, Plzeň. 

s. 9 Každý Čech jednou v Praze 
• Celostránková fotografie Malé Strany propagující akci RZŽ Každý Čech jednou v Praze. Foto: 

K. Hájek. 

s. 19 Celostránková fotografie 
Krásný vzor budhistické architektury, jakých je v Indii a celé východoasijské oblasti na tisíce. Tato 
několikapatrová pagoda je z britské provincie Burma v Západní Indii a lze ji pokládat za výstižnou 
ukázku asijského stavebnictví. V budhistických zemích věřící pohlížejí na stavitele kostelů jako na 
světce, kteří žiji jen dočasně na této zemi, než ve vyšším světě dosáhnou svého posvátného klidu. Proto 
je tolik chrámů v těchto zemích. 

s. 24 Z výstavy Pražská řemesla ve službách nového bydlení 
„Pražská řemesla ve službách nového bydlení" je výstižný název výstavy v Umělecko-průmyslovém 
museu, která přesvědčuje o dobrých snahách našich výtvarníků a řemeslníků zvyšovati úroveň 
dobrého vkusu a dobrého bydlení. *** 
Foto (3) Ceps. 



s. 26 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Hudební skladatel Vít Novák. Foto: 

archiv. 

s. 29 Reklama 
• Sekretář kombinovaný s vitrínou, provedený v dubu hnědě mořeném a zaleštěném. Dodala 

firma Arch. Jan Kousal, nábytek Tusculum, Praha. Foto: Neckář, Praha. 

Číslo 15-13.4.1940 
s. 3 Aktuality 

• Ze slavnostní tiyzny, jíž moravské Slovácko uctilo památku svého mistra Joži Úprky; slavnost 
se konala v Uherském Hradišti a účastnili se jí také moravský zemský president Dr. Crha. [...] 
Foto (2): F. Plíšek, Kunovice. 

s. 8 Jubileum osmdesátých narozenin českého sochaře Čeňka Vosmíka (Fdl.) 
Připomenutí narozenin sochaře z kruhu Myslbekových přátel, který se „obracel k monumentalitě 
náboženských motivů, k náhrobkům, pomníkům a podobiznám ". Foto (10). 

Číslo 16 - 20.4.1940 
s. 6 Památce historika prof. Josefa Pekaře/Český ráj ve snímcích prof. Josefa Pekaře (V.D.) 
Vzpomínka na českého historika a nadšeného amatérského fotografa českých hradů Dr. Josefa Pekaře. 

• Hrad Kost. 
• Pohled na Trosky. 

Foto (3): Josef Pekař. 

s. 8, 9 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Hrad Potštejn (Bž ) 

Turistický rozhlas 
Oznámení o uvedení do provozu nového penzionu na Českomoravské vysočině na Sýkovci u 
Nového Města na Moravě, vybudovaného podle projektu Ing. arch. J. Pokorného. 

s. 10, 11 Rockefeller Center v New Yorku (Konstruktérské dílo osmi let spěje 
k dokončení. - Jaro 1932 začalo práci, jaro 1940 ji dokončí) (Karel M. Klos, Praha) 
Reportáž věnovaná probíhající dostavbě Rockefellerova centra na Manhattanu v New Yorku. 
Foto (4): SI. Helena D. Gerloff, ústřední tisk. odd. R.C., New York. 

s. 28, 29 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Akademický malíř Vrat. Hlava. Foto: 

archiv. 
• Jan Zrzavý: Česká krajina. - Olej. - (Z prodloužené souborné výstavy ve Svazu českého díla, 

Praha, Národní třída. Foto: archiv. 
Fotografii díla doplňuje zprávička redaktora s pseudonymem Fdl. Informující o souborné výstavě Jana 
Zrzavého, mapující jeho třiatřicetiletou tvorbu. 

Číslo 17-27.4.1940 
s. 6 Činnost Nár. Souručenství a „Radosti ze Života" 

• Snímek pečetítka z horského křišťálu zhotoveného pro MNS v Mladé Boleslavi žákem 
turnovské šperkařské školy. Foto: V. J. Linhart, Turnov. 

• Snímek pokladničky s logem Národního souručenství. Foto: R. Krnínský, Jindřichův Hradec. 
• Snímek vázy od valašských umělců, kterou odevzdali zástupci valašskomeziříčského okresu 

vedoucímu výboru NS Josefu Nebeskému jako dar Valašska. Foto: K. Hájek - TNS. 

s. 12 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 



Úpice (-er.) 

s. 27 Reklama - foto obývacího pokoje. 
• 39. nábytkový trh pražských truhlářů od 20. dubna do 5. května 1940. Výstava moderního a 

slohového nábytku. Výstavní pavilon, Praha, ostrov Štvanice. 

s. 28 Besídka Pestrého týdne 
Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Marta Krásová, členka opery Národního divadla 
v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 18-4.5.1940 
s. 1 Valdštýnská zahrada, překrásná historická památka, bude letos opět oživena četnými podniky 
„Radosti ze života ". Foto lilek a Paul. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Snímek moderní budovy Sokola v Litomyšli publikovaný při příležitosti sedmdesátého výročí 

založení místní organizace Sokol. Foto: K. Veselík, Litomyšl. 

s. 4, 5 Jedna z cest k povznesení naší vesnice (Adolf Hrubý, předseda České zemědělské rady) 
Dobově tendenční článek zaměřený na podporu kulturně společenského života na českých vesnicích 
prostřednictvím výstavby kulturních domů, o kterou se zasazovala instituce založená Národním 
souručenstvím, Radost ze života. 

Foto (3) K. Hájek, Praha. - Modely typů plánovaných kulturních domů pro české vesnice, 

s. 18 Celostránková fotografie leteckého pohledu na město Zlín 
Zlín, před světovou válkou ještě neznámé a nepatrné moravské městečko, zásluhou mohutného rozvoje 
Baťových závodů se změnilo v moderní, živě a zámožné město, které za nedlouho dosáhne 50.000 
obyvatel. [...] 
s. 28 Besídka Pestrého týdne 
Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Ad. malíř prof. Oldřich Blažíček. Foto: archiv. 

Číslo 19-11.5.1940 
s. 20 celostránkový portrét 

• Vrat. Hlava: Josef Mánes (12. 5. 1820 - 9. XII. 1871). Připomínka stodvacátého výročí 
narození umělce. 

s. 28. Besídka Pestrého týdne 
Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Ak. malíř Frant. Podešva. Foto: archiv. 

Číslo 20-18.5.1940 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Románská basilika sv. Prokopa v Třebíči. Na snímku část portálu „Porta Paradisi". 
(Reportáž o Třebíči uvnitř listu.) Foto: MUDr. F. Kubíčka, Stařeč u Třebíče. 

s. 6 „Radost ze života" pečuje o lid v době jeho práce i odpočinku 
• Snímek zachycující venkovany před Staroměstskou radnicí v Praze. Snímek propaguje akci 

Každý Čech jednou v Praze, kterou pořádala Radost ze života ve spolupráci s KČT. Foto: 
TNS. 

s. 8 Starobylá Třebíč (Dr. V. Č.) 
Popis malebného města Třebíč. 
Foto (6): MUDr. Frant. Kubica. 



s. 12 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Turistický rozhlas KČT 

Ve sbírce „Naše příroda v obrazech " vyšel IV. svazek pod názvem: Rostliny 2, prací prof. Dr. 
Arne Nováka a K. Svolinského, obsahující 115 tabulí našich volně rostoucích květin. [...] 
Vzácné malby v márnici. U derflanskěho kostelíčka na Slovácku se vykopávají předměty 
z doby Velkomoravské říše. Podle zprávy V. byl v márnici odkryt obraz s biblickým výjevem, 
velmi starý a krásný, připomínající Murillovu školu. 

s. 13 Hrobka Kapucínského kláštera v Brně 
Informace o podzemních kobkách kapucínského kláštera ze XVII. století. 
Foto (6) J. Otto, Praha. 

s. 15 Celostránková fotografie 
• Vertikální pohled zespodu na 6 mrakodrapů Rockefellerova centra v New Yorku. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Prof. Jaroslav Kocian, virtuos na 

housle. Foto: archiv. 
• W. Mrázek, Pardubice: Kunětická hora v květnu. (Fotografie.) 

s. 28 
• Atelier Langhans, Praha: Karlův Týn v bílém. (Fotografie.) 

s. 29 

• Marie Podešvová, Praha: Svatý Matěj nad Šárkou na jaře. (Fotografie.) 

Číslo 21-25.5.1940 s. 5 Vítězství německých armád na západě 
• Most přes řeku Maas v Lutychu, vyhozený Belgičany do vzduchu. Foto: P. I. Hoffman, Berlin. 

s. 6 Významné události 
• K. Tondl: Janynka., barevný monotyp. - Z výstavy autorových monotypů (1. až 24. května) 

v Síni umění Hollar v Praze, která čítala 200 prací a byla dosud největší výstavou barevných 
monotypů v Praze konanou. Foto: Dr. K. Tondl. Praha. 

s. 7 Aktuality týdne 
• Snímek medaile s obrazem prvního českého arcibiskupa Arnošta z Pradubic, vydané k 600. 

výročí založení města Pardubic. Autorem medaile je akademický malíř a sochař František 
Zuska. Foto: ČTK. 

s. 9 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Kralovicko (T.) 

• Kralovický farní kostel sv. Petra a Pavla, vzácná renesanční památka: Celkový pohled a 
detail. - Foto (3): Teklý, Praha. 

s. 13 U hrobu královny Dagmar (H.P.) 
Článek o historii kostela sv. Benedikta v dánském Ringstedu. Foto (4). 

Číslo 22-1.6.1940 
s. 1 Celostránková fotografie 

• „Každý Čech jednou v Praze " - je název akce, která výhodnými slevami všeho druhu 
umožňuje venkovu návštěvu naší krásné metropole. Na snímku Staré Město. Foto: K. Hájek. 

s. 2; 3; 4 Nejnovější snímky ze Západního bojiště 



• Snímky zachycují zkázu měst, kterou způsobily boje v Holandsku a Belgii. Foto (8). 

s. 5 Aktuality týdne 
• + Anna Boudová, známá malířka květin: zemřela 14. května v 69 letech. - Kresba C. Boudy. 

Foto: archiv. 

s. 6 Zahájení „Malostranských podvečerů" ve Valdštejnské zahradě (Vladimír Struppl 
předseda „Radosti ze života") 
Stránka informuje o činnosti RZŽ v oblasti podpory divadla. Doprovodné snímky zachycují mj. 
Valdštejnský palác v Praze na Malé Straně. Foto (2). 

s. 8; 9 Každý Čech jednou v Praze 
Dvoj strana přináší podrobné informace o akci RZŽ. Foto (3): E. Fafek a lilek a Paul. 

s. 10 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Rožnov 
Foto (3). 

s. 11 Ze všech oborů našeho života 
• Plastika sochaře prof. J. Znoje, vystavená na výstavě autorova díla v Umělecko -

průmyslovém museu v Praze. - Foto K. Hájek. Praha. 
• F. X. Bóhm: Tři laně. Olej. - Vystaveno v lesnickém paviloně na letošní Hospodářské výstavě 

v Praze. - Foto: Archiv Pestrého týdne, Praha. 

s. 16; 17 Lidé mezi nebem a zemí (Vladimír Hipman) 
Článek plný obdivu popisuje práci na stavbě ocelové konstrukce výstavního sálu technického muzea 
v Praze na Letné. Stavbu realizovala mostárna Báňské a hutní společnosti Karlova Huť podle projektu 
Dr. Ing. R. Husáka z Prahy. Foto (6): Vladimír Hipman. 

s. 23 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Paní Milča Mayerová, vynikající česká 

tanečnice. Foto: archiv. 

Číslo 23 - 8.6.1940 
s. 2; 3; 4 Momentky z bojů na západní frontě 

• Fiotografíe dokumentují vítězné boje německých vojsk ve Francii. Foto (7). 

s. 5 Aktuality týdne 
• Snímek ze zahájení výstavy „Za novou architekturu" v Uměleckoprůmyslovém muzeu 

v Praze, kterou svým projevem zahájil PhDr. Zdeněk Wirth. Foto: ČTK 
• Portrét profesora Alberta Pražáka provedený ve dřevě akademickým sochařem J. Černým. 

Foto: Pestrý týden. 

s. 14 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Sušice (-a.) 
Foto (3). 

s. 28 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Akad. sochař Čeněk Vosmík. Foto: 

archiv. 

Číslo 24-15.6.1940 
s. 2 Itálie vstoupila do války 



Místo, kde byly a jsou vyhlašovány nejvýznamnější rozhodnutí fašistické Itálie; zde také v pondělí 10. 
června min. předseda Benito Mussolini oznámil shromážděným masám, že Itálie vstoupila do války po 
boku Německa. Je to Piazza Venezia - Benátské náměstí v jehož čele stojí monumentální památník 
Viktora Emanuela II. s hrobem Neznámého vojína a po pravé straně Benátský palác, budova, kde 
úřaduje Duce a s jejíhož balkonu mívá své projevy. Na snímku nahoře B. Mussolini v okamžiku, kdy 
mluví s balkonu Benátského paláce, dole Piazza Venezzia při jedné z fašistických slavností. Foto (2): 
Luce, Řím. 

s. 4; 5 Válečné snímky z bojů na Západě 
• Snímky válečných událostí v Belgii, Holandsku a Francii. Foto (11). 

s. 12 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Z Morkovic na památný hřbitov ve Střílkách (Karel Polách) 
Foto (2). 

s. 14 Ze všech oborů našeho života 
• Jeden z pěkně upravených koutů výstavy „Slezsko v umění", která pod záštitou MNS byla 

konána v květnu ve Frýdku a na niž byl snesen bohatý materiál vztahující se k duchovnímu 
životu slezskému. Foto: TNS. 

• Dva plakáty z výstavy žákovských prací grafické školy Jar. Švába „ Officina Pragensis ", která 
se koná po celý měsíc v Umělecko-průmyslovém museu v Praze. Foto (2): lilek a Paul, Praha. 

s. 26 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Spisovatel Dr. Josef Knap. Foto: archiv. 

s. 28 
• Richard Wiesner: Podobizna. (Olej.) - Ze zlínského salonu. 

Číslo 25-22.6.1940 
s. 6 Aktuality týdne 

• Zahájeni pozoruhodné výstavy „Monumentální umění" ve výstavních místnostech SVU Mánes 
proslovem Dr. Zdeňka Wirtha. Foto: Ceps. Praha. 

• Alois Jaroněk, přední valašský výtvarník, budovatel známého „ Valašského musea v přírodě" 
v Rožnově pod Radhoštěm, sedmdesátníkem. Foto: Moravie Press. Brno. 

• Grafická škola Jaroslava Švába „ Officina Pragensis " zahájila 7. června výročí výstavou 
žákovských prací: koná se v Umělecko-průmyslovém museu a je přehledem práce školy za rok 
1939 až 1940. Foto: lilek a Paul. Praha. 

s. 8; 9 Dva „Svatí Antoníčkové" 
Dvoj strana dokumentuje pouť ke svatému Antonínkovi v Blatnici a ke sv. Antoníčkovi v Luženičkách. 
doprovodné fotografie zachycují dva kostely zasvěcené stejnému světci. Foto (8). 

s. 12 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Z Blanska do krásného kraje (Karel Jelínek) 
Vzpomínka na výlet KČT po Moravském krasu. 
Foto (2). 

s. 16, 17 Šest set padesát let města Kroměříže 
Článek o historii a architektonických památkách města Kroměříže. Foto (9). 

s. 26 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Karel Dostal, vrchní režisér Nár. divadla 

v Praze. Foto: archiv. 



Číslo 26 - 29.6.1940 
s. 6 Divadlo všem 
Článek o půl roku trvající akci ústředí „Radosti ze života". 
Foto (3) Karel Hájek, Praha: 

• Průčelí Prozatímního divadla v dnešní své podobě. 
• Jedno ze sousoší ak. sochaře Milana Havlíčka na Městském divadle vinohradském. 
• Schnirchova triga na Národním divadle v Praze. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Turistický rozhlas 

- Informace o nově publikaci: Hrad Rábí, nejmohutnější česká zřícenina. Publikaci vydal 
Spolek pro zachování uměleckých, historických i přírodních památek v Horažďovicích, majitel 
hradu. 

Letovisko Všenory 
• Všenory: Severní vrch s glorietem. 
• Všenory: Barokový zámeček. Foto (2): archiv KČT, Praha. 

s. 9 Několik snímků z Bouzova u Litovle 
Foto (6): Jar. Pospíšil, Praha. 

s. 11 Významné události 
• Snímek propagačního plakátu města Ústí nad Orlicí. Foto: Rybka, Praha. 
• Snímek základního kamene chrámu českomoravské církve v České Skalici, položeného 16. 

června 1940. Foto: L. Jelínek, Česká Skalice. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Paní Ota Horáková, člen opery 

Národního divadla v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 27-6.7.1940 
s. 5 Významné události našeho veřejného života 

• Ministr zdravotní a sociální správy Dr. VI. Klumpar navštívil 28. června v Umělecko-
průmyslovém museu v Praze pozoruhodnou výstavu „Za novou architekturou ". Foto: ČTK. 
Praha. 

s. 12 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Přijeďte do „Chodské jizby" na Korábu u Kdyně 

Krátký článek doplněný fotografiemi zve na návštěvu chaty KČT. Foto (2): Archiv KČT, Praha, 

s. 13 Medlov/Tábor pro všechny 

Propagační článek o rodinném táboře RZŽ u Nového Města na Moravě. Foto (5): L. Stehlík, Praha, 

s. 14 Z finálového boje o pohár „Radosti ze života" 
Stránka informuje o fotbalové události v režii RZŽ. Mezi fotografiemi je snímek poháru, který věnuje 
vítězi soutěže RZŽ. Foto (6): Karel Hájek. 
s. 18; 19, 29 Ze vzpomínek cestovatele A. V. Frice/Symbolika indiánských ornamentů (A. V. 
Frič) 
Rozsáhlý článek sestavený ze vzpomínek cestovatele na jeho pobyt v Jižní Americe seznamuje čtenáře 
s tradicemi a hmotnou kulturou indiánských kmenů. Foto (8): Archiv A. V. Friče. 
s. 27 Besídka Pestrého týdne 



• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Pí Růžena Šlemrová, členka Městských 
divadel pražských. Foto: archiv. 

Čislo 28 -13.7.1940 
s. 4 Aktuality týdne 

• Informace o výstavě příbramských výtvarníků uspořádané Národním souručenstvím. Foto: 
TNS. 

• Fotografie obrazu P. Středočeského s nápisem Věříme Pane Bože, že ochraňuješ národ náš a 
žehnáš jeho práci.... Výtěžek z jeho prodeje je určen fondu „Mladí sobě", z něhož jsou 
podporována mladá manželství... Obraz byl vytištěn Grafickými závody V. Neubert a synové 
a vydalo jej NS. Foto: archiv. 

s. 5 Významné události našeho veřejného života 
Výstava národních krojů ve Volyni. V měsíci červnu uspořádalo okresní vedení NS ve Volyni s 
„Radostíze života " zdařilou výstavku národních krojů ve volyňské Sokolovně, kde byla umístěna i 
staroselská světnice. [...] Foto: TNS. 

s. 7 Otevření nového divadla v Polici n. Met. (Franta Kocourek) 
Celostránkový článek k příležitosti slavnostního otevření nového divadla v Polici n. Metují dne 29. 
června 1940, pojmenovaného po Josefu Kollárovi. 

s. 8 Egypt starý 

3 fotografie starověké egyptské architektury. Foto: archiv, 

s. 11 O hřištích Radosti ze života ve Velké Praze (-sk.) Článek věnovaný moderně vybaveným hřištím „Radosti ze života". Foto (4): K. Hájek, Praha. 

s. 13 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Hrad Rabí 
Foto: S. Král a Dr. J. Brunner. 

s. 14 Dvacet let sklářské školy v Železném Brodě (Ant. Dubský) 
Článek mapuje dvacetiletou historii školy a představuje čtyři umělce, kteří na škole působí: Prof. arch. 
Metelák, Prof. Jaroslav Brychta, Prof. Ladislav Přenosil, Prof. Oldřich Žák. 
Foto (5): A. Dubský. 

s. 28 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: B. Vrbský, člen Městských divadel 

pražských. Foto: archiv. 

Číslo 29-20.7.1940 
s. 5 Aktuality týdne 

• Mistr Alfons Mucha, jehož úmrtí (14. 7. 1939) vzpomněla v těchto dnech početná obec jeho 
přátel. Foto: archiv. 

s. 16, 17 U starých českých chalup a gruntů (Z. W.) 
Přehlídka barokních a renesančních štítů chalup z jižních a středních Čech. Foto (7): Leopold Štor, 
Pardubice. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Jarda Jankovec, populární kapelník Tylova divadla v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Čislo 30-27.7.1940 



s. 1 Titulní strana přináší celostránkovou fotografii sochy sv. Václava, která je součástí 
Mariánského sousoší z počátku 18. století, stojící na náměstí v Žamberku. Titulek pod fotografií zve 
čtenáře na výstavu „Ikonografie Žamberska - Obraz kraje" uspořádanou pod záštitou Národního 
souručenství (14. 7 - 16. 8., Žamberk). 

s. 5 Různé události 
• Momentka ze slavnostního zahájení výstavy ak. malíře Kučery a Lažanského a ak. sochaře 

Navrátila v Teplicích u Hranic. [...] 
• V neděli 7. července byla v novém sboru církve českomoravské v Olomouci-Černovře 

odhalena za velké účasti lidu při slavných bohoslužbách dvě umělecky hodnotná sousoší, jež 
jsou dílem ak. sochaře Vladimíra Navrátila. Sousoší představují: Cyrila s Metodějem (vlevo) a 
M. J. Husa s Prokopem Velikým. Foto (2): Rozsypal, Olomouc-Černovír. 

s. 7 Z všestranné činnosti „Radosti ze života" a NS 
• V Nově Pace v Podkrkonoší konala se od 30. června do 18. července pozoruhodná 

„propagační výstava Novopacka ". Na snímku nahoře část exposice turistiky a sportu: dole 
část exposice novopackých polodrahokamů. Foto (2): Frant. Hák. Nová Paka. 

s. 8 Pražské Jezulátko (FK) 
Celostránkový článek věnovaný původu a významu Pražského Jezulátka. Foto (2): Vladimír Žikeš, 
Praha. 

s. 9 Matka Boží Skočická (Fr. Petřík, Písek) 
Příběh oltářního obrazu P. Marie Skočické, ke kterému se každoročně vypravuje pouť. Foto (4): Frant. 
Petřík. Písek. 

s. 10 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Háznburk (Jiří Pokorný) 
Tip na výlet. Foto: archiv KČT. 

s. 11 Aktuality týdne 
• Soška svaté Anny s Pannou Marií. Lidová práce z 19. století. Foto: Ceps. 
• Pražská kaplička sv. Anny, která se otevírá jen jednou do roka, 24., 25. a 26. července. Nalézá 

se ve zrušeném kostele v Liliové ulici. Foto: Ceps. 
• Josef Ženíšek, nestor českých malířů, dožije se v těchto dnech osmdesáti pěti let. Foto: Ceps. 
• Z nedávné výstavy školy uměleckých řemesel v Brně, která podala důkaz vysoké úrovně a 

dobrých uměleckých směrnic. Foto: Veřejná škola uměleckých řemesel. 

s. 14 Táborsko/Z kraje božích muk (-sk.) 
Foto (7): Karel Hájek. Praha. 

s. 28 Besídka Pestrého týdne 
• Franta Paul., člen Švandova divadla v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

s. 29 Karlův most po dešti 
• Žánrová fotografie Karla Hájka zachycující podvečerní Prahu. 

Číslo 31-3.8.1940 
s. 2, 3 Historie Francie v plakátech 
Historie francouzského agitačního plakátu. Foto (10): Dr. G. Schneider. 

s. 5 Události týdne 
• Na košířském náměstí v Praze XVII. budují nový farní kostel sv. Jana Nepomuckého podle 

návrhu arch. Inž. Jar. Čermáka. Doporučujeme stavbu pozornosti i hmotné podpoře 



čtenářově, neboť se jedná o nutnou duchovní i národní potřebu chudé pražské periferie. Foto: 
Ing. arch. J. Čermák. 

• Vzpomínáme vynikajícího českého malíře Jaroslava Čermáka, který se narodil 1. srpna 1830, 
před 110 lety. Foto: Ceps. 

• Z výstavy grafických prací z oboru užitého umění a článků zesnulého malíře Z. Rykra., kterou 
uspořádalo museum Legera a Machara v Kolíně. Foto: J. Nosál. Kolín. 

s. 8, 9 Galerie zámku Kolowratů v Rychnově n. Kněžnou (Dr. Kam. Březina) 
Přehled historie rychnovského panství a třísetleté historie Kolowratů. Článek se zaměřuje na bohatou 
obrazovou galerii rodu Kolowratů umístěnou v rychnovském zámku. 

• Kolowratský zámek a kostel sv. Trojice v Rychnově nad Kněžnou 
Foto (6). 

s. 10 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Žamberk 
Foto: archiv KČT. 

Zpávy KČT 
- KČT buduje příjezdovou cestu na hrad Choustník. 

KČT buduje novou turistickou chatu na Andrlově Chlumu. 
• Hrad Žumberk na Chrudimsku. Jižní část Foto: Ing. J. Frič. 
• Divišovo divadlo v Žamberku. Foto: Archiv KČT. 
• Náměstí v Žamberku, mariánský sloup s kašnou, vzadu věže děkanského chrámu. Foto: archiv 

KČT. 
Foto (3): archiv KČT. 

s. 15, 29 Navštivte staroslavnou hornickou Příbram 
• Pozvánka do hornického města na úpatí brdského hřebene. 
• Svatá Hora 
• Chodské procesí 
• Barokní socha anděla před branou na Sv. Hoře. Foto: archiv NS, Příbram. 
• Březové Hory, Anenský důl. 
• Pohled na Příbram ze Sv. Hory. 
• Příbramské náměstí. Foto (5). 

s. 20 K. H. Mácha jako kreslíř 
Zpověď poslední lásky K.H. Máchy - slečny Lori, převyprávěná J. L. Turnovským. Článek doprovází 
Máchovy kresby. 

• Kokořín. Tužková kresby. 
• Bezděz. Kolorovaná kresba. 
• Vlastni portrét z rukopisu „Poznamenání". 
• Barevná kresba dívky (Lori). 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Galerie z lékařského světa v karikatuře Váši Neuberta. - MUDr. Ant Přecechtěl, profesor 

Karlovy university. 

s. 29 
• Zbytky paláce na hradě Dražících od severu a část upravených místností na východní straně, 

kde byly právě dokončeny výkopy Archeologického ústavu s bohatými a vysoce zajímavými 
nálezy. Foto: archiv Archeologického ústavu. 

Číslo 32-10.8.1940 
s. 2, 3 Mezi dvěma bitvami 



• Snímky zachycují boje o Gibraltar, vorský Narvik a francouzské město Bouillon. Foto: Luce, 
Řím a Atlantic a Wetbild, Berlin. 

• Válka trvá, ale musy nemlčí... Slavnostní zahájení tradiční výstavy německého výtvarného 
umění v Mnichově říšským ministrem Dr. Goebbelsem. Foto: Weltbild, Berlin. 

s. 4 Výtvarné umění 
• Augustin Zoula: Opuštěná. - (Skica, fragment.) 
• Portrét A. Zouly se vzpomínkou na jeho předčasnou smrt v roce 1915. 
• J. Matička: Zahrada ve Strakově. - Olej. - Ze soudové výstavy ve Sdruženi výtvarníků.) Foto: 

Ceps, Praha. 
• Hillar Václavek: Po dešti. - Olej - (Z 79. členské výstavy SVUM v Hodoníně.) Foto: archiv. 
• 30. července uplynulo 125 let od smrti stále ještě nedoceněného malíře Karla Javůrka, který 

čerpal náměty k svým obrazům převážně z českých dějin . Přinášíme dvě ukázky z jeho 
bohatého a rozmanitého díla; vlevo: Smutná zpráva, vpravo: Svatý Jiří. Foto (2): archiv. 

s. 5 Aktuality týdne 
• Ing. V. Kloub a Ing. J. Krise: Návrh na budovu měšťanských škol ve Dvoře Králové. I. cenou 

(8000 K) poctěný návrh v soutěži, do které došlo 53 prací. Foto: archiv. 

s. 6 Z všestranné činnosti „Radosti ze života" a NS 
• Informace o výstavě „Mladé Modřany v práci a oddechu" pořádané MNS v Modřanech. Foto 

(2): K. Plachý, Modřany. 
• Pohled do výstavky „Hořicko vás zve ", která byla otevřena NS v Hořicích v Podkrkonoší dne 

28. července. Na snímku exposice dívčích škol „ Vesna" (užití historického ornamentu 
v dámské módě), fotografických záběrů z Hořicka a hořických textilií. Exposice je ozdobena 
modely hořického sochaře J. Bílka „Právo" a „Spravedlnost". Foto: E. Suchoradský, Hořice. 

s. 8, 9 Před 500 lety byl vynalezen knihtisk (Dr. Karel Pejml) 
Dvoj stránka věnovaná historii knihtisku a životu Johanna Gnesfleische Gutenberga. 

• Johan Gnesfleisch Gutenberg (1397 - 1468), vynálezce knihtisku. 
• Gutenbergův první tiskařský lis. 
• Středověcí knihtiskaři. 
• Středověký písmolijec. 
• Knihtiskárna ze začátku XVI. století. Foto (5): archiv. 

s. 13 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Kutná Hora 
Želivecký klášter 

• Kutná Hora: Jesuitská kolej a chrám sv. Barbory. 
• Pohled na Želivecký klášter. 
• Knihovna v Želiveckém klášteře. Foto (3): archiv KČT, Praha. 

Turistický rozhlas 
Informace o budování velkého pensionu a nového koupaliště ve Svratce, mozaikách v kopuli 

muzea Hradce Králové, odstraňování přerovských hradeb z XI. století, odkrytí sgrafit na 
průčelí dačické radnice a vítězném boji za záchranu krás Bechyně, která byla ohrožena 
projektem stavby srubové kolonie v přírodním parku. 

s. 24 Fotografie moderní ložnice a elegantního toaletního stolku 
Ložnice navržená a vyrobená spojenými UP závody. Foto: UP závody. 

s. 28 Besídka Pestrého týdne 
• Jindřich Doležal, člen divadla A. Sedláčkové v karikatuře Váši Neuberta. 



Číslo 33-17.8.1940 
s. 2, 3 Časové snímky z fronty i zázemí 
Série různých fotek válečných událostí. 

• Tyto dva snímky dokládají způsob války, jak ji vedou Němci, útočící jen na cíle vojenské, a jak 
Angličané, zasahující domy civilního obyvatelstva. Nahoře vidíme nepřátelskou loď, 
potopenou přesným zásahem letecké bomby, dole obývací pokoj domu v německém městě po 
anglickém náletu. Foto: Scherl a Presse-Bild-Zentrale, Berlin. 

• Dílo německých pionýrů. Zničený most v obsazeném území Francie byl nahrazen mostem 
nouzovým a první vlak po něm právě bezpečně projíždí. Foto: Atlantic, Berlin. 

s. 4 Různé události - umění 
• Informace o výstavě inženýrské komory Písecka a Prácheňska představující hospodářský, 

kulturní a umělecký obraz kraje. 
• Jubileum malíře Rob. Schlossera. 
• Svatopluk Havrlík: „ Pardubický zámek od Labe ". - Olej. - (Bylo vystaveno v Pardubicích.) 
• L. Smrčková: Říjnový den na Kladně. - Akvarel. - (Bylo vystaveno ve Smetanově museu 

v Praze.) 
• Julius Horn: Slovácká nevěsta. - Olej. - (bylo vystaveno v Rubešové galerii.) 
• Josef Syrový: Francouzské ženy. - Olej. (Bylo vystaveno v Mazáčově Síni umění.) 
• K. Chaloupka: Tušení. - Olej. Foto (5) archiv. 

s. 5 Aktuality týdne 
• V kabinetu uměleckých vazeb manželů Jiroutových v Praze na Národní třídě č. 27 trvá pěkná 

výstava knižní grafiky Cyrila Boudy. Snímek jedné z četných výstavních vitrín. Foto: archiv. 
• Dřevěná kaseta (návrh: ak. arch J. Grus, provedení: J. Navrátil, řezby: sochař a řezbář J. 

Miláček), kterou daroval Svaz českého díla svému čestnému členu Dr. J. Třebickému, 
předsedovi Obchodní a živnostenské komory v Praze. Foto: lilek a Paul, Praha. 

s. 8 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Městečko Jilemnice 
Foto (3): Oldřich Motyčka, Jilemnice. 

Turistický rozhlas 
Informace o otevření kapličky sv. Anotnína na hoře Javorník a pozvánka na rozhlasové 
vysílání věnované hradu Buchlovu. 

s. 14 Několik ukázek japonských ex libris (Miloš Chvála) 
Článek o nedávných počátcích a vývoji knižních značek v Japonsku doprovázený ukázkami vlastních 
ex libris. 

• Japonská ex libris - pozdrav z dalekého světa. Foto: Miloš Chvála, Praha, 

s. 12, 13 Svatojánské vodopády 

Fotoreportáž zvoucí na výlet z Karlštejna přes vesnici Sv. Jan pod Skalou do Berouna. Foto (10). 

s. 16, 17 Ca Cest Paris... 
Výrazně propagandisticky zaměřený článek o pařížské metropoli reflektující její obsazení říšskou 
armádou dne 14. června 1940. 

• U umělců na Montmartru, kteří vzbuzují pozornost německých vojáků. Rychle se zde pořídí 
snímek, aby byl trvalou památkou. 

• Kamelot prodává vedle svých francouzských listů i časopisy německé. 
• Plně obsazená kavárna na hlavní třídě 
• Pařížský hotel Bristol, který je reservován pouze pro Američany. 
• „Jak se dostanu... "ptá se německý voják a francouzský policista mu na mapě přátelsky 

ukazuje cestu. 



• Němečtí vojáci si prohlížejí pamětihodnosti města: U Sacré Coeur. 
• titulek fotky nečitelný 
• Paříž, město cizineckého ruchu. Dnes převzal úlohu cizince německý voják. Zde vidíme celou 

skupinu, kterou na Montmartru provází francouzský průvodce. 

s. 28 Besídka Pestrého týdne 
• Redaktor Bohumil Jaroš (z ČTK), hlasatel zpráv České tiskové kanceláře, v karikatuře Váši 

Neuberta 

• Fotografie kašny s Národním muzeem v Praze v pozadí. Foto: Jar. Doležal, Praha. 

Číslo 34-24.8.1940 
s. 2, 3,4 Z válečného ovzduší 

• Série snímků zničených francouzských měst. 
• Hotel Berchtesgadener Hof v Berchtesgadenu, nově upravený a slavnostně otevřený 

v minulých dnech pro význačné hosty Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera. Foto: 
Heinrich Hoffmann. 

s. 5 Aktuality týdne 
• Z krátké, ale zajímavé výstavy Bible a český národ v Kralicích u Náměště n. Osl. Ukázka 

exposice: Kralická bible. Foto: Knoll. 
• Ze zdařilé výstavy Ikonografie Žamberska, která se těší velkému zájmu návštěvníků. Pohled do 

části výstavy s Kubíčkovou plastikou Naše ženy. Foto A. Balcar. 
• Detail velké mosaiky „ Ukřižování Krista " z oltáře Božího hrobu pro chrám sv. Jakuba 

v Železném Brodě. Podle návrhu prof. O. Žáka provedlo dívčí odděl, sklářské školy. Ze 
sklářské výstavy v Železném Brodě. 

s. 14 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Vodňany 

s. 29 Besídka Pestrého týdne 

Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Karel Hašler. - Foto: archiv. 

s. 31 Fotoreportáž 
Ze slavnosti svěcení nové kapličky sv. Antoníčka na hoře Javorníku u Strakonic, k níž se sešlo 
v nejkrásnější srpnové neděli na tři tisíce účastníků 
Foto (4) Ing. J. Fabinger, Strakonice 
Číslo 35-31.8.1940 
s. 4 „Radost ze života" dává divadlo všem 
Článek o tom, jak NS činí divadlo dostupné všem společenský třídám doprovází fotografie Karla 
Hájka dokumentující přestavbu dvou pražských divadel. 

• Přestavba bývalého divadla Akropolis na Žižkově na Moderní divadlo. 
• Přestavěné Tylovo divadlo v Nuslích. 

s. 6 Čerpáme ze studně vody živé/Rodinná kronika,,Radosti ze života" (Josef Novotný, 
skupinový tajemník) 
Dvoustránkový článek věnovaný rodinné kronice, kterou vydala organizace Radost ze života pro 
zaznamenávání rodinných událostí. Kronika je vyzdobena obrázky předních českých malířů jako byli 
Aleš a Mánes. 

s. 7 Upoutávka na propagační akci organizace „Radost ze života" - pořádání lidových zájezdů pod 
názvem „Každý Čech v jednou Praze". 



Vedle upoutávky je umístěna žánrová fotografie Prahy K. Hájka: Pohled z Mendelova mostu do 
Norimberské třídy v Praze. 

s. 12 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Turistický rozhlas 
KČT informuje o vypsání veřejné soutěže na stavbu chaty nad Královcem v katastru Valašských 
Klobouk. 

s. 13 Opatov na Třebíčsku: Čtyři sta let městečkem (Ant. Skála) 
Turistický profil města slavícího významné výročí založení doprovází 5 fotografií. 

s. 16,17 700 let kláštera Cisterciaček v podklášteří u Tišnova (Porta Coeli) (Fdl.) 
Dvoustránkový článek s bohatou obrazovou dokumentací mapuje historii ženského kláštera, jehož 
zakladatelkou byla vdova po Přemyslu Otakaru I. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Pepa Hampacher, mistr boxu a redaktor „Expresu, v karikatuře Váši Neuberta: Karel Hašler. 

- Foto: archiv. 

Číslo 36-7.9.1940 
s. 5 Aktuality týdne 

• Připomínka jubilea českého malíře a portrétisty Jana Dědiny. Foto lilek a Paul, Praha. 

s. 6 Z všestranné činnosti „Radosti ze života" a NS 
• RZŽ ve Velké Praze provede na podzim návštěvy a prohlídky všech pražských památností a 

zajímavostí. Jedno zajímavě zákoutí mizející Prahy vidíme zde na snímku: naleznete je v Libni 
blíže loděnice Pragy. Foto: K. Hájek. 

• V soutěži na bytovou figurální plastiku s použitím národopisných prvků obdrželo I. cenu toto 
dílo ak. soch. A. Kalvody. Foto: TNS. 

• Ústředí „ Radosti ze života " zahájilo v těchto dnech rozesílání prvních výtisku krásné Rodinně 
knihy, určené povznesení zájmu o vedení rodinného kronikářství. Přinášíme další reprodukce 
obrazů, jimiž Rodinná kniha jest bohatě vyzdobena. Vlevo : M. Aleš: Smutek; vpravo: J. 
Mánes: Slovenská rodina. Veškeré informace o Rodinné knize ochotně vyřídí Ústředí Radosti 
ze života, Praha II, Sedmihradská 7, telefon 228-41. Foto (2): archiv RZŽ. 

s. 14 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Turistický rozhlas 
- Informace o dokončování stavby turistické chaty na Onom Světě u Krásné hory ve středních 
Čechách a rozšíření ubytovacích kapacit KČT na Vsackém Chábu, dle pak o rozšíření noclehárny 
KČT v Kostelci nad Černými lesy. 
Fotografie Z. M. Němečka zachycující gotický Kostel sv. Mikuláše u Starého Svojanova. (Exteriér a 
interiér.) 

s. 18 Pátý zlínský salon ukončen (Rd.) 
Autor upozorňuje na uzavření pátého Zlínského salónu, který byl podle slov autora otevřený všem 
umělcům bez ohledu na ideologické vyznání, spolkovou příslušnost a který „...ukázal svou 
objektivností nejenom snahu a dobrou vůli malířů a sochařů, ale uměleckou výši, svobodný a 
nezávislý projev, osvobozený od předsudků, prostřednosti a služebnosti průměrnému vkusu." 
Foto (9). 

s. 28 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Nataša Gollová. Foto: archiv. 
• Váša Neubert ve vlastní karikatuře. (Autor našich karikatur.) Foto: archiv. 



Číslo 37-14.9.1940 
s. 11 Různé události 

Prof. M. Kužel, Praha: Dvě vkusné a umělecky cenné plakety pro tenisový sport. Foto: archiv. 
Část výstavy keramika-sklo na letošním podzimním veletrhu v Lipsku... Foto: E. Tiedmann, 

Leipzig. 

s. 12 Turistika, lyžařství, horolezectví, vodní sport, táboření 
Hrad a městečko Svojanov na Českomoravské vysočině (Z. M. N.) 
Foto (2): Zd. M. Němeček, Praha. 

Turistický svátek na Andrlově chlumu 
Reflexe události otevření nové turistické chaty nad městem Ústí nad Orlicí. 

s. 13 Vzpomínka na velkou vodu v r. 1890 
Fotografie Prahy roku 1890, kdy velká voda pobořila Karlův Most. 

s. 25 Reklamní fotografie českého nábytku 
Svobodárna navržená a vyrobená Spojenými UP závody. Foto: archiv. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
Z lékařského světa: Prof. Dr. Josef Charvát v karikatuře Váši Neuberta. - Foto: archiv. 

Číslo 38-21.9.1940 
s. 6 Z všestranné činnosti,,Radosti ze života" a NS (Čestmír Pavlík) 
Informace o rodinné kronice vydané NS. Publikace obsahovala četné reprodukce ilustrací Mikoláše 
Alše a citáty národních velikánů. 

Horácko propaguje kroje a svéráz 
Titulek ke dvěma fotografiím z brněnské výstavy „Radosti ze života" propagující národní kroj a 
tvorbu českého svérázu. Foto (3): archiv RZŽ. 

s. 18 Výstava Monumentálního umění SVU Mánes (Fdl.) 
Článek k výstavě SVU Mánes, která měla být průřezem českou výtvarnou prací za uplynulých padesát 
let. 
- K. Purkyně: Návrh na fresku. 
- V. H. Brunner - O. Španěl: Bronzová vrata u sv. Víta. 
- Karel Dvořák: Jan Žižka (1926 - 1940). - Foto (3): archiv. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Miloš Liška, člen D41. 

Číslo 39 - 28.9.1940 
s. 1 Svatý Václav - Patron země české. 
Detail z nástěnné malby schodiště na hradu Karlštejně z doby kolem r. 1360, se scénou ze života sv. 
Václava. Na obraze po levé straně peče světec hostie, uprostřed je odnáší do kostela. Fresky byly 
restaurovány prof. Roubalíkem při poslední celkové úpravě hradu koncem XIX. století. - Foto: 
Fotoměřický ústav, Praha. 

s. 5 Aktuality týdne 
Předseda vlády Ing. Eliáš navštívil 17. září výstavu „Za novou architekturu" v Umělecko-

průmyslovém museu v Praze. Výstavou ho provedl prof. Ing. Starý. Foto: ČTK, Praha. 
Informace o dokončení oprav památného farního kostela sv. Václava ve Vápenném Podolu. Foto: 

Šlár, Praha. 
Reprodukce deskového obrazu z dílny Fra Angelica objeveného po 500 letech pod novější 

olejomalbou. Foto: Dítě, Kr. Vinohrady. 



s. 8, 9 Několik památek na svatého Václava (Rd.) 
Článek popisuje svatováclavskou kapli v katedrále sv. Víta a připomíná význam svatováclavské 
tradice v dějinách českého národa. 
Foto (5) 

s. 14 Českomoravská vysočina (Hla.) 
Pozvánka na Českomoravskou vysočinu. Foto (3). 

s. 15 Na žlebském zámku 
Fotodokumentace k básni Jiřího Zhoře. Foto (3). 

s. 16, 17 Chvíle oddechu v Lánech (M. Sedmík) 

Fotoreportáž z Lán, dokumentující život prezidenta Dr. Emila Háchy na Lánském zámku. Foto (8). 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
Váša Neubert: Bedřich Vrbský, člen a režisér Městských divadel pražských, o letošních prázdninách. 
Foto: archiv. 
Číslo 40-5.10.1940 
s. 4 Umělci poctění národními cenami 
Portréty umělců, kteří 28. září obdrželi státní vyznamenání. 

• Prof. Dr. A. Matějček za práce z oboru výtvarného umění. Foto Centropress. 
• Antonín Hudeček za životní tvorbu malířskou. Foto Centropress. 
• V. Nechleba za portrétní díla v posledním výstavním období. - Foto Centropress. 

s. 8 KČT propaguje Vsacké Beskydy 
Foto (3). 

s. 9 Dva rázovité kostelíky na Turnovsku 
Fotografie kostelíka sv. Jakuba v Letařovicích a sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích a jejich 
vyřezávaných a malovaných stropů z první poloviny 18. století. Foto (4): A. Dubský, Bzí. 

s. 28 Besídka Pestrého týdne 
Z galerie našich umělců: Nataša Gollová v karikatuře Váši Neuberta. - Foto: archiv. 

Číslo 41 -12.10.1940 
s. 4 Různé události 

• Minulý týden si čeští novináři prohlédli stavbu dálnice Wien-Breslau v úseku, který probíhá 
územím Protektorátu a na němž se intensivně pracuje i ve válce. Snímek z prohlídky stavby u 
Žalošic. Foto: Jar. Pelíšek, Zlín. 

• V úterý 1. října byla proslovem Dr. K. Novotného zahájena výstava umění ve výstavních 
místnostech obchodního paláce „Bílá Labuť" v Praze. Výstava, která se snaží propagovat 
hodnotné umění v širokých vrstvách, je přístupná zdarma a potrvá do 15. října. Přinášíme dva 
pohledy do výstavního sálu, velmi vkusně upraveného arch. Gilarem. Foto (2): Karel Hájek, 
Praha. 

s. 6 O činnosti RZŽ obrazem i slovem 
• Snímek z lidového zájezdu RZŽ z Tišnova na Moravě do Prahy. Foto: archiv RZŽ. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců: Vlasta Burian v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 42 -19.10.1940 



s. 2, 3 Tak žije dnešní Paříž 
Obrazová reportáž z okupované Paříže. Foto (14). 

s. 5 Aktuality týdne 
• Z návštěvy primátory hl. m. Prahy Dr. Říhy na výstavě Jana a Jaroslava Dědiny ve Svazu 

Českého díla. Za panem primátorem malíř Jan Dědina a ak. sochař Lad. Šaloun. Foto: ČTK, 
Praha. 

s. 7 Máte již Rodinnou kroniku? (sk) 
Článek propaguje prosazování Rodinné kroniky, kterou publikovala Radost ze života. 

• J. Mánes: Milostná píseň. - Ukázka z vyobrazení v Rodinně kronice „Radosti ze života ". 
Foto: archiv RZŽ. 

s. 8 Výstava „Za novou architekturu" v Praze (Rd.) 
Článek k výstavě nabízející retrospektivní průřez posledními 40ti lety české architektury. 
Foto: (3) lilek a Paul, Praha 

s. 9 Různé události 
• Informace o návštěvě K. H. Franka v Uměleckoprůmyslovém muzeu na výstavě japonských 

užitkových předmětů. Foto: Ceps, Praha. 
• Reprodukce obrazu neznámého malíře vystaveného v Hlavínově kabinetu. Redakce vyzývá 

čtenáře, aby pomohli odhalit jméno autora. Foto: Posselt, Smíchov. 

s. 12, 13 Naše jedinečné středověké město Telč (J. D.) 
Článek věnovaný Telči s dovětkem o místním odboru Klubu českých turistů, který zajistí 
návštěvníkům ubytování i prohlídku města. Foto: (6) V Poppe, Telč. 

s. 16, 17, 29 Příroda na stěně malostranského pokoje (Dr. Jiří Čárek) 
Článek popisuje historii malostranského domu pod Novými zámeckými schody, kde byly v roce 1939 
odhaleny nástěnné malby z konce 18. století. Foto (6). 

s. 18 Poznáváme Prahu málo známou/Sarkofág staletí (sk) 
Článek referuje o osvětové akci, kterou společně organizovali Radosti ze života, Umělecká beseda, 
Klub českých turistů, Klub za starou Prahu a Sdružení pro povznesení znalosti památek, s cílem 
přilákat pozornost Pražanů i lidí z venkova ke krásám a historii Prahy. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců: Lída Baarová v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

s. 28 
• Fotografie broušené vázy z olovnatého křišťálového skla - dílo profesora Umělecko-

průmyslové školy v Praze J. V. Holečka. - Foto: Grafická škola v Praze. 

Číslo 43 - 26.10.1940 
s. 6 Stavba dvou železničních tunelů v Praze 
Reportáž z návštěvy prezidenta Dr. E. Háchy na staveništi dvou tunelů vedoucích z Hlavního nádraží 
k někdejšímu Vinohradskému nádraží. 
Foto (4): Hubert a Centropress, Praha. 

s. 7 Aktuality týdne 
• Oznámení o životním jubileu ak. malíře Jaroslava Háši. Foto: Langhans. 
• Snímek z výstavy „Obraz a socha v bytě" konané v síních SVU Mánes. Foto: Ceps. 
• Informace o zasazení nové vitráže železnobrodského Zd. Juny v hořickém muzeu. Foto: 

Dubský. 



s. 9 Z galerie Umělecké Besedy v Praze (Fdl.) 
Informace o výstavě Umělecké Besedy. Foto (3): Sudek, Praha. 

s. 16, 17 Burma a její chrámy 
Fotoreportáž s ukázkami barmské sakrální architektury. 
Foto (4). 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie českých umělců v karikatuře Váši Neuberta: Bedřich Karen, člen činohry Nár. 

divadla v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 44-2.11.1940 
s. 2 V zázemí mocností Osy: Německo a Italie/Ochrana uměleckých památek v Benátkách 
(Svatopluk Ježek, Benátky) 
Článek dokumentuje zakrývání architektonických památek Benátek bedněním, z důvodu jejich 
ochrany před poškozením v důsledku válečných událostí. Foto: Presse-Bild-Zentrale, Berlin. 

s. 8, 9 Památce pacovskéh malíře J. Autengrubera 
Článek o výstavě, kterou svému zesnulému rodákovi uspořádalo město Pacov. 
Foto (8). 

s. 10 Turistika, činnost ušlechtilá a zdravá 
Moravský Meran (Zd. M. Němeček) 
Článek věnovaný městečku Jimramov. Foto (2). 

s. 12, 13 Ministerstvo obchodu pečuje o cestovní ruch (fd) 
Dvoustrana propaguje činnost ministerstva obchodu [...] Jedním úsekem oné záměrně práce jest snaha 
po rozšíření známosti o tom, co bylo v zájmu turistiky a zimních sportů v rámci předpokladů 
přírodních, uměleckých, památkových, sportovních, léčebných a rekreačních již vykonáno a co 
v nejbližší době může být očekáváno [...] Článek doprovázejí ukázky propagačních materiálů 
publikovaných ministerstvem obchodu. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie českých literátů v karikatuře Váši Neuberta: Dr. O. Štorch - Marien, vedoucí 

redaktor „Zdroje." Foto: archiv. 
• Julie Zemanová-Procházková: „ Okolo rybníčku v Bělé." - Olej. - Z výstavy Jednoty 

výtvarných umělců v Praze. Foto: lilek a Paul, Praha. 

Číslo 45-9.11.1940 
s. 7 Aktuality týdne 

• Informace o návštěvě prezidenta Háchy na výstavě japonských uměleckoprůmyslových 
předmětů v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Foto: Ceps. 

• Členská výstava Umělecké besedy byla zahájena 31. října v Obecním domě pražském 
proslovem architekta Kerharta a recitací M. Burešové z D 41. Foto: Ceps. 

• Akad. malíř Jan Zrzavý - padesátníkem. Foto: Ceps. 
• Dr. Jar. Pečírka převzal redakci 36. ročníku repres. čes. kulturní revue „ Volné směry", 

vydávané S. V. U. Mánes. Foto: lilek a Paul. 

s. 9 

• Celostránková fotografie hradu Kost. Foto: archiv ministerstva obchodu, 

s. 12, 13 Vysvěcení opraveného Jakubského chrámu v Praze 



Článek upozorňuje na znovuvysvěcení chrámu sv. Jakuba na pražském Starém městě dne 10. listopadu 
1940. Znovuvysvěcení chrámu předcházela nákladná rekonstrukce. Ftoto (6): Jiří Veselý, Praha. 

s. 20 Reklama - fotografie nábytku pro obývací pokoj 
• Zákoutí obývacího pokoje navrhly a vyrobily Spojené UP závody. Foto: archiv. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Populární kapelník prof. J. Malina z kavárny Vltava v kariktuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

s. 29 Reklama - Od Šenfloků, věřte tomu - nikomu se nechce domů! 
• Reklama zve na posezení do jedné ze čtyř restaurací výše uvedeného podniku na Václavském 

náměstí č. 41. Inzerát doprovází 4 fotografie různě stylově řešených interiérů: Černá pivnice, 
Hacienda, jídelny Labužník a restaurace Romano. 

Číslo 46-16.11.1940 
s. 5 Aktuality týdne 

• Připomenutí životního jubilea (70) kralupského výtvarníka ak. malíře Josefa Holuba. Foto: 
archiv. 

• Připomenutí třicetiletého výročí smrti českého malíře Beneše Knůpfera. Foto (2): Dubský, 
Žel. Brod. 

s. 6 Výtvarné umění: Z výstav a soutěží 
• Stanislav Ježek: Soutěžní návrh výzdoby kaple sv. Jana Křtitele v chrámu sv. Víta v Praze, 

poctěný cenou 10.000 korun. Foto: Schindler. 
• Ferd. Kotvald: „Kytice v malovaném džbánu." - Olej. - Z nedávné autorovy výstavy 

v pražském Topičově salonu. Foto: Ceps. 
• M. Bartoňková: Fragment. - Sádra. Z autorčiny výstavy v Olomouci. Foto: Dr. R. Smetana, 

Olomouc. 
• Karel Skála: Dívčí hlava. - Olej. Z autorovy výstavy v Čížkově galerii v Plzni od 12. do 28. 

listopadu. Foto: archiv. 

s. 10 Po stopách J. A. Komenského do Uherského Brodu/Uherskobrodsko 
Článek ze série publikační činnosti Klubu českých turistů. Foto (8): Vilib. Růžička, Uh. Brod. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců: R. A. Dvorský v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 47 - 23.11.1940 
s. 3 Náboženský život v Německu 
Dvě pěkné a zajímavé kostelní stavby v Německu. Vlevo: Luteránský kostel v Hamburgu. - Vpravo: 
Evangelický kostelík v St. Blasien v Černém lese (Schwarzwald), dílo známého architekta Otto 
Bartninga. Foto (3): archiv. 

s. 5 Aktuality týdne 
• Otakar Slavík: „Zátiší". - Olej. - Ze současné členské výstavy SVU Myslbek v Praze. Foto: 

archiv. 

• F. Hála: „ V zimě." - Akvarel. - Z autorovy výstavy v Mazáčově síni v Praze II. Foto: archiv, 

s. 8 KČT - ochránce hradů a historických památek 
Dvoustránka KČT obrací pozornost čtenářů ke starým českým hradům: Zvířetice, Točníku a Žebráku. 
Foto (3). 
Oprava dvou význačných památek pánů z Rožmberků (F. Petřík) 



Článek oceňuje nákladnou opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově, která byla právě 
dokončena a zmiňuje se o péči, kterou KČT věnuje zřícenině hradu Helfenburk. Foto (4): Fr. Petřík, 
Písek. 

s. 19 Besídka Pestrého týdne 
• Zita Kabátová, členka „Nového divadla " a filmová herečka, v karikatuře Váši Neuberta. 

Foto: archiv. 

Číslo 48 -30.11.1940 
s. 4 Bukurešť, město postižené zemětřesením 
Několik fotek bukurešťských mrakodrapů ve střední části města. 

• Palác italské pojišťovny Adriatica. 
• Mrakodrap telefonní ústředny a hlav. pošty. 
• Bulvár hotelů: v pozadí vpravo zničený hotel Carlton. Foto (3): Frant. Šmůla, Plzeň. 
• Nad troskami hotelu Carlton. Vlevo celkový pohled na zbořeniště, vpravo odklizovacípráce 

vykonávané vojskem. Foto(2): P. I. Hoffmann, Berlin. 

s. 5 Aktuality týdne 
• Oznámení o životním jubileu malíře Oty Matouška. Foto: archiv. 
• Oznámení 83. narozenin Marie Alšové - vdovy po Mikoláši Alšovy. Foto ČTK. 
• Informace o výstavě kreseb Jiřího Trnky v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Foto: Jan 

Lukas, Praha. 
• Reprodukce obrazu Jaroslava Košera: Mikulášský trh na Staroměstském náměstí, který mohli 

čtenáři shlédnout v Hlavínově kabinetu. Foto: lilek a Paul, Praha. 

s. 8 Turistika kolem Prahy 
Další ze série článků KČT, jenž tentokrát představuje chaty klubu v okolí Prahy. Foto (3): archiv 
KČT. 

s. 9, 22 Klatovy sobě/Umělecké poklady jesuitského chrámu v Klatovech (Jos. P. Piťha) 
Článek popisuje autorovu návštěvu barokního chrámu v Klatovech. Foto (3): lilek a Paul, Praha. 

s. 16,17 Polodrahokamová výzdoba kaplí na Karlštejně (Dr. K. Tuček) 
Článek navazuje na březnové vydání Pestrého týdne, které informovalo o výzdobě svatováclavské 
kaple v chrámu sv. Víta. Karlštejnskou kapli sv. Kříže pak označuje za její důstojný protějšek. 
Foto (6): Fr. Tvrz, Praha. 

s. 26 Besídka Pestrého týdne 
• Jindřich Blažíček, přední člen opery Národního divadla v karikatuře Váši Neuberta. Foto: 

archiv. 

Číslo 49-7.12.1940 
s. 1 

• Celostránková fotografie gobelínu Hradčany v zimě od Jaro Kučery. 
Z pozoruhodné „ Výstavy valašských gobelínů ", vytvořených v Zemském gobelínovém ústavě ve 
Valašském Meziříčí: výstava se koná v pražské Obec. domě od 26. listopadu do 26. prosince a její 
návštěvu doporučujeme všem přátelům krásných a hodnotných věcí. Foto: lilek a Paul, Praha. 

s. 4 Nové návrhy na výzdobu kaple svatováclavské (František Kubka) 
Článek se věnuje historii svatovítské katedrály a informuje o výsledcích soutěže na výzdobu náhrobku 
sv. Václava. 

• První cenou poctěný návrh na náhrobek sv. Václava ve svatováclavské kapli, dílo 
akademického sochaře Jana Kavana. Foto: Frant. Pěšina, Praha. 



s. 5 Aktuality týdne 
• Informace o návštěvě ministra školství a národní osvěty prof. Dr. J. Kaprase na výstavě 

Známka 1840 - 1940 v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Foto: ČTK. 
• Oznámení o životním jubileu (50) akad. malíře prof. F. X. Bóhma. Foto: archiv. 

s. 6 Umění 

Informace o zahájení výstav Národ svým výtvarným umělcům. Foto: Ceps, Praha, 

s. 7 Umění ve skle 
• Tři snímky prací znamenitého sklářského výtvarníka A. Háska z Vysokého nad Jizerou. Foto: 

archiv. 

s. 12, 22 Geniální český malíř Josef Mánes 
Článek upozorňuje na nový román J. R. Marka a J. Weniga ze života Josefa Mánesa a nabízí čtenářům 
literární ukázku díla. 

• Obrazová dokumentace: Josef Mánes: Červené paraplíčko. Foto: archiv. 

s. 14 Do podzimní přírody s Klubem českých turistů 
• Fotodokumentace: Kostelík sv. Jiří s dřevěnou zvonicí u Libušina a pohled na hrad Zlenice a 

zámek Konopiště. Foto (3): archiv KČT, Praha. 

• Celostránková fotografie: Tvářnost švýcarských Alp 
Světoznámé švýcarské lázeňské místo Zermatt (1.500 obyvatel), kolem dokola uzavřeně horami 
přes 4.000 m vysokými, středisko zimních sportů a východisko četných horolezeckých výstupů. 
V pozadí neméně známá hora Matterhorn, vysoká 4.482 metry. 

s. 26 Besídka Pestrého týdne 
• Oldřich Kovář, člen opery Národního divadla v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

s. 27 
• Kulturní rada, chtějíc pomoci činem našim strádajícím umělcům (výtvarným, hudebním, 

spisovatelům a j.) a snažíc se čelit bezcennému pohlednicovému braku, který každoročně 
zaplavuje náš papírenský a knihkupecký trh, vydala k letošním vánocům sérii 12 pohlednic 
předních našich výtvarných umělců na motiv „ Česká zima ". Ze serie 12 pohlednic, která sotjí 
9,60K, zde uveřejňujeme Vilmy Vrbové „Krajinu u křížku". Serie obsahuje tyto další 
výtvarníky a jejich díla: A. A. Zahel „Zima v Žitči", Vincenc Beneš „Sníh na Ořechovce", K. 
Minář „Zabijačka", VI. Kovář „Zimníkrajina", A. Moravec „Kominíček", K. Holan „Silnice 
na Andělkách ", T. F. Šimon „Zima na Hané", J. W. Mezerová „Zima v Beskydech ", Svat. 
Havrlík „ Tání na Chrudimce ", Vlast. Rada „Zimní den " a M. Vořechová-Vejvodová „ České 
vánoce". Foto: archiv. 

Číslo 50-14.12.1940 
s. 4 Významné události 

• Informace o životním jubileu (77) akad. malíře Kamila Stuchlíka. Foto: Ceps. 
• Informace o předání reliéfu akademického sochaře Mir. Kužela PhDr. S. Petrovi za zásluhy 

Společnosti pro individuální výchovu. Foto: archiv. 

s. 6 Výtvarné umění 
Návrh náhrobku sv. Václava pro chrám sv. Víta (J. R. Marek) 
Autor přesvědčivě popisuje moderní dílo sochařů Ladislava Kofřánka a Ing. arch. L. Marka, které 
v soutěži o náhrobek sv. Václava získalo druhé místo a řadí je vzhledem k jeho umělecké kvalitě před 



vítězný návrh. V závěru článku vyčítá odpovědné porotě, že upřednostnila historizující řešení „na úkor 
moderního řešení v duchu gotické idey". 
Foto: archiv. 

• Informace o výstavě 14 výtvarníků v galerii knihkupectví J. R. Vilímka. Foto lilek a Paul, 
Praha. 

• Jan Kodet: Ležící žena. (Nušlový vápenec.) - Z výstavy v Topičově salonu v Praze. Foto: lilek 
a Paul, Praha. 

s. 7 Pražské výstavy 
• Informace o probíhající výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu představující soutěžní 

návrhy na architektonické řešení regionálních stavebních úkolů, vypsané Ministerstvem 
školství a národní osvěty. Foto: archiv ministerstva školství. 

• „Národ svým výtvarným umělcům " - je heslem velkých výstav, které se po loňském 
mimořádném úspěchu konají ve všech větších městech Čech a Moravy. Výstavy, konané 
Kulturní radou NSpři Národní radě české a za spolupráce všech uměleckých spolků, potrvají 
do 5. ledna 1941. V Praze jsou instalovány v Obecním domě, Svazu českého díla, Jednotě 
umělců výtvarných, SVU Mánes a výstavní síni „Hollara ". Na snímku pohled do výstavy 
Svazu českého díla. Foto: Centropress, Praha. 

s. 9 Výsledky práce našich odbor, škol 
• Překrásná krajka ze Školského ústavu pro domácký průmysl v Praze. Nahoře: Dřevěné hračky 

a drobně užitkové předměty navržené a vyrobené cvičnou hračkářskou dílnou v Kamenici nad 
Lipou. Foto(3): archiv. 

s. 12 Krásné Posázaví 
• Fotografie hradu Český Šternberk. Foto: archiv KČT. 

s. 16,17 Několik dokladů o tom, jak se Praha v posledních šedesáti letech měnila, vyvíjela 
a rostla (Frant. Kubka) 
Autor se ve svém článku zamýšlí nad změnami v architektuře staré Prahy za posledních padesát let 
(namátkou: dostavba katedrály sv. Víta, výstavba nových mostů, změny na nábřeží včetně vystavění 
série univerzitních budov). 
Foto (8): archiv a Václav Vodák, Praha. 

Číslo 51-21.12.1940 
s. 1 

• Celostránková fototgrafie: Madona s dítětem 
Alegorii „Ženy sluncem oděně" z freskového cyklu Apokalypsy v Mariánském kostele na hradě 
Karlštejně z doby asi 1360-62. Všelidský motiv panenské matky a syna., hříchy snímajícího, byl 
vůdčím motivem proroků a visionářů, předpovídajících příchod Spasitele. - Foto: Ústav 
fotoměřický, Praha. 

s. 5 Z výstav „Národ svým výtvarným umělcům" 
• Fotografie z návštěvy prezidenta na jedné z výstav cyklu Národ svým výtvarným umělcům. 
• Jaroslav Šmidra: Kaktusář. (Olej.) 
• Ant. Kalvoda: Před vycházkou. - (Sádra.) 
• A. Podzemná-Suchardová: Tulipány. - (Olej.) Foto (3): archiv. 

s. 15 Malíř naděluje dětem (Zuzana Kotíková) 
Recenze výstavy Jiřího Trnky v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Výstava zahrnovala hračky, loutky, 
ilustrace dětských knížek a diorama Svatba u Broučků. Foto: Centropress, Praha. 

s. 16 Vánoce, symbol znamení dítěte (Franta Kocourek) 



Článek věnovaný české vánoční tradici doplňuje reprodukce deskového obrazu od Rajhradksého 
mistra 1430 - 40: Klanění králů. Foto: Národní galerie v Praze. 

s. 24 Reklama 
• Obývací pokoj kombinovaný s ložnicí. Provedla firma A. Vaničky, Praha-Král. Vinohrady, 

Schwerinova 69, telefon 554-26. Foto: Pařík, Praha. 

s. 26 Besídka Pestrého týdne 
• Filmová herečka Hana Vítová, člen Švandova divadla v karikatuře Váši Neuberta. Foto: 

archiv. 

Číslo 52 - 28.12.1940 
s. 1 

• Celostránková fotografie Karla Hájka: Karlův most v zimě 

s. 5 Významné události 
• Informace o návštěvě ministra dopravy, Dr. Jiřího Havelky, na výstavě Poštovní známky z let 

1840 -1940 v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Foto: Ceps. 
• Informace o výstavě malíře Skořepy v žižkovské sokolovně. Foto: archiv. 
• Reprodukce obrazu Guercina (1591-1666), který si mohli čtenáři prohlédnout ve 

výkladu Hlavínova kabinetu ve Vodičkově ulici. 

s. 7 Pocta životnímu dílu ak. sochaře L. Šalouna 
Při příležitosti sedmdesátých narozenin umělce přinesl Pestrý týden fotoreportáž z jeho díla. 

• Relief pedagogického spisovatele Jos. Sokola. 
• Socha Krakonoše v Hořicích v Podkrkonoší. 
• Dr. Mír. Tyrš na nádvoří Tyršova domu. 
• Pomník Mistra Jana Husa v Praze. Foto (4): Ceps, Praha. 

s. 19 Znáte dobře svou vlast? 1. část velké vlastivědné soutěže o knižní ceny v hodnotě 25.000 
K 
Soutěž pro čtenáře Pestrého týdne. Úkolem bylo rozeznat na fotografiích české hrady a poslat jejich 
správná jména do redakce. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Dr. Václav Smetáček z Českého rozhlasu, dirigent orchestru FOK, v karikatuře Váši 

Neuberta. Foto: archiv. 



Pestrý týden 
Ústřední obrazový list Radosti ze života 
Roč. XVI 
Přehled článků k tématu výtvarného umění a architektury v roce 1941 

Číslo 1-4 .1 .1941 
s. 3 Momentky z války 

• Toto jsou „válečné" cíle britských letců. Vlevo: Gotický, přes 700 let starý kostel ve 
Westfálsku (Westfalen), těžce poškozený britskými pumami. Vpravo: Zámek v Manheimu 
(Manheim), překrásná historická památka z doby kurfiřtů s četnými representačními sály těžce 
poškozený zápalnými a trhacími bombami britských nočních útočníků. Foto (2): P. I. 
Hoffmann, Berlin. 

• Obrovská záře osvětluje noční oblohu nad Londýnem, znamení, že zápalné bomby německých 
letců našly svůj cil v průmyslových čtvrtích britské metropole. Snímek byl pořízen více než 
před měsícem. Foto: The Associated Press, Berlin. 

s. 5 Významné událostí 
• Ukázka sochy kardinála Dr. Skrbenského od sochaře J. Pelikána. Foto: J. Komínek, Olomouc. 

s. 10, 11 Řím dnešních dnů (Svatopluk Ježek) 
Článek uvádí čtenáře do atmosféry soudobého Říma, které se podle názoru autora, na rozdíl od 
ostatních evropských metropolí, nijak výrazně nedotkly válečné události. Foto (6). 

s. 15 Znáte dobře svou vlast? 2. část velké vlastivědné soutěže o knižní ceny v hodnotě 25.000 
K 
Soutěž (viz výše). 

s. 16, 17 Královské podobizny a apokalyptický cyklus na hradě Karlštejně (Fdl.) 
Autor se v článku věnuje apokalyptickým výjevům z fresek Mariánského kostela na hradě Karlštejn. 
Foto (6): Státní fotoměřičský ústav. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Marie Glázrová, přední člen činohry národ. Divadla v Praze, znamenitá herečka filmová v 

portrét-karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 2-11.1.1941 
s. 2 V obsazené Francii 

• Technické oddíly německé armády obnovují francouzské kraje, jimiž se přehnala válka. Vlevo: 
Zničená ulice v Abbeville, kde zůstala uchráněna pouze gotická katedrála. Vpravo: Technický 
oddíl pro stavbu mostů, vyzbrojený všemi prostředky moderní techniky, buduje most přes řeku, 
který byl nesmyslně zničen prchajícími Angličany. Foto: P. I. Hoffmann a Scherl, Berlin. 

s. 11 Vsetín kdysi a dnes (Vojta Menšík) 
Propagační článek KČT. 

• Dřevěné chalupy ve starém Vsetíně. 
• Nejstarší část města Vsetína. 
• Pbytná kolonie v nové části prudce rostoucího města. Foto (3): B. Machala, Vsetín. 

s. 15 Znáte dobře svou vlast? 3. část velké vlastivědné soutěže o knižní ceny v hodnotě 25.000 
K 
Soutěž (viz výše). 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Známý pražský zubní lékař MUDr. Fr. Vaněček v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 



Číslo 3-18.1.1941 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Chata KČT na Vsackém Cábě ve Vsackých Beskydech, které jsou dějištěm letošního X. 
lyžařského přeboru klubu českých turistů ve dnech 25. a 26. ledna. Foto: archiv KČT. 

s. 2 Válka na zemi ve vzduchu a na moři 
• Nový původní snímek, zachycující účinek německých náletů na Coventry. Je to pohled na 

hlavní náměstí tohoto průmyslového a zbrojařského střediska Velké Británie. Foto P. I. 
Hoffmann, Berlin. 

s. 5 Aktuality týdne 
• Oznámení životního jubilea jednoho ze zakladatelů české grafiky - profesora Eduarda Karla. 

Foto: A. Dubský, Žel. Brod. 
• V pavilonu „Myslbek" otevřel 9. ledna p. státní tajemník SS Gruppenfůhrer K. H. Frank 

výstavu graf. Školy prof Hónicha, konanou pod záštitou p. říšského protektora. Foto: Ceps, 
Praha. 

• Výstava o činnosti ústředí „Radosti ze života " v Praze a krajského vedení NS v Ml. Boleslavi 
u příležitosti předvánočního trhu Mládeže Národního souručenství v Ml. Boleslavi v prosinci 
1940. Trh navštívilo asi 3000 osob, které si se zájmem prohlédli také výstavu „Radosti ze 
života ". Foto: TNS. 

s. 9 Znáte dobře svou vlast? 4. část velké vlastivědné soutěže o knižní ceny v hodnotě 25.000 
K 
Soutěž (viz výše). 

s. 15 Výtvarné umění 
• Maryša Neubertová: Krajina na Českomoravské vysočině. - Olej. - Z autorčiny výstavy 

v paláci „Dunaj" v Praze na Národní třídě (místnosti „Naši Prahy"), která potrvá do 25. 1. 
1941. Foto: archiv. 

• Miloš Kesl: Pivoňky. - Olej. - Z výstavy „Národ svým výtvarným umělcům " v Plzni. Foto: 
Malina, Plzeň. 

• F. Hanuš Herink: Podzim ve Slezsku. - Olej. -ZII. výstavy „Národ svým výtvarným 
umělcům" v Mor. Ostravě. Foto: archiv. 

s. 18 Hradčanský podvečer (Franta Kocourek) 
Poetický článek věnovaný Hradčanům. Foto (5): Jiří Jeníček 

s. 19 Celostránková fotografie 
• Pohled s Hradčan na Prahu za zimního soumraku. Foto: Jiří Jeníček 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Oldřich Nový, ředitel Nového divadla v Praze a oblíbený filmový herec v karikatuře Váši 

Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 4-25.1.1941 
s. 3 V bdělé obraně a stálém útoku na Anglii 

• Po německém náletu na hlavní město Anglie. V Londýně jsou průmyslové, hospodářské a jiné 
pro válku důležité podniky roztroušeny po celém městě a jsou zasahovány při každém náletu 
říšské letecké zbraně. Londýňané se takto mohou stále přesvědčovat o neúprosné tvrdosti 
odvetných německých úderů. Foto: Scherl, Berlin. 

s. 4 Stálá výstava odborných škol v Umělecko-průmyslovém museu v Praze 



Stránka nabízí ukázky vystavených exponátů a zve na návštěvu výstavy. - Foto (4): Pestrý týden, 
Praha. 

s. 5 Aktuality týdne 
• Informace o návštěvě představitelů protektorátní vlády na výstavě soutěžních studií a návrhů 

pro regionální stavební úkoly našeho venkova. Výstava se konala V UPM muzeu v Praze. 
Foto K. Hájek. 

• Informace o vybudování ...pomníku druhého díla zimní válečně pomoci, připomínající 
Vůdcovo heslo 'Nikdo nesmi hladovět ani mrznout'. [...] V Praze byl tento pomník postaven 
tuto neděli na Staroměstském náměstí za účasti předních osobností a příslušníků strany 
NSDAP... Foto: Ceps, Praha. 

• Informace o návštěvě lidových keramiků z Moravského Slovácka v Praze. Foto: Ceps a 
K Hájek. 

s. 19 Znáte dobře svou vlast? 5. část velké vlastivědné soutěže o knižní ceny v hodnotě 25.000 
K 
Soutěž (viz výše). 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Znamenitý všestranný malíř Vlastimil Rada v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 5 - 1 . 2 . 1 9 4 1 
s. 6, 7 Královéhradecko a jeho umělecké památky (Čeněk Chyský) 
Odborný článek o uměleckých památkách Dvora Králové a jeho okolí. Foto: archiv a Štenc, Praha. 

s. 27 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců: Božena Kozlíková, známá zpěvačka v karikatuře Váši Neuberta. 

Foto: archiv. 
• Ukázka z tvorby Otto Kubáta. Foto: archiv. 
• Ukázka z tvorby Karla Gabriela. Foto: G. Hanzlík. 

Číslo 6 - 8 . 2 . 1 9 4 1 
s. 9 Učitel českých grafiků 
Stránka připomíná životní jubileum (80) českého grafika prof. E. Karla a přináší ukázky z jeho tvorby. 
Foto (4): A. Dubský, Žel. Brod. 

s. 25 Besídka Pestrého týdne 
• Jindřich Plachta, člen Velké operety a znamenitý filmový herec, v karikatuře Váši Neuberta. 

Foto: archiv. 
• Ukázka z tvorby Čeňka Fouska. Foto: archiv. 
• Ukázka z tvorby Věry Jičínské. Foto: A. Gubčevsky, Praha. 

Číslo 7 -15 .2 .1941 
s. 4 K výročí narozenin velkého mecenáše/Josef Hlávka 1831 - 1908 (fk) 
Medailon českého mecenáše a zakladatele České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění (1890). 

• Před 110 lety, dne 15. února 1831 se narodil architekt Josef Hlávka, zakladatel a první 
president České akademie věd a umění, největší moderní mecenáš český. Na snímku se svou 
druhou chotí Zdeňkou, roz. Havelkovou, která jej uvedla ve styk s předními českými literáty, 
hudebními umělci a výtvarníky. Foto: Ceps, Praha. 

s. 5 Aktuality týdne 



• Záběr ze slavnostního otevření Galerie hlavního města Prahy v Obecním domě. [..] Oficiální 
hosty galerií provedl a výklad podal umělecký poradce hl. m. Prahy ak. Sochař L. Šaloun. 
Foto: Ceps. 

• Oznámení o úmrtí vdovy po malíři Mikuláši Alšovi. Foto: Ceps. 

s. 14 Život Černé Kateřiny (Josef Jirků) 
Článek vypráví historky ze života ženy, která na konci 19. století stávala modelem předním českým 
umělcům. 

• „ Černá Kateřina " na jemném pastelu Josefiny Mařákové. Foto: archiv. 

s. 15 Celostránková fotografie 
• Středověká malba v Čechách kolem roku 1360. 
Malíř královských portrétů na hradě Karlštejně: Setkání císaře Karla IV. s francouzským 
královským princem, přinášejícím mu darem od francouzského krále Jana II. dva trny z koruny 
Kristovy. (Nástěnná malba v Mariánském kostele na Karlštejně.) 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Nataša Tánská, mladá filmová herečka v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• B. Knyttl: V zimě v zahradě. - Olej. - Z autorovy 26. výstavy v Kralupech nad Vltavou. Foto: 

archiv. 
• N. Rodinov: Stříhání berana. Olej. - Z autorovy výstavy v Galerii Sdružení výtvarníků 

v Praze, Na Pernštýně. Foto: archiv. 

s. 27 Reprodukce obrazu 
• Jan Klos: Kovárna v Praze III. - Olej. Foto: archiv. 

Číslo 8 - 22.2.1941 
s. 3 Ze všech bojišť 

• Účinky nedávných německých útoků na Londýn. Trosky novinářské čtvrti v City, která byla 
zničena třaskavými i zápalnými bombami. Foto: Weltbild, Berlin. 

s. 5 Aktuality týdne 
• Záběr z návštěvy prezidenta Dr. Emila Háchy na výstavě návrhů na pomník Boženy Němcové 

v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Foto: ČTK. 

s. 5 K úmrtí českého medailéra J. Šejnosta (V. V.) 
Nekrolog 

• Viktor Stretti: Medailér Josef Šejnost (olej na dřevě z r. 1930). Foto: Unie, Praha. 
• Z tvorby Josefa Šejnosta: Plaketa k 60. narozeninám Mikoláše Alše. Foto: Štenc, Praha. 

s. 8 Česká turistika a její činnost 
Týden dovolené na lyžích (-n-) 
Článek láká čtenáře na hory a vyjmenovává chaty KČT, které jsou připraveny ubytovat lyžaře i turisty. 

• Fotografie chaty na Korábu s rozhlednou. Podtitulek upozorňuje na nově rozšířenou ubytovací 
kapacitu chaty. Foto: archiv KČT. 

• Fotografie křišťálového poháru pro vítěze závodu v alpské kombinaci. Foto: archiv KČT. 

s. 9 Český Betlem/Nové Město nad Metují 
Poeticky laděný článek pojednává o pamětihodnostech města. Foto: Jan Juránek, Nové město n. Met. 

s. 11 Ladova výstava v Mánesu (-Fdl-) 
Recenze 

• Josef Lada: Masopustní průvod. - Kolorovaná kresba. 
• Jos. Lada: Kocour Mikeš na vandru. - Kolor. Kresba. 



• Josef Lada: Česká krajina. - Tempera. (Z autorovy souborné výstavy v SVU Mánes v Praze.) 
Foto (3): Sudek, Praha. 

s. 24,25 Besídka Pestrého týdne 
• Z galerie našich umělců v karikatuře Váši Neuberta: Maryša Neubertová. Foto: archiv. 
• Miloš Jiránek: Vlastní podobizna. Z výstavy autoportrétů „ Umělci o sobě", konané v Alšově 

síni Umělecké besedy v Praze III. Foto: lilek a Paul, Praha. 
• Marie Zlatníková: Spisovatelka Růžena Schwartzová. - Pálená hlína. - Z autorčiny výstavy 

v Topičově salonu v Praze. Foto: archiv. 
• Oldřich Kerhart: Vlatnipodobizna. - Olej. Z výstavy autoportrétů „ Umělci o sobě", konané 

v Alšově síni Umělecké besedy v Praze lil. Foto: lilek a Paul, Praha. 

Číslo 9-1 .3 .1941 
s. 6 František Kysela (V. V.) 
Nekrolog 

• Zesnulý výtvarník a grafik Fr. Kysela: kresba ak. mal. V. Nechleby z minulých let. 
• Fr. Kysela - snímek z poslední doby. 
• Okenní růžice v chrámu sv. Víta v Praze - jedno z monumentálních děl Fr. Kysely. Foto: 

Centropress a archiv. 

s. 10,11 Dvě pozoruhodná dfla minulého roku 
Krátký text upozorňuje na publikace Bezručův hlas a Kde domov můj?. Druhé dílo obsahuje 117 
obrazů od 31 českých malířů. 

• Vilém Wůnsche: Maryčka Magdonova. - Z knihy „ Bezručův hlas ". Foto: archiv. 
• Antonín Machek: Josef Jungmann, buditel národa českého. (Z díla „ Kde domov můj? ".) 

s. 22 Přeměníme postel na gauč - po domácku 
Článek radí čtenářům jak udělat z obyčejné postele elegantní gauč. 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Známý pražský advokát Dr. Vil. Tobisch, v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• Z výstavy Sdružení jihočeských výtvarníků v JUV v Praze. 2 ukázky děl Oto Matouška a 

Zdeňka Kremličky. Foto (2): Centropress, Praha. 

s. 30 Reklama 

Upozornění na publikaci Alšovy listy milostné, vydané nakladatelstvím SFINX v Praze. 

Číslo 10-8.3.1941 s. 6 Soutěž na pomník Boženy Němcové 
Ukázky děl zastoupených v soutěži vypsané Společností Boženy Němcové. Díla na fotografiích 
vytvořili: Jan Komárek, Jakub Obrovský, Věra Ducháčková-Beránková, Vlasta Dohnalová-Pešanová. 
Foto (5): K. Hájek, Praha. 

s. 10, 24, 25 Alej přátel Dr. F. X. Harlase/Studie malířských postav z devadesátých let 
minulého století (Josef Jirků) 
Záznam vyprávění Dr. F. X. Harlase o jeho přátelích z řad českých výtvarníků. 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Hudební skladatel J. B. Foerster v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

s. 26 Oznámení životního jubilea akademického malíře prof. Karla Beneše. Foto: archiv. 

Číslo 11 -15.3.1941 
s. 1 Celostránková fotografie 



• (15. 3. 1851) se narodil a před 40 lety (15. 4. 1901) zemřel slavný český malíř Václav Brožík. 
Přinášímejeho slavný obraz „Praporečník". Foto: Ceps, Praha. 

s. 2 Říšská branná moc převzala ochranu Bulharska 
• Záběr na nově vybudovaný betonový most přes Dunaj, který vybudovala německá armáda pro 

svůj vstup do Bulharska. Foto: P. I. Hoffmann. Berlin. 
• Záběr z bulharského města, kterým projíždí nákladní kolona německé armády. Foto: The 

Associated Press, Berlin. 

s. 6 Památce velkého malíře Václava Brožíka (V. V.) 
Medailon Václava Brožíka doplněný o portrét umělce a reprodukce tří jeho děl. 

• Václav Brožík, autor známých historických obrazů, malíř genrů a podobizen: narodil se před 
90 lety (15. III. 1851) a zemřel před 40 lety (15. VI. 1891) Foto: Centropress, Praha. 

• V. Brožík: Deputace Jana Amose Komenského v Amsterodamě. - Olej na plátně. - Ze sbírek 
hl. města Prahy. Foto: archiv. 

• V. Brožík: Svatební poselství českého krále Ladislava Pohrobka ke dvoru francouzského krále 
Karla VII. Foto: Moderní galerie, Praha. 

• V. Brožík: Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým. Foto: Centropress, Praha. 

s. 14 Činnost Klubu českých turistů 
Frýdlant n. Ostravicí, východisko do Beskyd 
Propagační článek s fotografií Ing. Jana Chebouna z Moravské Ostravy. 

Odborům a župám KČT - členům KČT 
Příspěvek informuje o spolupráci Pestrého týdne s KČT, o zvláštních podmínkách předplatného pro 
členy KČT a vyzývá členy KČT k publikaci svých článků v rubrice KČT. 

• Pozvánka do Pavilonu Klubu českých turistů na pražském Petříně. Foto: J. Křelina. 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Marta Fričová, nadaná filmová herečka, členka Burianova divadla v karikatuře Váši 

Neuberta. Foto: archiv. 
• Portrétní fotografie českého grafika Jakuba Husníka. Foto: archiv. 
• Ukázka z díla malíře Václava Pavlíka, vystaveného v síni Hollar. Foto: lilek a Paul, Praha. 
• Ukázka sochařského díla akad. sochaře Jar. Smrže vystaveného na výstavě Sdružení 

jihočeských výtvarníků v JUV v Praze. Foto: F. Landa, Praha. 

s. 27 
• Snímek z hudebního matiné na výstavě Marie Zlatníkové v Topičově slaonu. Foto: lilek a 

Paul. 

Číslo 12-22.3.1941 
s. 5 II. výročí vzniku Protektorátu 

• Dva snímky ze slavnostního zahájení výstavy Německá velikost, instalované v Zemském 
muzeu v Praze. Foto (2): Centropress, Praha. 

s. 6 Aktuality týdne 
• Snímek z návštěvy ministra spravedlnosti Dr. Jaroslava Krejčího na výstavě Jaroslava Dědiny 

v Mazáčově výstavní síni. Foto: Ceps, Praha. 

s. 8, 9 Komenského „Orbis pictus" (fh) 
Článek o osudu Komenského díla. 

• Reprodukce portrétu Jana Amose Komenského od Václava Brožíka. 
• 6 snímků z nové publikace Orbis pictus vydané nakladatelstvím Fr. Borový v Praze. Foto: 

archiv. 



s. 14 V papežské kryptě - Posvěcení sarkofágu Pia XL (S. J.) 
Na základě své cesty do Říma autor popisuje výzdobu papežské hrobky. Foto (2): S. Ježek a 
Fotografia pontifica G. Felici, Roma. 

s. 15 Celostránková fotografie 
• Velechrám sv. Petra v Římě. 

s. 22 Výstava užitkové architektury J. Hesouna 
Snímky z výstavy konané v Topičově salonu v Praze nabízejí pohled do interiéru moderního bytu. 
Foto: lilek a Paul (2) , Stróminger (1), Praha. 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Akad. malíř Josef Šilhavý v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• Ukázka z díla malíře Richarda Přikryla. Foto: Tauber, Domažlice. 
• Ukázka díla malíře Jaroslava Dědiny, vystaveného v Mazáčově výstavní síni v Praze. Foto: 

lilek a Paul, Praha. 

Číslo 13-29.3.1941 
s. 3 Z činnosti německé letecké zbraně 
- Nepřetržité nálety na Londýn: Kolem dokola jsou trosky vojenských cílů, ale chrámy zůstaly 
nedotčeny. - Foto Atlantic, Berlin. 

s. 9 Celostránková reprodukce 
• Renoir: Milneci. - K výročí stých narozenin malíře (1841 - 1919), který patří mezi zakladatele 

impresionismu. 

s. 11 Úspěšná činnost Klubu českých turistů 
Klub českých turistů odbor v Praze XV., majitel největší sportovní loděnice v Praze 
Příspěvek informuje o dokončení stavby loděnice KČT v Braníku. Foto: archiv KČT. 

s. 20, 21 Dětské podobizny (N. Melniková-Papoušková) 
Článek pojednává o portrétování dětí v minulosti a dnes. Článek doprovází ukázky portrétů tří českých 
malířek: Vilmy Vrbové, Julie M. Mezerové a Heleny Johnové. Foto (4): archiv. 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• K. B. Jirák, hud. skladatel a šéf orchestru Českého rozhlasu, v karikatuře Váši Neuberta. Foto: 

archiv. 

s. 26 
• Ukázka z výstavy Jaroslava Skrbka v Jednotě umělců výtvarných v Praze. Foto: Ceps, Praha. 
• Ukázka z výstavy Josefa Zamazala v síni Hollar v Praze. Foto: MUDr. Frant. Kubica, Stařeč u 

Třebíče. 

Číslo 14-5.4.1941 
s. 3 Německé oddíly v severní Africe/Lybie 
Článek pojednává o prosperitě země díky úsilí italských kolonizátorů. 

• Pohled na část starého přístavu v Tripolisu. Foto (2): Zd. Bartl, Praha. 

s. 12,13, 14 K výstavě „Bydlení" svazu českého dfla (J. R. Marek) 
Recenze výstavy konané v Domě uměleckého průmyslu v Praze. Foto (9). 

s. 15 
• Reprodukce obrazu Karla Beneše. Foto: archiv. 



• Reprodukce obrazu Jar. Gruse, vystaveného na členské výstavě SVU Mánes v Praze. Foto: 
Posselt, Smíchov. 

s. 18 Do jarní přírody s Klubem českých turistů 
• Zámek v Ledči nad Sázavou. Foto: archiv KČT. 

s. 31 Reklamní fotografie jídelny 
• Titulek fotografie upozorňuje na 41. nábytkový trh pražských truhlářů n a ostrově Štvanici 

v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 15-12.4.1941 
s. 9 Aktuality týdne 

• Dvě podoby malíře Jana Zrzavého. Vlevo jeho karikatura od Váši Neuberta, vpravo Jan 
Zrzavý kreslí v grafických závodech Neubertových na Smíchově přílohu pro svoji monografii, 
která vyjde v dubnu nákladem Umělecké besedy v nakladatelství Družstevní práce v Praze. 
Foto: archiv. 

s. 11 Městečko krásné po celý rok 
Vysoké nad Jizerou 
Propagační článek 
Foto (6): Vlad. Vyskočil, Vysoké nad Jizerou. 

s. 12 Celostránková fotografie 
• „ Oplakávání Krista ". - (Dřevo polychromované). - Relief z konce XV. století. - Národní 

galerie, Praha. 

s. 13 Celostránková fotografie 
• Josef Ehm, Praha: Presbytář kostela v Paštikách. (Snímek barokní klenby s freskou.) 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Karel Lidický: Podobizna.- (Bronz.)- Z autorovy souborně výstavy v Umělecké besedě 

v Praze. Foto: Sudek, Praha. 
• František Tichý: Arr-Šefir. - (Kolorovaná kresba.) Z autorovy výstavy v Topičově salonu 

v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 16-19.4.1941 
s. 8, 9 Brněnská národopisná výstava (Milada Sobotková) 
Recenze výstavy Národního souručenství v brněnském sále Typos. Výstava přestavila moravské kroje, 
výšivky, krajky a keramiku. Foto (8): Lehký, Brno a K. Hájek, Praha. 

s. 13 Vzpomínka na českého malíře Petra Maixnera (V. V.) 
Medailon 

• Známý malíř Petr Maixner (13. III. 1831- 22. X. 1884) Foto: Ceps, Praha. 
• Petr Maixner: Vjezd Jana Lucemburského do Prahy. - (Skizza.) 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• K. Moravec, profesor pražské konzervatoře, bývalý člen Ševčíková kvarteta, se svojí vnučkou. 

Karikatura Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• „Senoseč". - Ukázka práce ak. malíře Jana Paška, který 8. dubna oslavil padesátiny. Foto: 

archiv. 

s. 26 Oznámení životního jubilea (50) akademického malíře Josefa Zeithammela. Foto: Šabart, 
Jevíčko. 



Číslo 17 - 26.4.1941 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Plzeň, západočeská metropole: Průhled obloukem železničního mostu na museum a děkanský 
chrám sv. Bartoloměje. (Informace slovem i obrazem o kulturním, sociálním a hospodářském 
životě města uvnitř listu.) Foto: archiv. 

s. 2 Narozeniny Vůdce - Snímky z bojiště 
• Fotografie Staroměstského náměstí během oslav 52. narozenin Adolfa Hitlera. Před chrámem 

sv. Týna je umístěn gigantický portrét Adolfa Hitlera. Za účasti říšského protektora von 
Neuratha, stát. tajemníka SS-Gruppenfuhrera K. H. Franka, představitelů strany. státu a 
branné moci uspořádalo pražské krajské vedení NSDAP v den 52. narozenin Vůdce slavnostní 
projev [...] Foto: Ceps. 

s. 5 Významné události - Aktuality týdne 
Fotografie z návštěvy ministra obchodu a průmyslu Dr. J. Kratochvíla na výstavě malíře a grafika 
Jaroslava Skrbka uspořádané v pražské Jednotě umělců výtvarných. Foto: Ceps, Praha. 

s. 8 „Radost ze života" v Plzni 
Rok práce „Radosti za života" v západních Čechách (JUDr. Josef Fikar, krajský referent v Plzni) 
Článek shrnuje činnost RZŽ v plzeňském kraji za poslední rok. [...] Plzeňská RZŽ při svém zrodu si 
stanovila jako směrnici své činnosti přinášeti kulturní hodnoty sociálně slabým vrstvám naší veřejnosti 
za skutečně lidovou cenu. Po roce činnosti můžeme s klidem říci, že tuto stěžejní zásadu dobře plní. 
[•••] „ . 

Článek informuje o různých kulturních akcích a o spolupráci místní organizace RZZ s KCT. ^ 
• Z činnosti NS a RZŽ na Plzeňsku: Výstava české knihy v Sušici. Foto (8): archiv RZŽ, Plzeň. 

s. 10 Turistika v městě Plzni a jeho krásném okolí (J. Sch.) 
Člen místního KČT upozorňuje čtenáře na krásné okolí města Plzně. 

• Chata KČT s rozhlednou na Chlumu u Plzně, postavená statisícovým nákladem a spravovaná 
odborem KČT Plzeň II. 

• Kostnicova chata KČT a Šimlova rozhledna na Krkavci u Plzně. Foto (2): archiv KČT. 

s. 11 Známý západočeský malíř Augustin Němejc (V. V.) 
Medailon kosmopolitního umělce, který se usadil na Plzeňsku a jemuž se přezdívalo plzeňský Uprka. 

• Augustin Němejc, vynikající malíř Plzeňska, který se narodil před 80 lety. Foto: Ceps, Praha. 
• Plzeňský folklor nejvýrazněji zachytil veliký západočeský výtvarník Aug. Němejc. Jeho dílo 

„Ze života lidu na Plzeňsku " charaktérisuje výjimečně dobře venkov Plzeňska. Přinášíme II. 
obraz tohoto cyklu „ O Májích ", jehož originál je v Okresní hospodářské záložně v Plzni. 

s. 12, 13 Plzeňský akciový pivovar 
Propagační článek o plzeňském Prazdroji doplněný dvanácti snímky z interiéru i exteriéru 
pivovarských budov. 

s. 14 Péče o zaměstnance ve Škodových závodech 
Propagační článek hovoří o nadstandardním zařízení pracovišť, ubytovny, stravovacích zařízení i 
dalších prostor plzeňské Škodovky. 

• Úřednické domy Škodových závodů v Plzni. 
• Jídelna plzeňského spolkového domu zaměstnanců. 
• Ložnice v domově pro učně německé národnosti. Foto (3): archiv. 

s. 15 Podpůrný spolek halířový dělníků Akciové společnosti dříve Škodovy závody v Plzni 
Propagační článek informuje o spolkové organizaci plzeňské Škodovky, která prostřednictvím srážek 
1 % ze mzdy financuje svým členům a jejich rodinám ozdravné pobyty ve svých rekreačních 
střediscích. 



Foto (5): archiv. 

s. 16, 17 Město Plzeň a jeho technická, zdravotní a hygienická zařízení 
Další z řady propagačních článků v čísle věnovaném západočeské metropoli informuje o prvních 
elektrizovaných domech v Plzni a o městských lázních. 
Foto (13): archiv. 

s. 19 Západočeské továrny kaolinové-šamotové, podnik světové pověsti, vedený v duchu 
moderních sociálních zásad 
Propagační článek informuje o skvělých podmínkách moderně zařízeného pracoviště továrny v Horní 
Bříze u Plzně. 
Foto (5): archiv RZŽ. 

s. 26 Besídka Pestrého týdne 
• O. Korbelář, přední člen Městských divadel pražských a oblíbený filmový herec, v kresbě Váši 

Neuberta. Foto: archiv. 
• J. Jareš: „Zima v Polabí". - Olej. - Z výstavy Klubu výtvarných umělců v Rubešové galerii. 

Foto: Jar. Móller, Praha. 
• F. X. Procházka: „ Na brázdimské návsi". - Olej. - Z výstavy KUV v Rubešové galerii. Foto: 

archiv. 

s. 28 
• V Umělecko-průmyslovém museu v Praze byla 12. dubna otevřena výstava návrhů došlých do 

soutěže na propagační plakát hl. města Prahy. Vpravo: Několik výtvarných prací. Vlevo: 
Plakát T. Novákové, žákyně grafické školy v Praze, poctěný I. cenou v české skupině. Foto: 
Ceps. 

Číslo 18-3.5.1941 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Jičín, brána do Českého ráje 
(Pohled na Valdštejnské náměstí.) - Foto Ferd. Bučina, Praha. (Článek o městu Jičín a další 
snímky uvnitř listu.) 

s. 10, 11 O J. V. Myslbekovi a jeho Svatém Václavovu (Josef Jirků) 
Obsáhlý článek informuje o vzniku sochy Svatého Václava, která zdobí horní část Václavského 
náměstí v Praze. 

• Autoportrét J. V. Myslbeka. Foto: archiv. 
• Záběr koně, který stál Myslbekovi modelem při tvorbě pomníku. Foto: majetek Jana Helia 

v Praze. 

s. 12 Celostránková fotografie 
• Josef Václav Myslbek: Lumír a píseň (r. 1885) 

s. 13 Z všestranné činnosti „Radosti ze života" 
• Snímek z návštěvy [...] vedoucího NS br. Jos. Nebeského v Umělecko-průmyslové škole. Při 

prohlídce atelieru prof. Holečka. Foto: Mráz, Praha. 

s. 16, 17 Jičín město Valdštejnovo (-a.) 
Propagační článek s fotografiemi města a okolí. Foto (4). 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Ema Karlová, známá z Kohoutova divadla v Praze, jako egyptská Nefrete v karikatuře Váši 

Neuberta. Foto: archiv. 



• Dvě ukázky z děl Jos. Šrámka a J. V. Sládka vystavených na výstavě SVU v Moravské 
Ostravě. Foto: archiv MSVU Mor. Ostrava. 

Číslo 19-10.5 .1941 
s. 5 Aktuality týdne 

• Fotografie z návštěvy prezidenta Háchy na výstavě SVU Mánes. Foto: Ceps. 
• Snímek ze zahájení výstavy Fotografie ve službách cestovního ruchu pořádané KČT a Svazem 

pro cizinecký ruch v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Foto: archiv. 

s. 13 Celostránková fotografie 
• Záběr řeckých Athén s pahorkem Akropolis v pozadí. 

s. 18 Památce českého sochaře St. Suchardy 
Medailon umělce. Foto (3): E. Hoffmann, Praha. 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Jára Kohout, znamenitý pražský komik a ředitel divadla - v karikatuře Váši Neuberta. 
• Dvě ukázky z děl Karla Tondla vystavených v Síni umění Hollar v Praze. Foto: archiv. 
• Portrét z dílny Frant. Bukáčka. Foto: archiv. 

• Fotografie bronzové sochy od Jaroslava Křepčíka. Foto: archiv JUV, Praha, 

s. 26 • Fotografie plakety od M. Kužela věnované řediteli gymnázia Aloisovi Kulhánkovi. 

Číslo 20-17.5 .1941 
s. 5 Aktuality týdne 

• Fotografie z návštěvy prezidenta Háchy na výstavě Bydlení ve Svazu českého díla v Praze. 
Foto: Ceps. 

• Fotografie ze zahájení výstavy Karla Tondla v Síni umění Hollar v Praze. Foto: Ceps. 

s. 9 Klub českých turistů v nové sezoně 
• Snímky z výstavy Fotografie ve službách cestovního ruchu. Foto (3): archiv. 

s. 14,15 Obrázky pro děti (František Kubka) 
Článek věnovaný dětem se třemi ukázkami výtvarné tvorby pro děti z dílny Ctibora Štolovského, 
Josefa Lady a Jiřího Trnky. Foto: archiv. 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Jiřina Sedláčková, členka Moderního divadla a filmová herečka v karikatuře Váši Neuberta. 

Foto: archiv. 
• Ukázka z díla Viléma Plocka. Foto: Sudek, Praha. 
• Reprodukce obrazu Čeňka Choděry. Foto: lilek a Paul, Praha. 

s. 36 Fotografie pavilonu Protektorát Čechy-Morava [...] na jarním veletrhu v Miláně. (Projekt a 
výtvarná spolupráce: Ing. Jiřičný, Ing. arch. Cubr a Ing. arch. Pokorný.) Foto: archiv. 

Číslo 21 -24 . 5.1941 
s. 2 Suezský kanál v dosahu německých letců 
Suezský kanál - páteř britského impéria 
Článek hovoří o historii suezského kanálu a o jeho nejisté budoucnosti vzhledem k tomu, že by se jako 
válečné území mohl stát terčem německých náletů. Snímky přináší záběry na vlastní průplav, ale i na 
jeho okolí a přístavní města. Foto (7): archiv. 

s. 5 Aktuality týdne 



• Fotografie akademického malíře Heinze. Informace o jeho úmrtí. Foto: archiv. 
• Snímek ze zahajovací slavnosti Zlínského salonu. Foto: K. Hájek, Praha. 

s. 13 Výstava tří malířů rodu Stretti v Lounech 
Informace o výstavě umělců Viktora Stretti, Jar. Stretti-Zamponi a Mario Stretti v Lounech. Foto (3): 
lilek a Paul, Praha. 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Fr. Černý, populární pražský filmový a divadelní herec v karikatuře Váši Neuberta. Foto: 

archiv. 
• Jan Kreutz: Nevěsta s ženichem. - Olej. - Z autorovy výstavy „Moravské Slovácko " konané 

v Rubešové galerii v Praze. Foto: K. Fridrich, Praha. 

Číslo 22-31.5 .1941 
s. 6 Aktuality týdne 

• Dva snímky ze zahájení výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu, konané při příležitosti 
stého výročí narození Karla Klíče, vynálezce hlubotisku. Foto (2): Ceps, Praha. 

s. 10, 11 Karel Klíč, všestranný umělec a grafik (Jiří Jeníček) 
Medailon vynálezce hlubotisku, malíře, karikaturisty a grafika. (31.5. 1941-16. 11. 1926). Foto (8). 

s. 12 Významné události — Umění 
• Fotografie ze zahájení výstavy SVUM Aleš v Brně. Foto: V. Pletka, Brno. 

s. 14 Celostránková fotografie 
• Karel Klíč, vynálezce tisku z hloubky, grafik a tiskař mimořádného významu, z jehož objevu 

vyrostlo na celém světě mohutné grafické odvětví. (K stému výročí Klíčová narození dne 31. 
května 1941.) 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Míla Kočová, přední člen opery Národního divadla, v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• Ukázka dvou obrazů z výstavy chrudimských výtvarníků (Jiří Stehno a Karle Urban), konané 

MNS. Foto (2): Dr. Jiří Skarpíšek, Chrudim. 

Číslo 23-7 .6 .1941 
s. 2 Parašutisté německé branné moci v akci 

• Snímky z obsazování krétského města Canea německou armádou. Foto (4). 

s. 11 Májové jubileum českého krajináře (V. V.) 
Medailon Antonína Chittussiho. 

• Antonín Chittussi (1. XII. 1847 v Ronově- 1. V. 1891 v Praze). Foto: archiv. 
• Ant. Chittussi: Údolí Jihlavky u Petrovic na Moravě. 

s. 12 Z činnosti Klubu Českých turistů 
Svatý Jan pod Skalou 
Tip na výlet. Foto (2): archiv. 

- Informace o probíhající opravě rozhledny na Hýlačce táborským odborem KČT. 

Číslo 24-14.6 .1941 
s. 4, 5 Irák, neklidná země Blízkého východu 

• Fotoreportáž z britské kolonie a jejího hlavního města Bagdád. Foto (8). 

s. 5 Aktuality týdne 



• Pohled do výstavy posluchačů Umělecko-průmyslové školy v Praze. Foto: Ceps. 

s. 10 Vděčný kraj pro turistika v západních Čechách 
Domažlice 
Tip na výlet. 

• Záběry na kostel sv. Vavřince u Domažlic a město Domažlice. Foto (2): Jar. Lang, Praha. 

Kdyně na Šumavě 
Tip na výlet. 

• Snímek dokončovacích stavebních prací na turistické chatě na Korábě u Kdyně. Foto: archiv 
KČT. 

s. 12 Z všestranné činnosti „Radosti ze života" 
Radost z dobré knihy 
Informace o putovní výstavě stovky vybraných českých knih a tisků obrazů Josefa Mánesa pořádané 
mladoboleslavskou organizací NS v rámci akce Radost ze života. Foto: archiv RZŽ. 

s. 24 Besídka Pestrého týdne 
• Jan Šoupal, sbormistr pěveckého sdružení moravských učitelů v karikatuře Váši Neuberta. 

Foto: archiv. 

Číslo 25-21.6.1941 
s. 8 Hlídka Klubu českých turistů 
Brněnské vycházky (Ing. Jarka Šejvl) 

Snímky kostela Sv. Kateřiny u Vranova a obce Vranov. Foto (2): A. Matějka, Brno. 

s.19 
• Snímek z výstavy v síni Hollar, kde vystavovali žáci grafické školy Jar. Švába Officina 

Pragensis z let 1940 -1941. Foto: lilek a Paul. 
s. 24 Besídka Pestrého týdne 

• Ferenc Futurista, populární pražský komik v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
Fotografie náchodského malíře Antonína Brunnera a jeho díla „Slovácká rodina " s informací o 
životním jubileu umělce (60). Foto: archiv. 

Číslo 26-20.6.1941 
š~4 20 let Ústřed. školy bytového průmyslu v Praze XL (Arch. Karel Černý) 
Retrospektivní článek shrnující činnost školy. 

s. 7 O odborném restaurování starých obrazů (F. J. Kraus) 
Odborný článek 

• Franz Hals: Obraz před restaurací a po ní. Foto (3): F. J. Kraus, Kroměříž. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Houslová virtuoska B. Seidlová v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

s. 19 
• Ak. sochař Čeněk Vosmík a jeho nové dílo, portrét vynálezce hlubotisku Karla Klíče. Foto: 

archiv. 

Číslo 27-5.7 .1941 
s. 5 Aktuality týdne 

• Informace o návštěvě moravského prezidenta Dr. Jar. Mezníka na výstavě Valašského 
gobelínového ústavu v Brně. Foto: A. Petrůj, Brno. 



• Informace o zahájení výstavy Tvář české krajiny ve výstavních síních SVU Mánes v Praze. 
Foto: Ceps, Praha. 

s. 7 Na bývalém prusko-rakouském bojišti u Chlumu/Výročí bitvy u Chlumu (W.) 
Reportáž z cesty na místo památného bojiště nejkrvavější prusko-rakouské bitvy. Místo je poseto 
památníky, které svým padlým nechali vystavět jejich příbuzní. Foto (5): Rud. Wichlas, Albrechtice 
nad Orlicí. 

s. 11 Myslivecký Mikuláš Aleš (Dr. Jaromír Doležal) 
Článek představuje malíře Mikoláše Alše jako myslivce. Článek doprovází 8 žánrových kreseb mistra. 

s. 16 Reklama 
Dětský pokoj. Foto: archiv. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Marcela Sedláčková, členka divadla A. Sedláčkové v Praze - v karikatuře Váši Neuberta. 

Foto: archiv. 

• Posmrtná maska básníka Jindř. Hořejšího. Sňal ji ak. sochař prof. V. Vokálek. (K článku o 
posmrtných maskách.) Foto Karel Hájek, Praha. 

Číslo 28-12.7.1941 
s. 4 Momentky z fronty i zázemí 

• Nové známky s obrazem Vůdce, které budou dány do oběhu 1. září v hodnotách od 1 do 80 
feniků. Foto: The Associated Press, Berlin. 

s. 6 KČT propagjue: Ústecko na Tiché Orlici 
Foto (2): E. V. Daniehelovský. 

s. 7 Český Kras (Vladimír Businský) 
Autor srovnává Český Kras v povodí Berounky s Moravským Krasem a kromě geologických 
zajímavostí upozorňuje čtenáře také na kulturně-historické památky z doby prehistorického osídlení. 
Foto (3). 

s. 11 Zlínští výtvarníci na letošním „Zlínském salonu" 
Stránka přináší malou statistiku čísel reflektujících vzestup prodejní výstavy výtvarného umění od 
prvního ročníku v roce 1936 do současnosti. Foto (4): Ant. Horák, Zlín. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Váša Neubert, jehož karikatury Pestrý týden pravidelně uveřejňuje, měl v Táboře úspěšnou 

výstavu svých kreseb a karikatur. Na snímku autor při kreslení prortretu N. Tánské - Barunky 
z jilmu „Babička". Foto: archiv. 

• J. B. Pospíšil: „Na širém moři." - Olej. Z autorovy současné výstavy (1. až 31. července) 
v Rubešové galerii v Praze. Foto: archiv Rubešovy galerie. 

Číslo 29-19.7.1941 
s. 4 Z míst, o kterých se mluví a píše 
Alexandrie: pohled na město a přístav z ptačí perspektivy. 

s. 5 Aktuality týdne 
• Fotografie z vernisáže výstavy Františka Kavána v Hlinsku. Foto: K Šrámek, Hlinsko 

v Čechách. 



s. 7 KČT propaguje Vsacko a Železné hory 
Kromě krásné přírody propaguje KČT také své turistické chaty. Foto (3): Josef Linhart, Praha-
Chuchle. 

s. 12,13 Výstava železnobrodského lidového umění a uměleckého skla (M.) 
Článek upozorňuje na tradiční každoročně pořádanou výstavu v Železném Brodě. Foto (9). 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• H. Kraus, ředitel Velké operety, v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• R. Stavinoha: Zátiší s pomeranči. - Olej 1941. Poctěno Turkovou cenou za umění a literaturu 

na rok 1941. Foto: lilek a Paul, Praha 
• Prof. F. X. Bóhm: Tučňáci. (Zpolárního cyklu). - Ze stálé výstavy Svazu českých umělců 

v Beaufortově výstavní síni v Praze II., Jungmannova tř. 13. Foto: archiv. 

Číslo 30-26.7.1941 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Praha ve znamení vítězného V: Nad Prahou plane za tmy na vrcholu Žižkova gigantické 
světelné V. Foto: Ceps. 

s. 5 Aktuality týdne 
• Celá Praha ve znamení iniciál vítězství - V na praporech, na elektrikách, na domech i 

v ulicích a náměstích na dlažbě ve velkých rozměrech. V Praze na Václavském náměstí před 
Museem. Foto: Ceps. 

s. 10 Z činnosti Klubu českých turistů 
• Připomínka 50. jubilea výstavby Petřínské rozhledny, ke kterému vydal KČT pamětní medaili. 

Foto: archiv. 

Trosky - erb Českého ráje (František Šonský, Troskovice) 
Článek ze série čtenářských příspěvků. Foto: Jar. Kuchař, Praha. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• E. Šárková, členka Velké operety, v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• Dvě ukázky z díla Václava Maška, jehož výstava Knižní grafiky se koná v „ Kabinetu krásné 

knihy" A. a L. Jiroutovi v Praze 1, Národní třída 27. Foto (2): Karel Hájek, Praha. 

Číslo 31-2.8.1941 
s. 2 Města na východě, o nichž se mluví 
Stránku s fotografiemi měst východní fronty uvádí velké písmeno V s nápisem: Říše vítězí pro Evropu! 

• Katedrála ve Smolensku, který byl podle zprávy říšské branné moci obsazen 16. června 1941. 
Foto: Atlantic, Berlin. 

• Německé letectvo provedlo odvetné útoky na vojenské cíle v ruském hlavním městě. Na snímku 
třída Gorkého v Moskvě. Foto: The Associated Press, Berlin. 

• Minsk - mrtvé město. Foto: The Associated Press, Berlin. 
• Moskva. - V okolí Kremlu způsobily přímé zásahy četné požáry. Foto: The Associated Press, 

Berlin. 

s. 8 Fotografie 
• Pohled z okna staré radnice pražské na Týnský chrám. Foto: archiv. 

s. 11 VL Zlínský salon 
• Max Švabinský: Detail okna "Poslední soud"pro chrám sv. Víta. Foto: A. Horák. 
• Karel Holan: Silnice. - Olej. Foto: A. Horák. 
• Frant. Podešva: Podvečer. - Olej. Foto: M. Bernat. 



• Bořivoj Žufan: Kytice. - Olej. Foto: A. Novák. 
• Maryša Neubertová: Zlatá ulička. - Olej. Foto: archiv. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Rektor konservatoře v Praze K. Hoffmeister v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 32-9.8.1941 
s. 11 Zajíšťovací práce KČT/Nález raně renesanční malby na hradě Frýdštejně 
Článek dokumentuje památkářskou práci KČT. Foto (4): KČT. 

• Informace o dostavbě chaty KČT na Korábě u Kdyně. Foto: archiv KČT. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Jan Snížek, ředitel Nezávislého divadla v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• Akad. malíř Jan Dědina s chodí v Lázních Poděbradech, kde pořádá výstavu svých prací 

v kolonádě. Foto J. Hofman. 

s 19 Fotografie 
• Okresní osvětový sbor s Družstvem lidového divadla na Kladně uspořádal v promenádní 

chodbě kladenského divadla „První kladenský salon "Jenž je výstavou členů Aleše. Vkusně 
uspořádaná výstava obeslána význačnými díly těšila se velkému úspěchu. Foto: archiv. 

Číslo 33 -16.8.1941 
s. 5 Aktuality týdne 
Oprava kostela v Sezimicích (VHP) 
Zpráva o probíhající opravě farního chrámu v Sezimicích. 

Oprava chrámu Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova na Mor. (vp) 
Zpráva o zahájení prací na opravě kostela s památným románsko-gotickým portálem. Foto (4) 

s. 6 Z činnosti Klubu českých turistů 
První chata Klubu českých turistů ve středním Povltaví (Kz.) 

Hrad Kost (D. M.) 
Foto (3) 

s. 7 Celostránková fotografie 
• Bohumil Šťastný, Praha: Orloj na Staroměstské radnici. 

s. 16 Reklama 
• Krásný kout obývacího pokoje. Zapůjčeno firmou V. Vácha, veškerý nábytek, Praha 11., 

Hybernská ul. č. 7. Tel. 25124. Foto: Gotsche. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• B. Helclová, členka Nezávislého divadla v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 34-23. 8.1941 
s. 5 Aktuality týdne 

• Zpráva o úmrtí českého krajináře Antonína Hudečka. Foto: Ceps. 
• Fotografie z pohřbu Antonína Hudečka. Foto: R. Dostál. 
• Zpráva o vítězství akademického malíře Kloudy v soutěži na mozaikovou výzdobu 

královéhradeckého muzea. 

s. 6 Vzpomínáme velkého básníka Jana Nerudy (fk) 



Životopisný článek o českém básníkovi doprovází fotografie rodného domu básníka na Malé Straně , 
známého pod názvem dům U dvou slunců a snímek sochy Jana Nerudy od akademického sochaře, 
profesora Karla Dvořáka. Foto (5): Ceps a F. Pěšina, Praha. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Fany Koudelová, členka Nezávislého divadla v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 35-30.8.1941 
s. 5 Aktuality týdne 

• Zpráva o úmrtí výtvarného kritika Dr. Emanuela Siblíka. Foto Šlár. 
• Informace o návštěvě ministra obchodu Dr. Jar. Kratochvíla na 85. členské výstavě SVUM 

v Domě umělců v Hodoníně. Foto: archiv. 

s. 10 Z činnosti KČT (Václav Pletka) 
KČT zve čtenáře na výlet na hrad Jenštejn do Votic a na středověkou tvrz Královice. Foto (3) KČT. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Vlasta Burian, náš populární komik v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 36-6.9.1941 
s. 2 Nejnovější snímky z východní fronty 

• Informace o stavbě mostu v Nikolejevu po jeho dobytí německou armádou. Foto: The 
Associated Press, Berlin. 

s. 4, 5 Írán, stát přepadený Brity a Sověty 
Fotoreportáž z Iránu se záběry muslimské architektury v Teheránu. Foto (7): Orbis a Atlantic, Berlin. 

s. 6 Z činnosti Klubu českých turistů 
Chudenice pod Bolfánkem (J. Petrák) 
Článek propaguje Chudenice a hovoří i osvětové činnosti KČT. Foto (2): archiv KČT. 

s. 7 Aktuality týdne 
• Informace o návštěvě prezidenta Háchy na výstavě Umělecko-průmyslové školy v Praze. 

Foto: Ceps. 
• Informace o vydání Dvořákovy pamětní známky s motivem reliefu Dvořákovy hlavy od prof. 

O. Španiela. Foto: Ceps. 
• Oznámení o slavnostním otevření nového chrámu česko-moravské církve v České Skalici. 

Foto: Lad. Jelínek, Česká Skalice 

s. 12,13 Z trosek středověkého „Českého Assisi" vyvstane nejkrásnější pražská památka 
Článek, který neuvádí jméno autora popisuje archeologický průzkum v prostorách kláštera 
blahoslavené kněžny Anežky na pražském Františku a informuje o jeho plánované rekonstrukci. Foto 
(5): Jednota pro obnovu kláštera bl. Anežky v Praze. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Gabriela Holmová, členka „Nezávislého divadla " v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 37-13.9.1941 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Max Švabinský: Antonín Dvořák. (Reprodukce krásného obrazu, který k stému výročí 
skladatelova narození vydala Kulturní rada pří Národní radě české ve prospěch postavení 
Dvořákova pomníku v Praze a jejž hlubotiskem vytiskly graf. závody V. Neubert a synově 
v Praze XVI.) 



s. 4 Z bojišť i zázemí 
• Velký den města Brna. Uprostřed války uskutečňuje se také na všech stranách velké dílo 

obnovy a přestavby. Jedním z památníků této tvořivé činnosti jsou kasárna na Špilberku 
v Brně, které byly v letech 1939 až 1941 přebudovány a v neděli 31. srpna slavnostně 
odevzdány svému účelu. Na snímku vlevo: Pan říšský protektor svob. pán von Neurath 
v doprovodu gen. pěchoty Fridericiho vykonává přehlídku branné moci jakož i složek a 
formací strany. Vpravo: Jeden z pohledů na znovuzřízené kasárny. Foto (2): Ceps, Praha. 

s. 6 KČT propaguje: Jilemnici v Podkrkonoší (Ing. A. Šolc) 
Tip na výlet. Foto (4): archiv KČT. 

s. 10 Akademický malíř František Kaván pětasedmdesátiletý (V. V.) 
Medailon Františka Kavána s reprodukcí jeho díla nazvaného Přesýpání nálad na Hlinecku (olej 1929), 
vystaveného na autorově jubilejní výstavě v Jednotě umělců výtvarných v Praze. Foto (3): archiv. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Známý pražský advokát JUDr. Jaroslav Mellan v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• B.S. Urban: Věrka. (Olej 1937.) - Z jubilejní 100. výstavy Sdružení výtvarníků v Praze 1. Na 

Pernštýně. Foto: archiv. 

Číslo 38-20.9.1941 
s. 5 Aktuality týdne 

• Fotografie ze zahájení výstavy díla ak. mal. Frant. Kavána v Jednotě umělců výtvarných 
v Praze. Foto: Ceps, Praha. 

s. 10 Hlídka Klubu českých turistů 
Ostrovec - Zbirožský potok - Skryje (Akt. taj. Miloš Jirák) 

• Kaple sv. Jana Nepomuckého u Hartmanic. Foto: Zd. M. Němeček, Praha 
• 2x Krásná dřevěná staročeská stavení v Ostrovci. Foto: Miloš Jirák. 

s. 18, 20 Besídka Pestrého týdne 
• Irena Morávková, pražská pěvkyně šansonů a parodií v karikatuře Váši Neuberta. Foto: 

archiv. 
• Detail pomníku Antonína Dvořáka pro město Slaný od ak. sochaře V. Nejtka z Prahy. Foto 

Sudek, Praha. 

Číslo 39-27.9.1941 
s. 1 Celostránková fotografie 

• 28. září je den, kdy všichni vzpomínáme svatého Václava, národního knížete a světce, patrona 
České země, který stále žije mezi námi v nesčetných písních, chorálech, sochách, malbách a 
knihách. Na snímku Vosmíkův sv. Václav, shlížející na Prahu s Hradčan. Foto: Jiří Jeníček, 
Praha. 

s. 4 Významné událostí 
Jan Štenc sedmdesátníkem (fk) 
Medailon českého grafika a nakladatele děl o výtvarném umění. Foto (2). 

Sochaři na VI. zlínském salonu, který letos navštívilo 12.000 osob, zakoupivších za 300.000 
K vystavených děl. 

• B. Jahoda: Koželuh. (Sádra.) 
• K. Vobišová: Vysočina. (Bronz) 
• Jan Kavan: Jaro. (Mramor.) Foto (3): A. Horák, Zlín. 

s. 6 Z turistické práce KČT na Českomoravské vysočině 



Českomoravská vysočina ve sportu (Jan Kalaš, Polička) 
Článek informuje o výsledcích regionálního závodu a o dokončení výstavby nové chaty KČT na 
Luckém vrchu. Foto (4): archiv KČT a Leeder a syn, Polička. 

s. 12,13 Kníže Václav mezi námi (Jiří Jeníček) 
Vzpomínku na sv. Václava doprovází bohatá obrazová příloh. 

• Socha sv. Václava od ak. sochaře prof. K. Dvořáka v chrámu sv. Víta. 
• Výjev ze života sv. Václava z freskové výzdoby hlavní věže hradu Karlštejna. 
• Dva motivy ze života sv. Václava ze dveří chrámu sv. Víta. 
• Hrob sv. Václava ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Dr. Jan Třebický, předseda Obchodní a živnostenské komory v karikatuře Váši Neuberta. 

Foto: archiv. 
• Ze souborné výstavy ak. mal. Jos. Hlaváčka v Síni umění Hollar v Praze. Vlevo: Autor ve 

společnosti skladatele Dr. J. B. Foerstra při jeho návštěvě výstavy. Vpravo: Děvče 
z moravského Slovácka. Foto (2): Posselt, Praha XVI. 

• Josef Schmitt: „Děvče se zrcátkem." - Olej. Z autorovy výstavy v Mazáčově výstavní síni 
v Praze. Foto: lilek a Paul, Praha. 

Číslo 40-4.10.1941 
s. 4 Osobnosti poctěné národními cenami za umění v r. 1941 

• Akademický malíř L. Kuba. (Za celoživotní dílo) 
• Ak. sochař F. Bílek. (Za 7 soch: „Budoucí dobyvatelé".) 
• Ak. mal. B. Dvořák. (Za životní dílo.) 
• Ak. mal. J. Sládek (Za divadelní výpravy.) 

s. 12,13 Bangkok (A. Chrz) 
Cestopisný článek s bohatou obrazovou přílohou bangkokské architektury. 
Foto (7): A. Chrz. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Sylva Langová, mladá a nadaná pražská herečka v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• F. X. Bohm: Žňový motiv. - Olej. - Z výstavy „ Svazu českých umělců " v Beaufortově výstavní 

síni v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 41 -11.10.1941 
šTó Prače KČT pro zachování starých památek (a.) 
Článek připomíná osvětovou činnost KČT a jeho práci na záchraně a udržování českého 
architektonického dědictví. Obrazová dokumentace článku nabízí pohled na hrad Lipnice u 
Německého Brodu, trosky hradu Lichnice u Čáslavy, nálezy kachlů z obou středověkých hradů. Foto: 
archiv KČT. 

s. 7 České chalupy (Artuš Černík) 
Článek poeticky vypráví o klasických staročeských roubenkách. 
Foto (4): několik typů rázovitých českých chalup z Pojizeří na Mnichohradišťsku. 

s. 16 Náš byt (in) 
Článek o bytové architektuře doplněný ukázkami tří stylově různých interiérů. 

• Dynamický nábytek: Pohovka v obývacím pokoji, která se na noc rozkládá jako lůžko. Za 
polštáři je místo pro přikrývku, podušky jsou v polštářích, které jsou na odepínání. Foto: Miro 
Bernát. 

• Místo salonu je v obývacím pokoji pěkně upravený kout pro přijímání hostů. Foto: archiv. 



• Koutek se starožitným rodinným nábytkem ie i v moderním bytě dobře slučitelným s ostatním 
novodobým zařízením. Foto: archiv. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Ing. Ladislav Novák, známý divadelní a literární pracovník, v karikatuře Váši Neuberta. Foto: 

archiv. 

Číslo 42 -18.10.1941 
s. 2 Válečné zpravodajství z východních bojišť 

• Výkony německých mostních oddílů, které v krátké době postavili na 2000 mostů delších 12 
metrů. Nahoře: Most přes Dněpr, dole jeden z četných železničních mostů po rychlé opravě 
znovu uvedený do provozu. Foto: PK - Kintscher a Hinkelmann; Weltbild, Berlin. 

s. 6 Náš turistický ruch v podzimní sezoně 
Průhonický park (Bha.) 
Článek vypráví o historii zámeckého parku v Průhonicích a zve čtenáře na jeho návštěvu. 

• Průhonický zámek. Foto: Ant. Bláha, Průhonice. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• František Maršák, šéfredaktor sportovního odděleni ČTK a známý odborník v našem sportu i 

motorismu v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• Informace o životním jubileu (80) akad. malíře Ant. Picka. Foto: archiv. 

Číslo 43-25.10.1941 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Podzim ve staré císařské zahradě Pražského hradu. Foto: Spandel, Centropress, Praha. 

s. 5 Aktuality týdne 
Fotografie z pohřbu sochaře a grafika Františka Bílka dne 17. října 1941 v Chýnově u Tábora. Foto 
(2): ČTK, Praha. 

s. 7 Bučovice, pěkné a živé město ve středu Moravy (Miroslav Doležal) 
Reportáž z návštěvy bučovického zámku. Foto (5). 

s. 10, 11 Zemřelý český sochař František Bílek (D. M. Pavlíček) 
Nekrolog 

• Fr. Bílek (6. 9. 1872 -13. 10. 1941). Foto: Ceps, Praha. 
• František Bílek ve své chýnovské dílně. 
• Reprodukce z díla „ Stavitel chrámu - památník básníka a myslitele Otokara Březiny "; tato 

krásně vypracovaná kniha vyjde brzy v nakladatelství Čin, obrazovou část tisknou hlubotiskem 
graf. závody V. Neubert a synové v Praze. 

• Ukřižovaný. Vrcholné Bílkovo dílo v chrámu sv. Víta v Praze. 

s. 12, 13 Cařihrad, největší město Turecka, s kterým právě Říše uzavřela hospodářskou 
smlouvu (E. Palodová) 
Cestopisný článek s obrazovou přílohou. Foto (7). 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Emil Ludvík, znamenitý jazzový odborník a komponista - v karikatuře Váši Neuberta. Foto: 

archiv. 

Číslo 44-1.11.1941 
s. 5 Aktuality týdne 

• Informace o úmrtí české malířky španělských kraj in Miladě Šindlerové. Foto: Ceps. 



s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Prof. Dr. Jos. Velenovský, znanebutž botanik a mykolog - v karikatuře Váši Neuberta. Foto: 

archiv. 
• Informace o životním jubileu (50) akademického sochaře Václava Vokálka. Foto (2): Karel 

Hájek, Praha. 

Číslo 45-8.11.1941 
s. 5 Aktuality týdne 

• Životní jubileum (80) krajináře, impresionisty a loutkáře Oty Bubeníčka. Foto: Ceps. 
• Informace o výstavě obrazů Anny Roškotové v síni Vlašského dvora v Kutné Hoře. Foto: 

Vokoun, Kutná Hora. 

s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Informace o vybudování lávky nákladem KČT na řece Lužnici u Tábora. Foto: archiv KČT. 

Kostel sv. Jana Křtitele na Velízi (M. Jirák) 
Foto: Mil. Jirák. 

s. 12, 13 Bflá Telč (Ferd. Bučina) 
• Článek popisuje krásy Moravských Benátek. Foto (6). 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Zesnulý ak. malíř Ant. Hudeček v kresbě Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 46-15.11.1941 
s. 4 Z fronty i zázemí 

• Pražské zemské museum je letos podruhé střediskem velké německé kulturní výstavy. Po 
monumentální výstavě „Německá velikost" (Deutsche Grosse) byla v pondělí 3. listopadu 
slavnostně zahájena velká výstava knih a dokumentů „Na cestě k nově Evropě". Kulturně 
politické oddělení u říšského protektora v Čechách a na Moravě uspořádalo v úzké 
součinnosti s říšským ministerstvem pro výchovu lidu a propagandu tuto výstavu, která 
podává přehled o výkonu německého písemnictví za války a která předvádí divákovi názorné a 
účinně duchovní a ideové základny nové Evropy. - Vprav: Státní tajemník SS-Gruppenfuhrer 
K. H. Frank při prohlídce výstavy. - Vlevo: Pohled na část výstavy. Foto (2): Centropress, 
Praha. 

s. 10 Hlídka Klubu českých turistů 
Pražané znáte nejbližší turistickou chatu v pražském okolí? (a.) 
Informace o chatě KČT na Kožově hoře u Kladna. Foto Jar. Dostál. 

Na ledečském mostě (-trák.) 
Informace z Ledče nad Sázavou. Foto ledečského zámku Jar. Dostál. 

Informace o loveckém zámečku Karlštejn nad řekou Svratkou, (foto a text L. Schoch, Brno) 

s. 12,13 Umělecké a výtvarné nadání slováckého lidu (Oldřich Kárečka) 
Jeden z řady článků publikovaný čtenáři Pestrého týdne přináší informaci o lidovém umělci 
Františkovi Vymyslickém z Dolních Bojanovic u Hodonína. 

• Šest ukázek ručně vyřezávaných křížů s výjevy ze života Kristova. Jsou roztroušeny na 
Hodonínsku a vytvořil je lidový slovácký umělec František Vymyslický z Dolních Bojanovic. 
Foto (6). 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 



• První česká tiskařka Milena Šťastná z Řevnic, dcera majitele knihtiskárny, která se nedávno 
v dílnách knihtiskařské školy podrobila technické zkoušce z tiskařství s výborným prospěchem 
- v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

• České moderní umělecké sklo. Foto: Jan Šimek, Brno. 

Číslo 47 - 22.11.1941 
s. 2 Události na frontě i v zázemí 

• Z dobytého Charkova, kde četné ulice podávají svědectví o tuhém a rychle zdolaném odporu 
nepřítele. Foto: PK-Herber - Associated Press, Berlin. 

s. 4 Výstava životního dOa Jaroslava Grusa v Mánesu (Fdl.) 
Recenze retrospektivní výstavy českého malíře ovlivněného impresionismem a fauvismem. Výstava 
probíhla v SVU Mánes. Fotodokumentace (6). 

s. 5 Aktuality týdne 
• Zpráva o úmrtí malíře G. Musatova, člena Umělecké besedy v Praze. Foto: Ceps. 

s. 6, 7 Moderní hotel svědek společenského života (Josef Břenek) 
Článek o hotelové kultuře. Foto (10) archiv Ministerstva obchodu. 

• Několik snímků z moderního hotelu, o jehož významu i zařízení informuje náš článek. 

s. 12, 13 Dvacet let skleněných figurek prof. J. Brychty (Karel Herain) 
Medailon železnobrodského skláře a profesora tamní sklářské školy. Foto (5). 

Číslo 48 - 29.11.1941 
s. 4 Z fronty i zázemí 

• Symbolický akt na Pražském hradě 
Podtitulek fotografie informuje o prohlídce korunovačních klenotů umístěných ve Svatováclavské 
kapli katedrály sv. Víta, na které předal prezident republika Dr. E. Hácha tři klíče od korunovační 
klenotnice zastupujícímu říšskému protektorovi SS-Obergruppenfuhrerovi generálovi policie 
Heydrichovi. 

s. 5 Aktuality týdne 
Oznámení životního jubilea (70) akad. malíře Josefa Jelínka, člena SVU Mánes. (Nd.) 

s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Městečko v Podhoří (Gustav Baumhaier) 

Článek o městečku Podhoří na Jičínsku. Foto: M. Javorský, Lázně Sadská, 

s. 7 Různé události 
• Informace o vystavení Třebechovického betlému v obchodním domě ARA v Praze. Foto: lilek 

a Paul, Praha. 
s. 12, 13 Vesnice, v níž se filmoval Cimbura (Br.) 
Článek informuje o vesnici Jiřetice u Bavorova, kterou si vybral režisér Čáp pro natáčení filmu o 
autentickém jihočeském rodákovi, kterého ve svém románu zvěčnil J. Š. Baar. Foto (9): Karel Hájek. 

s. 20 Besídka Pestrého týdne 
• Oznámení o životním jubileu českého malíře Klimeše-Koziny. Foto: archiv. 
• Ferdinand Vlk: „ Zátoka v Aguilas ". - Olej. Z autorovy výstavy v Mazáčově výstavní síni 

v Praze. Foto: archiv. 
• J. Želibský: „Procesí na Hostýn ". - Olej. Z autorovy výstavy v Umělecké Besedě v Praze III. 

Foto lilek a Paul, Praha. 



Číslo 49-6.12.1941 
s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
p|aSy 

Článek informuje o krásách městečka s cisterciáckým klášterem na řece Střele. Foto: (2) archiv KČT, 
(2) V. Došlý, Plasy. 

Chaty v Beskydách připraveny na zimu 
KČT informuje o péči, kterou věnuje svým chatám. 

s. 10 Výtvarné umění 
• Josef Soukup: „ Z Českomoravské vysočiny ". - Olej. - Z členské výstavy S. V. U. Myslbek 

v Praze. Foto: archiv. 
• Jar. Malínský: „ Zátiší." - Olej. - Z členské výstavy Jednoty umělců výtvarných v Praze. Foto: 

Ceps. 
s. 11 Celostránková fotografie 

• Prof. B. Kafka: Portrét Josefa Mánesa. (K 70. výročí smrdi dne 9. prosince 1941. - Bustu 
vydal v terakotě Topičův salon v Praze.) 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Quido Lexa: „ Žně na Sušičku ". - Černá křída. - Z VI. výstavy Výtvarnické družiny, konané 

v Praze. Foto: archiv. 
• Malíř B. S. Urban, jehož souborná výstava se koná v galerii Sdružení výtvarníků v Praze na 

Pernštýně, ve svém atelieru. Foto: archiv. 

Číslo 50-13.12.1941 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Hrad Pernštejn. Foto: archiv Ministerstva obchodu. 

s. 4 Hlídka Klubu českých turistů 
Stránka informuje o turistických stezkách v okolí Českých Budějovic a připomíná stavební činnost 
KČT, které na svých stezkách vybudovalo řadu větších i menších lávek. 

• Lávka přes Malši u samoty Benák, provedená KČT odborem v Českých Budějovicích. Foto 
(2): Ing. Dr. L. Fritsch, České Budějovice. 

s. 8, 9 Chlouba Pernštejnů 
Propagační článek věnovaný gotickému hradu Pernštejn u obce Nedvědice. Snímky (5): archiv 
ministerstva obchodu. 

s. 14 Besídka Pestrého týdne 
• Jaromír Kunc: „ Tání" - olej. Z X. členské výstavy SVU Myslbek v Praze. Foto: archiv. 
• Obálka Dantovy „Božské komedie " - dramatické mystérium, napsané Pavlem Tkadlecem, 

které v krásné bibliografické úpravě a s četnými reprodukcemi italských miniatur z XV století 
vydal nakladatel F. J. Můller v Praze. Foto: archiv. 

• Frant. Podešva: „ Odpočívající pastýřka " - olej. Z členské výstavy S. V. U. Aleš, konané ve 
Zlíně ve výstavních síních Studijního ústavu. Foto: archiv. 

Číslo 51-20.12.1941 
s. 7 Několik motivů z lidového umění výtvarného (Jarmila Bočková) 
Poeticky laděný článek o valašském umění lidových výtvarníků. Foto (3): archiv. 

s. 9 Valašské gobelíny v Praze (Prof. Vlad. Hopala) 
Článek nabízí výčet valašských gobelínů vystavených v Obecním domě v Praze. 



• Jaro Kučera: Romantická krajina. - Gobelín 284x240 cm. - Z výstavy valašských gobelínů 
v Praze v Obecním domě, která portvá do 6. ledna 1942. Foto: archiv. 

s. 10 Hlídka Klubu českých turistů 
Jilemnice (Ing. A. Šolc) 
Profil města. Foto (3): Ing. A. Šolc 

Číslo 52 - 27.12.1941 
s. 7 Děvčátko, jež stálo modelem Josefu Mánesovi, zemřelo (Univ. prof. Dr. Karel Absolon) 
Syn ženy, kterou v dětství portrétoval Josef Mánes, vypráví o vztahu mezi umělcem a svojí rodinou. 
Foto (2). 

s. 19 Besídka Pestrého týdne 
• Jan Lauda: „ Stvoření uhlí ". - Žulový relief20 x 1,50 mna nové budově generálního 

ředitelství Severních drah a dolů Ferdinandových v Moravské Ostravě. Autor byl poctěn 
letošní výroční cenou České akademie věd a umění za práce z posledních let. Foto: archiv. 



Pestrý týden 
Ústřední obrazový list Radosti ze života 
Roč. x v n 

Přehled článků k tématu výtvarného umění a architektury v roce 1942 

Číslo 1 - 3.1.1942 
s. 7 Krása venkovských kostelíků (Jos. P. Piťha) 
Celostránkový článek věnovaný venkovským kostelíkům na Klatovsku. 
Foto (2): lilek a Paul. 
s. 10,11,12, 13,19 Kresba dramatické scény z doby diluviální nalezená v jeskyni „Pekárně" 
na Moravě/Z výzkumů Prof. Dr. K. Absolona. - Copyright Pestrý týden 
Rozsáhlý článek s bohatou obrazovou dokumentací z různých zdrojů, ve kterém autor shrnuje svoji 
výzkumnou činnost v moravské jeskyni Pekárna a srovnává ji s obdobnými lokalitami s nástěnnými 
malbami a dalšími stopami prehistorických kultur jinde ve světě. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• E. Famira: „Stodoly". - Olej 1941. - Z autorovy výstavy krajin v r. 1940 a 1941 

v Beaufortově síni v Praze II. Foto: archiv. 

Číslo 2 - 10.1.1942 
s. 4 Muang Thaj a Indočína dějištěm války (J. P.) 

• Bangkok: Pohled s Wat Arunu na řeku Menam. Foto: archiv. 

s. 6 Hlídka klubu českých turistů 
Kdyně (-st-) 
Profil města. Foto (2). 

s. 17 Soud boží ve středověkém Římě (S. J.) 
Pověst o ústech pravdy vytesaných v předsíni kostela Santa Maria in Cosmedian na nábřeží Tiberu. 
Foto (2): Svatopluk Ježek, Řím. 

s. 20 Besídka Pestrého týdne 
• F. J. Kraus: „Sv. Gudula v Bruselu' 

v Praze. Foto: Ceps a archiv. 
• Frant. Holan: „Jihočeská krajina ". 

v Praze. Foto: Ceps. 

Číslo 3 - 17.1.1942 
s. 6 Hlídka českých turistů 
Zabezpečujeme historické památky (T.) 
Zpráva o činnosti KČT, který prováděl zabezpečovací práce na zřícenině Zvířetice. Foto (2): Teklý. 

s. 10 Český koutek 
• Jos. Lada: Honza a vrba. (Ilustrace z krásné knihy pohádek „ Český Honza ", napsané Jiřím 

Horákem a vydané nakladatelstvím Orbis v Praze XII.) 

s. 11 Celostránková fotografie busty 
Vincenc Makovský: Božena Němcová 

...Zobrazené dílo patří mezi nejlepšíportréty B. Němcové, vydal Topičův salon v Praze. [...] 

s. 18 Besídka Pestrého týdne Fotografie nedávno objevené podobizny Danta na medailonu z pálené hlíny. Foto Enit, Praha. 

(Lavír. kresbsa.) - Z autorovy výstavy v Topičově salonu 

- Olej. - Z členské výstavy Jednoty umělců výtvarných 

Číslo 4 - 24.1.1942 



s. 4 Hlídka Klubu českých turistů 
Informace o Rozhledně KČT na hoře Velký Blaník. Foto: archiv KČT. 

s. 6 Výstava, Jan Štenc - život a práce"/Jan Štenc - jeho význam a dílo (Dr. K. Herain - citace 
z katalogu výstavy) 
Retrospektiva díla malíře, knižního vydavatele a výtvarného kritika na výstavě 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu při příležitosti umělcových sedmdesátin. Foto (6): Ceps a archiv. 

s. 11 Celostránková fotografie 
• František Bílek (1872 -1942): Alegorie sedmi duchovních smyslů. 
Sousoší vystavené na členské výstavě výtvarného odboru Umělecké besedy 1941 -1942 k poctě 
vynikajícího člena, jehož dílo bylo vyznamenáno národní cenou za rok 1941. František Bílek je 
jedním z tvůrců českého sochařství novodobého a byl představitelem českého výtvarného 
symbolismu, který byl souběžný s uměleckým projevem k mystickému symbolismu slovesného 
básnického odkazu O. Březiny. 

s. 17, 19 Žďárský klášter a Zelená Hora (Jan Mydlář) 
Článek o historii kláštera a neutěšeném stavu jeho budov. 
Foto (2): Štencův grafický závod, Praha. 

s. 20 
• Ze souborně výstavy J. Vlčka „ Z rodného kraje ", konané v královéhradecké městské 

knihovně... Foto (2): Oldřich Vokřál, Hradec Král. 

Číslo 5 -31 .1 .1942 
s. 4 Klub českých turistů propaguje Volyňsko a Husinecko (-n-) 

Článek představuje rozhlednu s kaplí sv. Václava na vrchu sv. Máří u Volyně. Foto (3): Dr. O. Beneš, 

s. 6 Návštěvou v bechyňské keramické škole (E. Radnic) Autor přibližuje čtenářům odbornou keramickou školu v Bechyni. Foto (6) E. Radnic, Praha. 

s. 12, 13 Architekt, malíř a fotograf vidí Karlštejn (Jiří Jeníček) 
Karlštejn pohledem různých umělců: 

• Kresba architekta Mockera. 
• Plán hradu. 
• Malba Hugo Ullika. 
• Karlštejn v zimě: malba Lepiěrova. 
• Pohled na hrad z Budňan. 
• Pohled z druhého hradního nádvoří. 
• Pohled z hradních hradeb. 
• Hlavníi věž hradu. 
• Hláska s hlavní věže hradu. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Pěvec Zd. Otava v karikatuře Váši Neuberta a s dovětkem Vítězslava Nováka. Foto: archiv. 
• Informace o výstavě Angleo Zeyera v pražské výstavní síni J. R. Vilímka zahájené proslovem 

Fr. Tichého. Foto: Ceps a Hanka. 

s. 20 
• Cyril Chramosta: „ Pouštění draků.". Olej. - Z výstavy ve Výtvarném díle v Praze konané od 

19. ledna do 18. února 1942. Foto: Ceps, Praha. 

Číslo 6 - 7 . 2 . 1 9 4 2 



s. 13,14 Národ svým výtvarným umělcům/Několik ukázek z řady výstav konaných 
Kulturní radou v celém protektoráte 

• Jar. Hlavsa: „ Kdyně pod Korábem." - Olej. - (Plzeň.) 
• Ant. Homolka: „Hráz u rybníka." - Olej. - (Praha.) 
• O. Lasák: „Pastva v Beskydách ". - Olej. - (Mor. Ostrava.) 
• Pohled do výstavy ve Svazu českého díla v Praze. - Foto: Ceps a Hanka. 
• K. Skála: „Děvče ve fialovém šátku." - Olej. - (Praha.) 
• A. Novák: „Kytice." - Olej. - (Praha.) 
• Vlast. Rada: „Zastávka u mlýna." Olej. - (Praha.) 
• T. F. Šimon: „Zasnsěžená cesta." - Olej. - (Praha.) 
• K. Holan: „ Zima u Pretalů." - Olej. - (Praha.) 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Fanda Mrázek, přední člen Tylova divadla v Nuslích v karikatuře Váši Neuberta a s dovetkem 

Vítězslava Nováka. Foto: archiv. 

Číslo 7-14.2.1942 
s. 4 Malajsko - bohatá země, kterou se přehnala válka (Viktor Mussik) 
Jeden z článků věnovaných dobytým územím Německa a jeho spojenců. Na doprovodných 
fotografiích (8) lze spatřit např. vládní budovy v hlavním městě Spojených států malajských Kuala 
Lumpuru . Na jiné fotce je: Nádherná mešita z červeného a bílého mramoru v Kuala Lumpuru. 

s. 6 fflídka Klubu českých turistů 
Hrad Orlík - dříve hrad Humpolec (Ing. J. Frič) 
Představení zříceniny, o kterou pečuje KČT. 

s 12 Chaloupky na moravském Novoměstsku (r.) 
Série fotografií (8) Karla Šilingera zobrazujících chaloupky v okolí Nového Města na Moravě pod 
vrstvou sněhu. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Váša Neubert: K. Šmíd v roli Doktora Fiakra ve stejnojmenné operetě hrané Švandovým 

divadlem v Praze. Foto: archiv. 

• Ak. Sochař Jos. Jiříkovský, známý výtvarník a medailér, člen SVU Mánes, oslavil v těchto 
dnech padesátiny. Na snímku jeho drobná plastika. „ Cvičící dívka." Foto: Ceps. 

Číslo 8-21.2.1942 
s. 10 Hlídka Klubu Českých turistů 
Na řece Ohři ( st.) 

Článek o historii kraje představuje hrad Budyně nad Ohří. Foto (2): J. Dostal. 

Hrad Kumburk Další z řady českých hradů, kde KČT v době protektorátu prováděl restaurátorské prače. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Váša Neubert: filmový režisér Otakar Vávra. Foto: archiv. 

s. 18 
• F. X. Procházka: „ Vdova po zahradníkovi." - Olej. - Z výstavy „ Národ svým výtvarným 

umělcům " v Praze. Foto: lilek a Paul, Praha. 
• J. Fiala: „ Dary nebes a země. " - Olej. - Z autorovy současné výstavy genrů z Českomoravské 

vysočiny v Rubešové galerii. Foto: archiv. 



Číslo 9-28.2.1942 
s. 4 Hlídka Klubu českých turistů 
Lomnice nad Popelkou, Stará a Nová Paka - zimní rekreační místa 
Představení dvou chat ve správě KČT: Hornychovy chaty na hoře Tábor U Lomnice nad Popelkou 
(foto) a Riegrovy chaty na Kozákově. 

s. 5 Aktuality týdne 
Snímek představitelů protektorátní vlády na výstavách „Národ svým výtvarným umělcům ". 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Jan Kojan: „ Chlapec na paběrkování. " - Olej. Z autorovy výstavy v Topičově salonu v Praze. 

Foto: lilek a Paul, Praha. 
• Vladimír Sychra: Dva portréty. - Z autorovy výstavy v malém výstavním sále SVU Mánes 

v Praze. Foto: Sudek, Praha. 
• Ant. Stejskal: Hlava dívky. - Sádra. - Dílo zakoupené ministerstvem školství na výstavě 

„Národsvým výtvarným umělcům." Foto: Hanka. 

Číslo 10-7.3.1942 
s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Turistická Příbram (n.) 
Křemešník u Pelhřimova 

Město Pelhřimov vybudovalo na vrcholu hory chatu s ubytovacími kapacitami pro turisty, 

s. 16 Hygiena bytu Článek doplněný čtyřmi snímky bytové architektury. Foto: (4): archiv. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Váša Neubert: Ervín hrabě Schoenborn. Foto: archiv. 

s. 18 Ze souborné výstavy Jana Šrámka ve výstavní síni Mazáčova nakladatelství v Praze 
4 snímky 

Číslo 11-14.3.1942 
s. 4 Hlídka Klubu českých turistů 
Čimelice, ves - galerie uměleckých barokových soch (-st.) 

• Zámek v Čimelicích. Foto J. Dostál. 

Vsetín - město lyžařů 
• Vsetín. - Panská zahrada. Foto: B. Machal. 

s. 11 Z výstavy Kruhu výtvarných umělkyň v pražském Myslbeku 
• Minka Podhajská: Pohádková princezna. - (1912.) Foto: lilek a Paul. 
• Helena Šrámková: Blanka M. Foto: archiv. 
• Milada Špálová: Zátiší. Foto: archiv. 
• Maryša Neubertová: Rusava v zimě. Foto: archiv. 
• Lucie Klímová: Za humny. Foto: archiv. 
• Zdenka Burghauserová: Benátská noc. Foto: Posselt. 
• Anna Roškotová: Levhartí rodina. Foto: archiv. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Hugo Boettinger: Vlastní portrét. Z autorovy výstavy nazvané „Z umělcova soukromí" a 

konané v pražském Výtvarném díle. Foto: Ceps. 
• Váša Neubert: Dětská kresba. Foto: archiv. 



• Prof. M. Švabinský: Portrét prof. MUDr. J. Charváta. Foto: archiv. 

Číslo 12-21.3.1942 
s. 13 Z holandských ostrovů obsazených Japonskem 
Série fotografií z Japonskem obsazených ostrovů v oblasti Indického oceánu. Na jedné z fotek ukázka 
inženýrské stavby železničního přemostění údolí na ostrově Jáva. 

• Civilisace v tropické divočině Javy. Železnice z Batavie do Bandongu. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Princ Luigi della Torre e Tasso (Thurn Taxis) v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• Vilém Hlobil: Slezská Ostrava. Olej. 
• Jiří Krejč: Krajina s rybářem. - Olej. - Z autorovy výstavy v pražském Topičově salonu, 

konané do 29. března 1942. 

Číslo 13-28.3.1942 
s. 5 Aktuality týdne 

• Připomenutí významného jubilea spisovatelky Gabriely Preisové s ukázkou její busty od 
Jindřicha Wielguse. Foto: Ceps a archiv. 

s. 7 Významné události ze světa obrazem i slovem 
Pohled do výstavy „ Vojáci jako umělci", která se konala v Praze ve dnech 15. - 22. března v pavilonu 
Myslbeka a na které bylo zastoupeno malířství, sochařství, řezbářství i umělecko-průmyslové a 
užitkově předměty. Foto: Ceps. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• B. Záhorský, člen Nezávislého divadla, v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 14-4.4.1942 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Detail plačící Panny Marie z piety v kostele v Nesvačilech u Benešova (XIV. stol.) Foto: 
Fotoměřický ústav, Praha. 

s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Mezi Lipnicí a Orlíkem 
Pozvánka na hrady Lipnice a Orlík u Humpolce. Foto (2): O. Benda. 

Z exposice Klubu českých turistů na výstavě,^Zotavení a pohostinství v Čechách a na Moravě" 
Informace o výstavě pořádané KČT v Uměleckoprůmyslovém muzeu a představující širokospektrou 
činnost tohoto klubu. Součástí výstavy byla prezentace rozsáhlé sítě turistických objektů spravovaných 
KČT. 

s. 11 Celostránková fotografie 
• Pieta v Nesvačilově u Benešova 

Celek středověkého sousoší přibližně datovaného kolem roku 1400. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• M. Holý: Ovoce. - Olej. Z členské výstavy SVU Mánes v Praze. 
• A. Hofbauer: Jablka s dýní. - Z členské výstavy SVU Mánes v Praze. 
• Karel Dvořák: Studie náhrobní figury. Z členské výstavy SVU Mánes v Praze. 

Číslo 15-11.4.1942 
s. 7 Aktuality týdne 

• Pan státní president Dr. Emil Hácha prohlédl si v sobotu 28. března členskou výstavu SVU 
Mánes a samostatnou výstavu ak. malíře Richarda Wiesnera. Foto: ČTK. 



s. 10 Hlídka Klubu českých turistů 
Svojšice 
Profil města. Foto (4): Jaroslav Dostál. 

s. 11 Výstava „Zotavení a pohostinství v Čechách a na Moravě" 
Fotografický seriál z výstavy. 

s. 18 Besídka Pestrého týdne 
• Dvě ukázky z výstavy jihočeského výtvarníka Oty Matouška, uspořádané v pražském „Salonu 

výtvarné dílo". Foto: archiv. 
• Ukázka obrazu Jaroslava Švába z výstavy v Síni umění Hollar. Foto: lilek a Paul, Praha. 

Číslo 16-18.4.1942 
s. 13 Válka před branami Indie/Indie země kontrastů 
Fotoseriál z nově obsazovaných území. Foto (8): Orbis, Berlin. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• JUDr. František Liebl, senátní rada nejvyššího správního soudu, v karikatuře Váši Neuberta. 

Foto: archiv. 
• Z výstavy R. Wiesnera v malém sále SVU Mánes v Praze. [...] 
• František Podešva: Hoch ze Solánce." - Olej. Ze současné jarní členské výstavy SVU Aleš 

v Brně. Foto (2): archiv. 
• R. Kremlička: „Pradleny." - Olej. - Z výstavy „ Opuštěná paleta ", konané v Topičově salonu 

v Praze. Foto: Štencův grafický závod v Praze. 

Číslo 17-25.4.1942 
s. 5 Aktuality týdne 
Připomenutí jubilea moravského akademického malíře Jiřího Heřmana. 

s. 10 Divadlo/Umění 
• Richard Lahnder: „ Zima na Fialce." - Kvaš. - Z autorovy souborně výstavy v galerii 

Sdružení výtvarníků v Praze. Foto: G. Hanzlík, Praha. 
• J. Podhajský: „ Podobizna němého." - Olej. - Z výstavy Národ svým výtvarným umělcům ", 

konané pod záštitou NS v Pardubicích. Foto: archiv. 

s. 17, 18 Besídka Pestrého týdne 
• Ing. Josef Hlávka, centrální ředitel První nemocenské pojišťovny volných povolání 

v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Svetr z Marseille na zapřenou/Několik slov o malíři Fr. Tichém (Zora Štefanová) 
Článek o návštěvě u Fr. Tichého. 

• Malíř Frant. Tichý se synem [...] 
• Frant. Tichý: Hlava Harlekýna. Z autorovy výstavy v Galerii J. R. Vilímek v Praze. Foto (2): 

lilek a Paul, Praha 

Číslo 18-2.5.1942 
s. 17 Besídka Pestrého týdne 

• MUDr. Mikuláš Lubomírský, známý pražský urolog v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

s. 20 Výstava „Plastika v interiéru", konaná Elkem v Pražské Lucerně 
Upoutávka nově instalované výstavy sdružení ELK zaměřené na českou plastiku v průběhu staletí. 

• Jos. Wagner: „ Sen ". - Pálená hlína. 
• B. Stefan: „ Žena ". - Pálená hlína. 



• Pohled do výstavních místností Elku v Pražské Lucerně. 
• „ Bolestný Kristus ". - Odlitek sochy z konce XV. století. 
• Karel Dvořák: „Jan Neruda ". - Pálená hlína. 
• Madona z konce XIV. století. Odlitek sochy. Foto (6): archiv. 

Číslo 19 -9 . 5.1942 
s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Nejkrásnější snímek z dovolené 
KČT informuje o výsledcích soutěže, jejímž cílem bylo podnítit zájem o turistickou fotografii. 

• Jaroslav Kotrba, Smíchov: Boží muka pod Hasenburkem. - (I. cena.) 
• Č. Chládek, Brno: Presbytář kostela v Drásově. - (II. cena.) Foto (2): KČT. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Profesor Dr. V. Vondráček v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• F. Zuska: „Bohém ". Tempera. - Z výstavy hořických výtvarníků v Hořicích v Podkrkonoší. 

Foto: archiv. 
• Ivo Rubič: „ Stojící dívka." - Olej. - Z autorovy výstavy v Mazáčově výstavní síni v Parze. 

Foto Centropress. 
• Z atelieru mladého ak. Sochaře M. Šelbického: Busta šéfredaktora Jana Scheinosta. 

Číslo 20-16.5.1942 
s. 7 Hlídka Klubu českých turistů 
Horní Branná na Jilemnicku (Ing. A. Šolc) 
Profil města. 

• Zámek v Horní Branné u Jilemnice, kde se skrýval J. A. Komenský před odchodem z vlasti. 
Vpravo celkový pohled, vlevo jeho severovýchodní strana s latinským a českým nápisem z roku 
1582. Foto (2). 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Vlasta Burian v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• Jaroslav Jareš: „ Návrat z práce." - Olej. - Z autorovy výstavy v Mazáčově výstavní sin 

v Praze II. Spálená ulice. Foto: Moller, Kobylisy. 
• Z výstavy nových obrazů ak. Malíře Jana Baucha, konané v galerii J. R. Vilímka v Praze. 

Vlevo: „Krajina." - Olej. - Vpravo: „Kristus na hoře Olivetské." - Olej. Foto: lilek a Paul, 
Praha. 

• Upozornění na výstavu malíře Ferdinanda Kotvalda v Hradci Králové doplněné dvěma 
ukázkami z vystavených obrazů. Foto: Centropress. 

• Ukázky děl ze společné výstavy sochaře J. O. Lankaše a malíře K. Skály. Foto (4): archiv. 

Číslo 21-23.5.1942 
s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Úkoly Památkové a Krasové komise Klubu českých turistů 
Článek informuje o odborné činnosti KČT v oblasti ochrany a zabezpečování přírodních i historických 
památek, zaštítěné kvalifikovanými odborníky. Článek dále představuje výčet prací provedených na 
českých památkách v průběhu roku 1941 a dále nabízí přehled o ostatních aktivitách klubu, e.g. o jeho 
publikační činnosti. 

Znáte Lukavec u Pacova (A. Hanuš) 
Tip na výlet. Foto (2): A. Hanuš. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Akademický malíř prof. Vratislav Nechleba v karikatuře Váši Neuberta. 
• U příležitosti šedesátin ak. Malíře R. Schlossera koná se v pražské Rubešové galerii jeho 

souborná výstav. Přinášíme autorův portrét a ukázku jeho díla. Snímky: archiv. 



• Karel Tondl: „ Zátiší". - Z autorovy třetí výstavy monotypů v Síni umění Hollar v Praze. Foto: 
archiv. 

• Ludmila Janská: „Jarní květiny" a „Praha v zimě". - Z autorčiny výstavy, konané spolu s V. 
Hlobilem v galerii Sdružení výtvarných umělců v Praze /., Na Pernštýně. Foto: A. Gubčevský, 
Praha. 

• Připomenutí životního jubilea jihočeského akademického malíře Jana Paroubka. Foto: Jiřina 
Svačinová, Praha. 

Číslo 22-30.5.1942 
s. 5 Aktuality týdne 

• Akad. Sochař B. Kafka byl poctěn čestnou cenou Mánesa 1942. Foto: Ceps. 
• Akad. malíř prof. A. Procházka z Brna dožívá se 5. června 60 let. Foto V. Pirek. 

s. 7 Z výstav výtvarníků 
• Svat. Souček: „Sbírání brambor". - Z členské výstavy S. V. U. Aleš v Brně. Foto: R. Saur, Brno. 
• Frant. Ropek: „ Vybírání brambor". - Z výstavy R. Ropka a L. Vele v Pardubicích. Foto: 

archiv. 
• Vilém Hlobil: „Krajina ". - Olej. - Z autorovy výstavy v galerii Sdružení výtvarníků v Praze I. 
• Karel Souček: „Motiv z Turkestánu ". - Olej. - Z výstavy čtyř členů S. V. U. Mysl bek v Praze. 

s. 12, 13 O nejmenších pražských domečcích (Ing. VI. Brodský) 
Autor zve čtenáře na procházku Prahou po stopách jejích nejmenších domečků. Foto (6): J. Zeman, 
Praha. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Akad. Malíř Jaroslav Panuška, který se letos dožil šedesáti let (3. března) ve svém atelieru. 

Foto Pestrý týden, Praha. 
• Mimika Vlasty Buriana zachycená sedmi karikaturami Váši Neuberta. Foto (7): archiv. 
• Busta pěvce Lva Uhlíře vytvořená K. Otáhalem. Foto: Sudek. 

Číslo 23-6.6.1942 
s. 11 Japonské válečné propagační plakáty 
Na stránce jsou reprodukce čtyř plakátů s doslovnými překlady japonského textu. 

• „Pozor před špionáží v dílnách, při dopravě, v kavárnách a při telefonních rozhovorech!" 
• „Nedovol, aby špion od tebe odešel s cennými informacemi!" 
• „Uvaž, co svěřuješ papíru! Může to být věc, po které právě slídí špion!" 
• „Pozor, nepřítel poslouchá! Pozor, špionáž má oči i uši!" Snímky: Orbis, Berlin. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Jaroslav Vojta, člen Národního divadla a jilmový umělec v karikatuře Váši Neuberta. 
• Břevnovský klášter sv. Markéty oslavuje letos 950. výročí svého založeni. Foto: Ing. Zd. 

Storch 
• Chodská truhlice; z atelieru chodského lidového umění Mistra P. J. Středočeského, Praha. -

Spolupracovnice M. Bílková, Mrákov u Domažlic. Foto: archiv. 
• Jaroslav Malínský: Podobizna pí Červenkové. Olej. Foto: lilek a Paul, Praha. 
• Akad. Sochařka Bl. Borovičková-Podpěrová: Portrét akademického malíře R. Matese. Foto: 

archiv. 

Číslo 24-13.6.1942 
s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Budování předpokladů poválečného cestovního ruchu v Protektorátu 
Článek shrnuje dosavadní činnost KČT v podmínkách protektorátu a m.j. uvádí výčet turistických 
objektů, jejichž stavba byla v protektorátu dokončena. Z textu článku vyplývá, že všechny projekty 
byly započaty již vpřed vyhlášením protektorátu. Článek uzavírá následující odstavec: [...] Z tohoto 



stručného přehledu jest patrno, že ani v takových mimořádných poměrech, jaké nutně s sebou přináší 
nynější válka, nebylo nutno - dík silným zdrojům hospodářského prostoru Říše a správnému chápání 
rekreačních potřeb pracujícího občana - vzdáti se budování předpokladů pro další rozvoj cestovního 
ruchu po válce. Jen tyto důvody vedly Klub českých turistů k těmto účelným investicím na poli 
turistické péče, a lze proto již dnes říci, že poválečná cizinecká a turistická konjunktura nenajde naše 
země tak nepřipraveny, jako tomu bylo po minulé válce. 

Hrad Kámen n Pacova 
Tip na výlet. Foto (2): Kaldararová 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Ing. Dr. J. Tille, ředitel Báňské a hutní společnosti, vynikající šermířský pracovník 

v karikatuře Váši Neuberta. 

Mikoláš Aleš Jakubu Arbesovi (Dr. J. Doležal) 
Článek o přátelství mezi malířem a spisovatelem. M.j. uvádí, že Alešovy kresby často zdobily 
Arbesem vydávaný časopis Šotek. 

• Mikoláš Aleš: Kresba Jakuba Arbesa. Foto: archiv. 

Číslo 25-20.6.1942 
s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Hrad Roupov u Přeštic (Josef Machala) 
Foto (2): archiv KČT. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Malíř Otta Bubeníček v karikatuře Váši Neuberta. 
• Z atelieru ak. sochařky Mar. Zlatníkové, která právě dokončuje portrét Jar. Kociana. Na 

snímku je autorka uprostřed, vlevo Mistr Jar. Kocian, vpravo jeho choť. Foto: Jar. Žlábek, 
Praha. 

• Připomenutí životního jubilea akademického malíře Jaromíra Stretti-Zamponiho. Foto: Sudek. 
• Ukázka z díla akademického malíře a grafika Jar. Stretti-Zamponi, jehož šedesátin bylo 

vzpomenuto minulý týden. 

Číslo 26-27.6.1942 
s. 5 Aktuality týdne 

• Ukázka z děl vystavených na „ Velké berlínské umělecké výstavě 1942 ". - Fritz Pfuhle: „Hoši 
a koně." Foto: Orbis, Berlin. 

• T. F. Šimon: Podobizna básníka J. V. Sládka, jehož třicátého úmrtního výročí vzpomeneme 28. 
června. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Dr. Marian rytíř Šafařík-Pštros v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• Připomínka životního jubilea krajináře a grafika Láďi Ehrlicha. Fotografie umělce a dvě 

ukázky z jeho díla. Snímky: archiv. 

Číslo 2 7 - 4 . 7.1942 
s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Po Sedláčkově stezce z Písku na Zvíkov (-st-) 

s. 7 Staré náboženské knihy na Prosečsku (Čeněk Pleva) 
Fotodokumentace krátkého článku dokládá iluminační umění z doby 16. a 17. století. 
Snímky (5): Čeněk Pleva 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 



+ Hugo Boettinger, nezapomenutelný malíř veselých kreseb v karikatuře Váši Neuberta. Foto: Pestrý 
týden. 

Číslo 28-11.7.1942 
s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Jílové ( st ) 
Žebrák (-jd-) 
Foto (4) Jaroslav Dostál 

s. 10, 11 Památce Tomáše Bati, zemřelého před deseti lety 
Krátký článek dokumentují fotky Zlína. Vyfocen je i památník a hrob Tomáše Bati. 
Snímky: (5) V. Pirek, Brno a (2) K. Hájek, Praha. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Malý V. S. v karikatuře Váši Neuberta. Foto: Pestrý týden. 

Číslo 29 -18.7.1942 
s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Vrškamýk (-st-) 
Foto zříceniny (2): archiv. 
Drobné zprávy 

- Upozornění na sgrafitovou výzdobu průčelí hradu z 16. století, 

s. 7 Nositelé národních uměleckých cen v roce 1942 
Při příležitosti sedmdesátin státního presidenta Dr. Háchy vyznamenali ministr školství a ministrt 
lidové osvěty vybrané osobnosti z řad umělců. Mezi oceněnými byli akademičtí malíři K. Svolinský a 
A. J. Alex. Z řad sochařů byl vyznamenán J. Lauda. 
s. 17 Besídka Pestrého týdne 

• Zesnulý houslový virtuos Jan Kubelík v karikatuře Váši Neuberta. Foto: Pestrý týden. 
• V sobotu 4. července byla projevem říšského ministra Dr. Goebbelse slavnostně zahájena 

v Domě umění v Můnchenu velká výstava německého umění 1942. Přinášíme z ní dva snímky: 
vlevo velká plastika „Milenci" od Antona Granela, vpravo pohled do jedné exposice se 
sochou. „ V slunci a větru" od Fritze Klimeshce v popředí. Foto: Orbis a Weltbild. Berlin. 

Číslo 30-25.7.1942 
s. 5 Aktuality 

• Z výstavy akvarelů L. Šimáčka v pražské Poštově galerii. Vlevo: „Senoseč", vpravo „Saně." 

s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Hazmburk (-st-) 
Foto zříceniny (2): archiv. 

s. 7 Stálá výstava odborných a průmyslových škol 
Upozornění na nově instalovanou stálou expozici v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea, která 
ukazuje práci českých průmyslových a odborných škol. Na výstavě byly zastoupeny tyto školy: 
odborná škola keramická v Bechyni, odborná škola keramická v Praze, odborná škola sklářsko-
obchodní v Železném Brodě, odborná škola šperkařská v Turnově, grafická škola v Praze, ústřední 
škola bytového průmyslu v Praze, průmyslová škola sochařská a kamenická v Hořicích, odborná škola 
pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, odborná škola tkalcovská v Náchodě, ústav školský pro 
domácí průmysl v Praze, veřejná škola uměleckých řemesel v Brně, ústav učitelek odborných škol pro 
ženská povolání v Brně a městské odborné školy pro ženská povolání v Praze I. a v Praze XVI. Foto 
(4): archiv. 



s. 12, 13 Lidový byt 1942/Pohled do výstavy Svazu českého díla, připravené a upravené 
Ing. arch. V. Štursovou a Ing. arch. J. Štursou (J. E. Marek) 
Tendenčně zabarvený článek zvoucí na výstavu bytového interiéru uspořádané v Domě uměleckého 
průmyslu. Mezi vystavujícími bytovými architekty byli zastoupeni: ak. arch J. Grus, Ing. arch. VI. 
Štursová, Ing. arch. J. Štursa, arch. K. Koželka, Ing. arch. J. E. Koula, arch. J. Polášek, Ing. arch. E. 
Kittrichová, Ing. arch. J. Nedoma a ak. Arch. L. Žák. Snímky (8): archiv. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Karel Holan: Kostel sv. Barbory v Břevnově ". - z knihy „ Karel Holan ", kterou napsal J. 

Pavelka a vydala Unie. Foto: archiv. 
• Jan Hylma: „ Říjnové odpoledne ". Olej. - Z výstavy J. Hylmy a K. Svatara v Beaufortově 

výstavní síni v Praze. 
• Mimika Vlasty Buriana zachycená sedmi karikaturami Váši Neuberta. Foto (7): archiv. 

Číslo 31-1.8 .1942 
s. 6 Hlídka českých turistů 
Svatá Hora u Příbramě (-ja-) 
Popis historie místa a umělecké výzdoby chrámu a jeho okolí. Foto (2): archiv. 
Obstova stezka (A. Matějček) 
Tip na výlet z Brna k zámku v obci Černá Hora. 

Číslo 32-8.8 .1942 
s. 5 Aktuality týdne 
Ze současných uměleckých výstav v Praze 

• Václav Pavlík: Macešky. Olej. Z výstavy Hrst květů, soubor umělcových nových obrazů 
v galerii Jos. R. Vilímka. Foto: lilek a Paul. 

• Želmíra Manclová: Krajina s křovím. - Olej. - Z výstavy v Rubešové galerii. Foto: archiv. 
• Viktor Foerster: Bratrův portrét. Olej. Z výstavy Portrét 1898 - 1942 v místnostech Jednoty 

výtvarných umělců v Praze. 

s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Horažďovice, město pod Práchní 

• Červená brána v Horažďovicích. 

• Kostelík sv. Klimenta na Práchni se hřbitovem. Foto: Šochman 

Výstava „Zotavení a pohostinství" na Moravě 
Informace o přenesení úspěšné výstavy [...] propagující přírodní, historické a umělecké poklady 
českých zemí [...] na Moravu. 
s. 7 Letovisko Hořice v Podkrkonoší 
Tip na výlet. Foto (2): Jos. Šubrt. 

s. 12, 13 Kapličky a boží muka našeho venkova (J. Novotný) 
Článek o původu a významu božích muk s bohatou fotografickou výpravou. Foto (7): zdroj neuveden. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Z atelieru akad. malíře M. Dolejška: Portrét sl. B. B. Foto: archiv. 

Číslo 33-15. 8.1942 
s. 5 Aktuality týdne 

• Kresba profilu Ladislava Stroupežnického od Mikoláše Aleše. Foto: Ceps. 
• 5. srpna prohlédli si dělníci při volném vstupu výstavu portrétů v nových místnostech Jednoty 

výtvarných umělců v Praze. Odborný výklad podal Dr. Pavlík. Foto: Ceps. 



S. 6 Hlídka Klubu Českých turistů 
Červená Řečice (-trák.) 
Informace o zámku. Foto (2): Kaldararová 

s. 7 Světelský oltář v Adamově u Brna (B. Kuchař, Blansko) 
Popis uměleckého díla z počátku 16. století. Foto (3): Štenc, Praha. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Šachista Karel Opočenský v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

Číslo 34 - 22.8.1942 
s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Mariánská Týníce (fp.) 
Informace o barokním kostelu poblíž Rakovníka a o jeho probíhající záchraně. Foto (2): V. Došlý. 

s. 10 Návštěvou v ústavě mrzáčků v Brně-Král. Poli (Jan Pixa) 
Reportáž z návštěvy sanatoria duševně nemocných. 

• 2 ukázky prací chovance ústavu. Foto: archiv. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Váša Neubert: Dětský portrét. Foto: archiv. 

Číslo 35-29.8.1942 
s. 5 Aktuality týdne 

• Mezi nejkrásnější skvosty moravského baroka patřící svatyně na Sv. Kopečku je renovována 
v širokém měřítku. O renovaci se zasloužil především probošt Msgre Půda, kterého vidíme při 
odpustkovém procesí na Sv. Kopečku. 

s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Hrad Rábí u Horažďovic (Josef Šochman) 
Foto (5): Šochman. 

s. 12, 13 Indie - země náboženského fanatismu 
Fotografická reportáž o obřadu obětování bohyni Kálí. Největší snímek zachycuje chrám bohyně Kálí. 
Foto: E. Wietzleben a Peters, Berlin. 

s. 17 Besídka Pestrého týdne 
• Marie Burešová v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 
• Ladislav Šíma: Vlastní portrét. Ze současné výstavy umělcovy ve výstavní síni SVU Mánes. 

Foto: archiv. 

Číslo 36-5.9.1942 
s. 5 Aktuality/Umění 

• Připomenutí životního jubilea malíře Václava Luňáčka. Foto archiv. 
• M. Galimbertiová: „Alpenské jezero." - Olej. - Z výstavy v Galerii Sdružení výtvarníků 

v Praze. Foto: archiv. 
• Fr. Hoplíček: „ Oráč z Hané." - Olej. - Ze současné výstavy Sdružení výtvarných umělců 

moravských v Hodoníně. Foto: archiv. 

s. 8, 9 Jak Pražané ctili a opěvovali brány svého města (Ing. Vladimír Brodský) 
Článek o mizejících pražských branách. Foto (9): J. Zeman. 

Číslo 37 - 12. 9.1942 
s. 4 Aktuality týdne 



• Odpoledne 1. září byla za přítomnosti státního tajemníka SS-Gruppenfurera Franka 
v pražském Umělecko-průmyslovém museu zahájena výstava nacionálně socialistické péče o 
blaho lidu v župě Sudetenland. Zahajovací akt vykonal Konrád Henlein, který v delším 
projevu podal přehled o výkonech nacionálně-socialistické péče o blaho lidu v Čechách a na 
Moravě, na které možno pohlížet s hrdostí. Foto: Centropress. 

• Frant. Emler: „ Zátiší s mušlí." - Olej. - Z autorovy současné výstavy v Topičově salonu v 
Praze. Foto: Štenc. 

s. 6 Hlídka Klubu českých turistů 
Hrad Týřov (J. Čížek) 
Foto (3): archiv. 

Číslo 38-19.9.1942 
s. 4 Několik děl ze VH. Zlínského salonu 

• Karel Hofman: „ U Zlína." - Olej. 
• M. Švabinský: Návrh nástropní mosaiky. - Tempera. 
• Frant. Podešva: „Nový život." - Olej. 
• Vlad. Hroch: „Jaro v Želechovicích ". - Olej. 
• Adolf A Zahel: „ Třeboň." - Olej. 

Číslo 39-28.9.1942 
s. 1 Celostránková fotografie 
Na titulní straně je portrétní fotografie svatého Václava - detail sochy Petra Parléře ze Svatováclavské 
kaple chrámu sv. Víta v Praze. 

s. 4. Hlídka Klubu českých turistů 
Z krás polabského kraje (L.) 
Tip na výlet do Čelákovic aj. 
Foto (3): J. Sirotek, K. Neuhold, V. Vlček 

s. 5 Aktuality týdne/Divadlo/Umění 
• Ukázky z instalace výstavy ilustrací a loutek malíře a loutkáře Františka Skořepy, konané 

v pražské výstavní síni Ars. Foto: Sova a Hulík, Praha. 
• Pohled do výstavní síně Hollar s instalací výstavy Jaroslava Švába, Officina Pragensis. Foto: 

lilek a Paul. 

s. 12 Besídka Pestrého týdne 
• L. Šíma: „Kytice." -Z autorovy úspěšné výstavy v SVU Mánes v Praze. Foto: archiv. 
• K. Halleger: „Portrét mladé dívky." - Olej. 
• Vilma Vrbová: „Portrét Vlasty Matulové." - Olej. 
• Jar. Holeček: „ Kostelní interiér ve Slivici." Olej. - Z autorovy výstavy v Beaufortově výstavní 

síni v Praze. 

Číslo 40-3.10.1942 
s. 4 Divadlo/Umění 

- S. Kittner: "Potok na Lnářích ". - Olej. Z autorovy výstavy v Mazáčově výstavní síni v Praze, 
konané od 2. do 18. 10. 1942. Foto: J. Otto, Praha. 
Lad. Vele: „Packé stráně." - Olej. - Z autorovy výstavy, konané spolu s ak. Mal. F. Ropkem 
ve Smetanově domě v Litomyšli. Foto: archiv. 

s. 5 Aktuality týdne 
• E. Famira: „ U Hliniště", olej. - Z autorovy výstavy v pražském Topičově salonu, konané od 

21. září do 11. října 1942. 



Číslo 41 - 10.10.1942 
s. 12 Besídka Pestrého týdne 

• B. S. Urban: „ Karafiáty v kamenné váze." Olej. - Z autorovy úspěšné výstavy v Janoutově 
umělecké síni na Kladně. Foto: archiv. 

Číslo 42 - 17.10.1942 
s. 12 Výtvarné umění/Umění 

• Připomenuti životního jubilea akademického malíře Stanislava Svobody a upoutávka na jeho 
soubornou výstavu v galerii SVU Praha. Ukázka obrazu: „Zimní Praha". Foto: archiv. 

• Véra Jičínská: „ Na dobrušském kopci v zimně ". - Olej. - Z autorčiny souborné výstavy v SVU 
Aleš v Brně. Foto: Ceps. 

Číslo 43 - 24.10.1942 
s. 5 Hlídka Klubu českých turistů 
Náchodsko na Podzim (F. K. Zachoval) 

• Pohled na Náchod a Jiráskovu chatu KČT na Dobrošově v Náchodu. Foto: archiv KČT. 

s. 12 Besídka Pestrého týdne 
• Ak. Mal. F. X. Bóhm: Na nádraží." - Olej. - Z členské výstavy „ Výtvarnické družiny" 

v Beaufortově výstavní síni v Praze. II. Foto: archiv. 
• Karel Holan: Hráz břevnovského rybníka." - Olej. - Ze současné členské výstavy Jednoty 

umělců výtvarných v SVU Mánes v Praze. 
• Roman Sirotský: „Masky." Tužka, akvarel. Z autorovy výstavy v Bohmově uměleckém 

knihkupectví v Praze - Nuslích. Foto: archiv. 
• Karel Dudych: „Kolotoč u rybníka." - Olej. - Z autorovy výstavy v umělecké síni Ars v Praze. 

Foto: Feyfar, Praha. 

Číslo 44-31.10.1942 
Číslo neobsahuje články ani odkazy ke zvolenému tématu. 

Číslo 45 - 7.11.1942 
s. 4 Různé události 

• Ak. sochař Jos. Škoda. „ Portrét Boženy Němcové ". Z autorovy výstavy v Královéhradeckém 
městském museu, konané od 1. do 30. listopadu 1942. Foto: archiv. 

s. 5 Hlídka Klubu českých turistů 
Tursko - dramatický otazník českého pravěku (Arno Kalfus) 
Foto: A. Kalfus, Praha. 

s. 7 Výlov rybníků ve výtvarném podání (Dr. V. Dyk, Vodňany) 
Autor článku poukazuje na tématickou mezeru v dosavadním vývoji českého výtvarného umění a 
uvádí, že až v poslední době se našli umělci, kteří se ve svém díle věnují rybářské práci. Podle shody 
jmen autor poukazuje na význam umělecké tvorby své příbuzné. 

• Prof. V. Štětka: „ Výlov rybníka na Vodňansku." - Olej. 
• Ing. Sylva Dyková: „Lovec s nevodem ". Patinovaná sádra. 
• Vyjádřování nevodu, vyryté firmou Pasternek: návrh Ing. Sylvy Dykové. Foto (3): Dr. V. Dyk, 

Vodňany 

s. 11 Besídka Pestrého týdne 
• 2 ukázky ze souborné výstavy akademického malíře Čeňka Choděry, konané v Jednotě 

výtvarných umělců v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 46 - 14.11.1942 
s. 8, 9 Sochař František Bílek a Chýnov (J. R. Marek) 



Článek hodnotí výstavu v rodném městě Františka Bílka, konanou při příležitosti jeho sedmdesátin. 
Foto (11): Hisef Šechtl, Tábor. 

Číslo 47-21.11.1942 
s. 4 Hlídka Klubu českých turistů 
Objevy maleb na hradě Lipnici (Ing. J. Frič) 
Článek o probíhající renovaci maleb ze 16. století na hradě spravovaném KČT. Foto (4): Ing. Jan Frič, 
Čáslav. 

s. 5 Aktuality týdne 
Devadesátiletý Mikoláš Aleš (Dr. Jaromír Doležal) 
Vzpomínka na Mikoláše Alše při příležitosti devadesátého výročí jeho narození. Foto: Centropress. 

s. 10 Besídka Pestrého týdne 
• Richard Přikryl: „ Podzim na hřišti." - Olej 1942. - Z členské výstavy SZVU v Plzni. Foto 

archiv. 
• Frant. Gross: „Průhled oknem." - Z autorovy výstavy ve Vilímkově galerii v Praze. Foto 

Sova. 
• Ukázka školního praporu z roku 1988, nalezeného v Brodku u Přerova, s obrazem 

znázorňujícím příchod věrozvěstů na Moravu. Jedná se o dílo Joži Úprky. Foto: O. Straka. 

Číslo 48-28.11.1942 
s. 4 Posmrtná výstava B. Žufana v Mánesu (Dr. Jar. Pečírka) 
Foto (3): Karel Hájek v Praze. 

s. 7, 8 O knihách a čtenářích před vynalezením knihtisku (Dr. Ivan Honí) 
Článek o manuskriptech a první knihovně v Praze, doplněný ukázkami ze starých rukopisů. 
Foto (5): Pestrý týden. 

Číslo 49 - 5.12.1942 
s. 3 Aktuality týdne 

• Oznámení o úmrtí a pohřbu akademického sochaře B. Kafky, člena SVU Mánes. Na snímku 
z jeho pohřbu je zachycen profesor Vratislav Nechleba. Foto (2): Ceps. 

s. 4, 5 O knihách a čtenářích před vynalezením knihtisku (Dr. Ivan Honí) 
Dokončení článku z minulého čísla s informacemi o šíření rukopisů v Čechách a také o jejich 
výzdobě. 
Foto (4): Pestrý týden. 

s. 6 Hlídka Klubu Českých turistů 
Boží muka (-v-) 
Krátký článek o božích mukách v Čechách a na Moravě, doplněný o tři ukázky. Foto (3): archiv KČT. 

s. 7 Různé události 
• Ukázka obrazu V. A. Šrůtka, vystaveného v Topičově salonu v Praze. Foto: OKO. 
• Ukázka díla věnovaného Melioračním svazem jeho předsedovi, princi A. Schwarzenbergovi 

k jeho padesátinám. Jedná se o plastiku akademického sochaře E. Kodeta s názvem Rozsévač. 
Foto: lilek a Paul. 

s. 11 Besídka Pestrého týdne 
• Upozornění na výstavu Josefa Haška, V. Hejny, A. Kalvody a V. Kolaříka v Kostelci nad 

Orlicí. 

Číslo 50 - 12.12.1942 



s. 4 Z našeho uměleckého života obrazem i slovem 
• Ukázka z výstavy Ludmily Janské v Umělecké besedě Svazu českého díla. Foto: Posselt. 
• Ukázka z výstavy B. S. Urbana v Galerii Sdružení výtvarníků v Praze. Foto: lilek a Paul. 

s. 6 Reprodukce 
• Ukázka obrazu Karla Skály z výstavy mladých výtvarníků ve Zlíně. Foto: archiv. 

Číslo 51 - 19.12.1942 
s. 3 Aktuality týdne 

• Fotografie sošky s názvem Turistika, kterou pro Klub českých turistů vytvořil akademický 
sochař Josef Fiala. Foto: archiv KČT. 

s. 5 Významné události 
• K. J. Sigmund: „Korčula ". - Z výstavy Východočeských výtvarníků v Pardubicích. Foto K. 

Hájek. 

s. 10 Besídka Pestrého týdne 
• Víad. Hrska: „Kytice ". - Z autorovy výstavy v malém výstavním sále SVU Mánes v Praze. 

Foto: F. Pěšina. Praha. 

Číslo 52 - 26.12.1942 
s. 4 Z kulturního a uměleckého života 

• Milada Šindlerová: „Pražská zima ", - olej. Z posmrtné výstavy autorčina malířského díla 
v pražské Jednotě umělců výtvarných. Foto: Ceps. 

s. 5 Aktuality týdne 
• Připomenutí životního jubilea akademického malíře C. Daňka. Foto: archiv. 

s. 7 Staročeské vánoce (Dr. Ivan Honí) 
Článek o významu vánoc staročeských zvycích, které je doprovázely. Článek doplňují tri snimky. 

• Jesličky podle malby v iniciále antifonáře Arnošta z Pardubic. (2. polovina XIV. století.) 
• Relief svaté rodiny na Mariánském sousoší v Jaroměři. 
• Narození Páně. (...) Z evangeliáře Kapitulní knihovny pražské z XI. století. Foto (3): Pestrý 

týden. 



Pestrý týden 
Roč.XVm 

Přehled článků k tématu výtvarného umění a architektury v roce 1943 

Číslo 1-2 .1 .1943 s. 1 Vojtěch Bartoněk: Koledníci. Foto: Štenc, Praha. 

s. 3 Významné události 
Oznámení o životním jubileu (50) akademického sochaře Karla Dvořáka. Foto: Ceps. 
Oznámení o úmrtí akademického malíře T. F. Šimona (75). Foto: Ceps. 

s. 8, 9 Tisíce kaménků (Jar. Hlaváček) 
Článek o řemeslné výrobě mosaiky. Foto (8): Josef Hanka. 

s. 10, 11,12 Besídka Pestrého týdne 
• Ukázka sochařských děl J. Bílka a J. Zeleného z výstavy Spolku výtvarných umělců 

východočeských v Pardubicích. 
• Ukázka díla Jar. Hlavsy z výstavy Umělci národu v Táboře.. 
• Reprodukce malby F. Kafuňkové-Kavánkové z členské výstavy SVU Myslbek v Praze (2x) 

Foto: Archiv 
• Náčrtek divadla pro Mnichovo Hradiště od Ing. arch. Jindřicha Freiwalda z výstavy SVU 

Mánes v Praze. 
• Ukázka díla z výstavy Rudolfa Víta v Praze na Pohořelci 25. 

Číslo 2-9 .1 .1943 
s. 3 Aktuality týdne 

• Z rozšířeně „ Velké německé umělecké výstavy", konané v munchenském Domě umění. Na 
snímku: Alfons Schneider: „Před Čemikovem". - Olej. Foto: P. I. Hoffmann, Berlin. 

• Ukázka olejomalby Jána Želibksého z členské výstavy Umělecké besedy ve Svazu českého 
díla v Praze. Foto: lilek a Paul, Praha. 

s. 5 Události z našeho uměleckého života 
• Ukázka olejomalby Františka Zikmunda z autorovy výstavy v Topičově salonu v Praze. Foto: 

archiv. 

s. 7 Umělecký průmysl v Ecuadoru (Dr. Karel Můller) 
Článek o řezbářském umění jihoamerických indiánů. Foto (4). 

Číslo 3-16.1.1943 
s. 6 

• Reprodukce portrétu harfenice Libuše Poupětové od akademické malířky Libuše Kličkové. 
Foto: archiv. 

s. 7 V roce vzpomínek na Mikuláše Alše (Dr. Jaromír Doležal) 
Článek o Alšových kresbách s vánoční tématikou. Foto (3). 

s. 10 Besídka Pestrého týdne 
• Prof. Jan Křížek: Ukázka ze současné autorovy souborné výstavy, konané pod názvem 

„Několik malířských záběrů z Evropy " v galerii Sdružení výtvarníků v Praze /., Na Pernštýně. 
Foto: archiv. 

• Reprodukce obrazu H. Zezulové vystaveného na autorčině výstavě v Mazáčově výstavní síni 
v Praze. Foto: archiv. 



• Ukázka obrazu Františka Kctzeka vystaveného na členské výstavě Sdružení výtvarníků ve 
výstavní síni S. V. U. Mánes v Praze. Foto: lilek a Paul. 

• Busta A. S. Urbanové z členské výstavy Sdružení výtvarníků v Praze. Foto: lilek a Paul. 

Číslo 4-23.1.1943 
s. 5 Malíř Vincenc Beneš šedesátiletý (Dr. Ant. Friedl) 
Medailon umělce. Foto (3): Ceps, F. Pěšina, Praha. 

• Akademický sochař Jaroslav Horejc v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

s. 7 Praha v sněhovém šatě 
Poetické snímky zasněžené Prahy. Foto (4): J. V. Petřík 

s, 12 Besídka Pestrého týdne 
• Platon Dějev: „Nevěsta ". - Tempera na skle. Z výstavy pěti malířů (F. X. Bóhma, P. Dějeva, 

V. Kačírka, M. Shillera a F. Vlka v Rubešové galerii v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 5-30.1.1943 
s.2 Ke 30. lednu 1943 

• Manifestace německého lidu před historickým hotelem Kaiserhofv Berlinu 30. ledna 1933, 
když byl vůdce jmenován kancléřem. Foto: P. I. Hoffmann, Berlin. 

s. 8, 9 Výstavy Umělci národu (Dr. A. Friedl) 
Propagační článek informující o cyklu výstav Umělci národu s ukázkami z děl Ant. Procházky, Josefa 
Kubíčka, Vladimíra Sychry, Ant. Homolky, Jindry Vlčka, Otakara Nejedlého a T. F. Šimona. Výstavy 
měli nabízet kvalitnější kolekci obrazů než tomu bylo u předchozího cyklu „Národ svým umělcům". 
Foto (8): Ceps, archiv. 

Číslo 6-6 .2 .1943 
s. 5 Některá dfla z výstav „Umělci národu" 
Ukázky z děl Frant. Podešvy, K. Lišky, J. Kojana a Richarda Wiesnera. Foto (5): Karel Hájek a archiv. 

Číslo 7-13.2.1943 
s.6 

• Profesor Ladislav Zelenka v karikatuře Váši Neuberta. Foto: archiv. 

• Dvě fotografie soch na náměstí v Přešticích. Foto (2) J. Jílek, 

s. 8 Válečné zpravodajství v dějinách (G. P.) 
Článek o vývoji válečného zpravodajství od prvních jeskynních kreseb až po současnost. Článek 
doprovází fotografie reliéfu ze sloupu Marka Antonia, reliéfu z egyptské hrobky, gobelínu 
zachycujícího bitvu u Hastingsu aj. Foto (8). 

s. 11 Besídka Pestrého týdne 
• Josef Šilhavý. Obraz z umělcovy výstavy v Rubešové galerii v Praze. 
• Věra Jičínská. Obraz z autorčiny výstavy v Hradci Králové. Foto: archiv. 

Číslo 8 - 20.2.1943 
s. 3 Aktuality týdne 

• Fotografie z tryzny konané na počest zesnulého malíře T. F. Šimona ve Svazu českého díla 
v Praze. Foto: Ceps. 



s. 8, 9 Některá sochařská díla na výstavách „Umělci národu" 
• J. Lauda: „Stvoření uhlí." 
• K. Pokorný: „Alois Jirásek." (Návrh kpomníku v Litomyšli.) 
• J. A. Vítek: „Studie Moudrosti." 
• Rud. Března: „Na rodné hroudě." 
• Karel Dvořák: „Jan Neruda." (Hořejší část monumentální sochy) Foto (5): Archiv a K. 

Hájek. 

s. 12 Besídka Pestrého týdne 
• Jos. Šilhavý: „ Třikrálovi koledníci." - Olej. Z autorovy výstavy v Rubešové galerii v Praze. 

Foto: archiv. 

Číslo 9-27.2.1943 
s. 3 Aktuality týdne 

• Snímek z předávání cen „...vítězům v soutěži úpravy výkladních skříň, kterou je obyvatelstvo 
poučováno o úspoře uhlí, plynu a elektriky. [...] " Ceny předával ministr lidové osvěty E. 
Moravec. Foto: Centropress. 

s. 10 Besídka Pestrého týdne 
• Oznámení o životním jubileu (50) českého grafika, malíře a dřevorytce Václava Maška. Foto: 

archiv. 
• Ukázka sošky vytvořené brněnským umělcem Slávkem Binarem jako cenu pro atleta Mirko 

Paráčka. 

Číslo 10-6.3.1943 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Jožka Ryšavá: Trh v Kostelci nad Černými lesy. Dílo z autorčiny výstavy v Jednotě umělců 
výtvarných v Praze. Foto: Hlinovský. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Informace o zahájení výstavy Umění a umělecký průmysl v Japonsku 

v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Foto Ceps. 

Číslo 11 -13.3.1943 
s. 5 Akad. malíř profesor Otakar Nejedlý - šedesátníkem (Fdl.) 
Medailon umělce. Foto (3): Ceps. 

s. 10,11, 12 Besídka Pestrého týdne 
• Reprodukce obrazu Bedřicha Mudrocha. Ukázka z výstavy Umělci národu. Foto: archiv. 
• Ukázka olejomalby F. V. Mokrého vystavené na autorově výstavě v Salonu Výtvarného díla 

v Praze. Foto K. Hájek. 
• Ukázka olejomalby Václava Karla z autorovy výstavy v Alšově síni Umělecké besedy v Praze. 

Foto: archiv. 
• Ukázka kresby Cyrila Chramosty. Foto: archiv. 
• Reprodukce olejomalby Svatopluka Součka. Ukázka z výstavy Umělci národu v Olomouci. 

Foto: K. Hakl. 
• Olejomalba Richarda Bruna z autorovy výstavy v Topičově salonu v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 12-20.3.1943 
s. 5 Kulturní události 

• Snímek zakladatele Umělecké besedy Josefa Weniga a fotografie z jubilejní valné hromady 
spolku při osmdesátém výročí jeho založení. Foto (2): Ceps. 

• Snímek ze zahájení výstavy děl V. Sedláčka konané Uměleckou besedou při příležitosti 
umělcova životního jubilea (50). Foto: Ceps. 



s. 7 Henrik Ibsen - dovršitel mužnosti a mravního svědomí (Bedřich Slavík) 
• Hana Kvapilovájako Ibsenova „ Nora " - Štursův pomník v zahradě Kinských v Praze. Foto: 

archiv. 

s. 12, 13 Čilý ruch v našich výstavních síních. 
• Ukázka z výstavy Dr. F. X. Harlase konané v Ústřední knihovně hlavního města Prahy. Foto: 

archiv. 
• Ukázka díla V. Tauera z výstavy Spolku výtvarníků „Praha" konané v pražském Myslbeku. 

Foto: archiv. 
• Ukázka sochy Jarky Stanzla z výstavy Výtvarného odboru Malostranské besedy v Praze. 

Foto: archiv. 
• Pohled do části výstavy „ Umělci národu " v Třebíči. - Výstavu navštívilo na 3000 diváků a 

prodáno na ní bylo za 55.000 korun výstavních děl. Foto L. Balner, Třebíč. 
• Ukázka z výstavy malířky Jožky Ryšavé v Jednotě umělců výtvarných v Praze. Foto: 

Hlinovský. 

Číslo 13-27.3.1943 
s. 4 Vesny u Mikoláše Alše (Dr. J. D.) 
Článek o jarních motivech na umělcových kresbách určených pro tisk kalendářů. 

s. 5 Výstava prof. K. Dvořáka v Mánesu (Fdl.) 
Recenze výstavy uspořádané SVU Mánes při příležitosti sochařova životního jubilea (50). 
Foto (5): K. Hájek. 

s. 11 Besídka Pestrého týdne 
Ukázka z výstavy Výtvarného odboru Malostranské besedy v Praze. Reprodukce děl J. 

Kraťochové a A. Rechziegela. Foto (2): archiv. 
Ukázka z výstavy sochaře Jindřicha Wielguse v Galerii J. R. Vilímka v Praze. Foto: Ceps. 

Číslo 14-3.4.1943 
s. 3 Aktuality týdne 

• Pohled na Staroměstské náměstí v Praze při slavnosti v Den začlenění mládeže, kdy byla 
německá mládež začleněna do své povinnosti. Slavnosti konané v neděli 28. března 1943, 
účastnili se zástupci strany, státu a branné moci, říšské pracovní služby, italského Fascia 
v Praze a Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Závěrem slavnostního 
apelu byla přehlídka Hitlerovy mládeže státním SS-Gruppenjuhrerem K. H. Frankem. Foto: 
Bilddienst-Reichsprotektor. 

s. 13 Kulturní a umělecké události 
• Ukázka z výstavy Václava Hejny v Topičově salonu v Praze. Foto: archiv. 
• Ukázka obrazu J. B. Pospíšila ze IV. členské výstavy spolku výtvarníků „Praha" v pražském 

Myslbeku. Foto: archiv. 
• Fotografie kostela sv. Jakuba v Praze. 

Číslo 15-10.4.1943 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Znamení jara: Napínavý „ kuličkový " souboj na pražském nábřeží. Foto: Jar. Doležal. 

s. 5 Výstava díla V. Sedláčka ve Svazu českého díla (Fdl.) 
Recenze výstavy uspořádané Uměleckou besedou k padesátinám umělce. 
Foto (4): Ceps, lilek a Paul. 

s. 10, 11 Besídka Pestrého týdne 



• Ukázka olejomalby Olgy Nebeské-Frýdlové z výstavy v pražské Rubešové galerii. Foto: 
archiv. 

• Ukázka díla z výstavy Věry Jičínské v Domě umění v Moravské Ostravě. Foto: Ceps. 
• Ukázka obrazu Karla Skály z výstavy pražského Sdružení výtvarníků ve Zlíně. Foto: archiv. 

Číslo 16-17.4.1943 
s. 3 Aktuality týdne 

• Oznámení životního jubilea malíře Ludvíka Kuby (80) a zahájení jeho výstavy v salonu 
Výtvarné dílo v Praze. Foto: Ceps. 

s. 7 
• Ukázka díla Bož. Horské-Kusé z autorčiny výstavy v paláci Loyd v Praze. Foto: K. Drbohlav. 
• Ukázka z výstavy Anny Roškotové v galerii J. R. Vilímka v Praze. Foto: archiv. 
• Dvě ukázky z výstavy J. Šrámka v Jednotě umělců výtvarných v Praze. Foto (2): archiv. 

s. 13 
• Ukázka olejomalby Karla Šlengera z umělcovy výstavy v Topičově salonu v Praze. Foto: 

Hlinovský, Praha. 

Číslo 17-24.4.1943 
s. 6 

• Ukázka olejomalby Vilmy Vrbové z autorčiny výstavy v Alšově síni Umělecké besedy v Praze, 

s. 11 
• Dvě ukázky obrazů vystavených na výstavě Posázaví v obrazech uspořádané KČT v pražském 

Myslbeku. Foto (2): archiv. 
Číslo 18-1.5.1943 
s. 8, 9 Otáčivá vila (-1-) 
Ukázka netradičního řešení italské rodinné vily složené ze dvou částí: stabilní základny a vrchní 
otočné části. Vzhledem k velikosti budovy se jedná o unikátní a technicky náročné stavbě 
s nadčasovým designem. Foto (8): Agenzia fotografka internazionale. 

Číslo 19-8.5.1943 
s. 10 Besídka Pestrého týdne 

• Dvě ukázky sochařského díla Marie Zlatníkové z výstavy v Topičově salonu v Praze. Foto (2): 
Posselt, Smíchov. 

s. 11 Výstava obrazů ak. mal. prof. J. Hudce v Rubešové galerii v Praze 
Informace o výstavě se dvěma ukázkami olejomaleb z díla J. Hudce. Foto (2): Štenc, Praha. 

s. 12 
• Olejomalba Aloise Juříčka z autorovy výstavy v Beaufortově galerii v Praze. Foto: Ceps. 
• Olejomalba J. Glůckseliga vystavená na výstavě KČT Posázaví v obrazech. Foto: archiv. 

Číslo 20-15. 5.1943 
s. 3 Aktuality týdne 

• Oznámení životního jubilea (60) komerčního rady Mir. Neuberta a spolumajitele graf. závodů 
V. Neubert a synové v Praze, předsedy Svazu majitelů kamenotiskáren a člena četných 
grafických a odborných organizací. Foto: Langhans. 

s. 5 Výstava k osmdesátinám malíře Ludvíka Kuby (Fdl.) 
Recenze výstavy uspořádané Salonem Výtvarného díla v Praze. 
Foto (2): K. Hájek, Štenc, Praha. 



s. 6 Vrcholné ukázky akrobatického umění 
• Čtyři fotografie eskamotérského umění prováděného v centru německého Stuttgartu Foto-

Henkeshoven, Transocean, Berlin. 

s. 13 Různé události a záznamy 
• Dvě ukázky z díla Ant. K. Horáka vystaveného v Galerii Sdružení výtvarníků v Praze Na 

Pernštýně. Foto (2): lilek a Paul. 
• Ukázka olejomalby F. Kafuňkové-Kavánkové z autorčiny výstavy v Olomouci. Foto: archiv. 

Číslo 21-22.5.1943 
s. 11, 12, 13 Besídka Pestrého týdne 

• Oznámení o udělení Mánesovy ceny Karlu Vlkovi, grafikovi, dřevorytci a členovi pražského 
Hollara. Foto: Ceps. 

• Informace o výročí narození (60) zesnulého malíře a grafika Ant. Porketa. Foto: archiv. 
• Ukázka dvou děl z výstavy Karla Tondla ve výstavní síni Hollar v Praze. Foto (2): archiv. 
• Připomenutí 75 výročí položení základního kamene Národního divadla. Foto (2): Ceps. 

Číslo 22-29.5.1943 
s. 2 Válečné zpravodajství 
Teroristické činy britských letců 
Čtyři snímky zřícenin domů v Plzni, které zasáhlo britsko-americké bombardování. Foto: Centropress. 

s. 8; 9 Austrálie - země ohrožená válkou 
• Pohled na město a přístavní čtvrtě Sydneye. Foto: Orbis, Berlin. 

s. 12 Kresby krajin Maxe Švabinského 
Článek o výstavě umělce v Galerii J. R. Vilímka v Praze s částí textu z katalogu výstavy od J. Květa. 
Foto (3): Štencův graf. závod, Praha, archiv. 

Číslo 23 - 5.6.1943 
s. 1 Celostránková reprodukce 

• Ak. malířka Julie Zemanová-Procházková: „Na klíně." - Olej. - Z autorčiny výstavy (5. až 25. 
června 1943) v síní „Ars" v Praze. Foto: Jos. Heinrich. 

s. 2 K prvnímu výročí smrti Reinharda Heydricha 
Na stránce je fotografie z města Plzně, které spolu si spolu s dalšími osmnácti městy připomnělo 
atentát na Reinharda Heydricha. Součástí vzpomínkového aktu bylo i přejmenování jedné z hlavních 
dopravních tepen podle říšského SS-Obergruppenfíihrera. 

s. 8,9 Mánes 1943 
Výběr obrazů z členské výstavy SVU Mánes v Praze. Dvoustrana přináší reprodukce olejomaleb 
následujících umělců: Bohumír Dvorský, František Vobecký, Richard Wiesner, Jan Bauch, Vladimír 
Sychra, Miloslav Holý. Dále jsou na dvoustraně fotografie sochařských děl těchto sochařů: Josef 
Wagner, Václav Vokálek, Jan Kavan. 

s. 12, 13 Besídka Pestrého týdne 
• Dvě ukázky z malířského díla Vlasty Kačírka, vystaveného v Mazáčově výstavní síni. 
• Ukázka z výstavy Jaroši. Hudce v Jednotě umělců výtvarných v Praze. Foto: Hlinovský. 
• Olejomalba Miloše Maliny vystavená na výstavě Přehlídka 99 s ukázkami děl 99 umělců 

v Topičově salonu v Praze. 

Číslo 24-12.6.1943 
s. 4 Staročeské letnice a zapomenuté lidové zvyky svatodušní (Dr. Ivan Honí) 



Článek o svatodušních svátcích doprovází reprodukce Seslání Ducha sv. podle vyobrazení 
v evangeliáři z XII. stol. 

Číslo 25-19.6.1943 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Josef Wagner: „ Umění". - Cararský mramor. - Z výstavy „Mánes 1943 ", konané do 20. 
června 1943 ve výstavních síních S. V. U. Mánes v Praze. Foto: Karel Hájek. 

s. 8, 9, 13 Umělecký průmysl v bytě (J. R. Marek) 
Recenze výstavy Svazu českého díla v Domě uměleckého průmyslu. 
Foto (8). 

s. 11,12 Besídka Pestrého týdne 
• Obraz H. Krajníkové z výstavy spolku Aleš v Brně. Foto: lilek a Paul. 
• Obraz Dr. Fischera z autorovy výstavy kreseb a karikatur v Rubešové galerii. Foto: lilek a 

Paul, Praha. 
• Busta od Václava Vokálka z výstavy Mánes 1943. Foto: K. Hájek. 
• Socha W. Markupa z výstavy Mánes 1943. Foto: Hlinovský. 
• Ukázka z výstavy Otakara Mrkvičky v Galerii J. R. Vilímka v Praze. Foto (2): Fotografie 

OKO, Praha. 

Číslo 26-26.6.1943 
s. 6 

• Dvě ukázky z výstavy amatérských malířů v Chrudimi. Foto: Dr. Jiří Skarpíšek. 

s.7 

• Ukázka v výstavy Josefa Brože v Umělecké besedě v Praze. Foto lilek a Paul, Praha, 

s. 12 Svatý Jan pod Skalou (Dr. František Tichý) 
Místopisný článek s fotografií kostela sv. Jana Křtitele a budovy kláštera ve Sv. Janu pod Skalou. 
Foto: Jar. Petrbok. 
Číslo 27-3.7.1943 
s. 10 Besídka Pestrého týdne 

• Portrétní fotografie akademického malíře Františka Podešvy. Oznámení životního jubilea (50) 
umělce a informace o výstavě kolekce autorových děl na pražském Salonu Výtvarné dílo. 
Foto: M. Bernát. 

• Ukázka z výstavy sochaře a malíře Leoše Kubíčka v Hradci Králové. Foto (2): Dr. Reichl. 
• Obraz Boženy Vejrychové-Solarové z autorčiny výstavy v Bmě. Foto: archiv. 

Číslo 28-10. 7.1943 
s. 2 Letecký teror Anglosasů - Válečné zpravodajství (G. P.) 
Propagandistický článek odsuzuje pumový nálet na gotickou katedrálu v Kolíně nad Rýnem. Přímo 
vedle snímku zničených varhan poškozeného chrámu je umístěn letecký snímek ruského města Gorkij, 
kde německé letectvo vybombardovalo továrnu na výrobu zbraní. 
Foto (3): Weltbild, Berlin, PK - Scherl, Berlin, archiv. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Snímek z výstavního sálu Velké výstavy německého umění 1943 konané v Mnichově. Titulek 

uvádí, že výstavu zahájil svým projevem Dr. Goebbels. Foto: Transocean, Berlin. 

s. 12 Kulturní události 
Akademický malíř Josef Janoušek - šedesátiletý (Jar. Petrbok) 
Medailon umělce. Foto (2): Jar. Petrbok. 



Číslo 29 -17.7.1943 
s. 6, 7 Stará Praha fotografovaná v zapadajícím slunci (Př. Koblic) 
Odborný článek o fotografii doplněný čtyřmi záběry z centra Prahy. Foto (4): Př. Koblic. 

s. 8, 9 Letní motivy M. Alše (Dr. Jaromír Doležal) 

Druhý článek věnovaný sezónním kresbám M. Alše určených pro tisk kalendářů. Foto (11): archiv, 

s. 12,13 Besídka Pestrého týdne 
Tři ukázky výtvarných děl umělců: Milana Schillera, Frant. Hofmana a Richarda Duška Foto (3V 
archiv. 

Číslo 30-24.7.1943 
s. 5 Z posledních výstav v Praze, Olomouci a Hodoníně 
Antonín Mánes (Dr. František Tichý) 
Recenze výstavy Antonína Mánesa v Galerii Jos. R. Vilímka, kterou uspořádal Dr. Vincenc Kramář, 
který je také autorem katalogu k výstavě. Foto: Českomoravská zemská galerie v Praze. 

• Ukázka obrazu z výstavy Adolfa Kašpara v Olomouci. 
• Ukázka z výstavy kreseb a náčrtů v Galerii Sdruženi výtvarníků v Praze. Kresba K. V. 

Zvelebila. Foto: archiv. 

• Ukázka z výstavy SVUM v Hodoníně. Olejomalba Frant. Hoplíčka. Foto: E. Pertůj, Brno. 

s. 7 Velkoměsto (K.) 
Článek se věnuje problematice nedostatku místa ve velkoměstě a přináší pohled na mrakodrapy 
minulosti (Egypt) a návrh možného vzhledu mrakodrapu budoucnosti. Foto (2): archiv. 

Číslo 31-31.7.1943 
s. 4 - 9 Výzkum jeskyně Pekárny na Moravě (Dr. Karel Absolon) 
Rozsáhlý odborný článek reflektující výzkum v moravské jeskyni, kde byly objeveny stopy umělecké 
činnosti z prehistorického období. Navazuje na článek publikovaný v novoročním čísle Pestrého týdne 
z roku 1942. 

Číslo 32 - 7.8.1943 
s. 4 - 9 Výzkum jeskyně Pekárny na Moravě (Dr. Karel Absolon) 
Pokračování článku z minulého čísla. 

s. 11 Několik děl z výstavy „Hosté Mánesa 1943", která se koná v SVU Mánes do 15. srpna 
1943 
Reprodukce obrazů: F. X. Bohma, Václava Koutského, Jaroslava Šmidry, Ivo Rubiče. Fotografie 
sochy Jana A. Vítka. Foto (5): archiv. 

Číslo 33-14.8.1943 
s. 3 Aktuality týdne 

• Portrétní fotografie architekta Ing. Josefa Gočára s informací o jeho vítězství v soutěži 
slovenské vlády na úpravu vládní čtvrti v Bratislavě. Foto: Ceps. 

• Reprodukce obrazu V. Řezníčkové-Zoubkové. Foto: J. Mikšovský. 
• Ukázka díla Richarda Schreibera z Výstavy německého umění 1943 v Mnichově. Foto: 

Transocean, Berlin. 
• Fotografie plakety s názvem Okřídlené vítězství od akademického sochaře J. Bajáka určené 

pro vítěze běžeckého závodu v Přerově. Foto: L. Suchdolský. 



• Ukázky dvou děl z výstavy malíře Bedřicha Linharta v pražském Mazáčově výstavním salonu. 
Foto (2): Hlinovský. 

• Fotgrafie reliéfu akademického sochaře V. Nejtka určeného pro zasedací síň Okresní záložny 
ve Slaném. Foto: archiv. 

Číslo 34-21. 8.1943 
s. 3 

• Oznámení o životním jubileu (65) českého výtvarného kritika a znalce architektury Dr. 
Zdeňka Wirtha. Foto: Ceps. 

s. 6 
• Fotografie sochy akademického sochaře Břetislava Bendy umístěné na hrobě malíře Bořivoje 

Žufana na Olšanských hřbitovech v Praze. Foto: Pestrý týden. 

s. 10, 11, 12 Besídka Pestrého týdne 
• Fotografie sochy Jana Červa vystavené na výstavě Hostě Mánesa 1943. Foto: archiv. 
• Reprodukce dvou obrazů, od K. Skály a F. Hanuše Herinka, vystavených na Zlínském salonu. 

Foto: O. Straka. 
• Dřevoryt F. Molíka z autorovy výstavy. Foto: archiv. 
• Obraz Želmíry Manclové vystavený na autorčině výstavě ve Smetanově muzeu v Praze. Foto: 

archiv. 

Číslo 35-28.8.1943 
s. 3 Aktuality týdne 

• Oznámení o životním jubileu (70) významného pracovníka KČT, Ing. Jana Friče, který se 
zasloužil o zachování řady historických i přírodních památek. 

• Ukázka z výstavy skupiny Olomouckých výtvarníku. Zobrazená díla jsou od sochaře Karla 
Lenharta a od malíře Josefa Gabriela. 

s. 4 Vzpomínáme Augusta Sedláčka (Bedřich Slavík) 
Medailon českého historika a místopisce, autora rozsáhlého díla Hrady, zámky a tvrze české. Foto (2): 
Centropress a archiv. 

Číslo 36-4.9 .1943 
s. 4 

• Ukázka obrazu Fr. Víta Blažka vystaveného v Rubešové galerii v Praze v Platýzu. Foto: lilek 
a Paul, Praha. 

• Busta sochaře Jana Znoje vystavená na umělcově souborné výstavě v pražském Myslbeku. 
Foto: K. Drbohlav. 

Číslo 37-11.9.1943 
• s. 3 Aktuality týdne 
• Ukázka staré hornické kolonie v Moravské Ostravě a nového činžovního domu, které měly 

starou zástavbu postupně nahradit. Foto (2): Fr. Chytil, Mor. Ostrava. 

s. 11 
• Ukázka obrazu Fr. Kvapila. Foto: archiv. 
• Ukázka z výstavy skupiny mladých výtvarníků v Topičově salonu v Praze. Obraz je od Fr. 

Grosse. Foto: lilek a Paul. 
• Ukázka z výstavy v pražské Mazáčově síni. Obraz je od Slávy Kittnera. Foto: archiv. 

Číslo 38-18.9.1943 
V čísle nejsou články vztahující se k tématu. 



Číslo 39-25.9.1943 
s. 3 

• Busta hudebního publicisty O. Šourka od akademického sochaře A. Bučánka Foto- lilek a 
Paul. 

s. 4, 5 Doklady svatováclavské úcty v nejstarší literatuře (Bedřich Slavík) 
Článek o svatováclavském kultu v českém písemnictví doplněný dvěma reprodukcemi iluminací 
starých rukopisů. 

• Zavražděni sv. Václava. Z rukopisu české kněžny Emmy, manželky Boleslava II., 
s Gumpoldovou legendou o sv. Václavu. (Knihovna ve Wolfenbuttelu.) 

• Ozdobná iniciála z českého evangeliáře korunovačního s obrazem svatého Václava z XII. 
Století. (Zemská univerzitní knihovna v Praze.) 

s. 8, 9 Profesor Dr. H. C. Max Švabinský se dožil 70 let 
O našem jubilantovi (E. Švec) 
Vyprávění ze života umělce. 

• Umělec ve svém atelieru s nakladatelem K. Neubertem. 
• Portrétní fotografie umělce. 
• Umělec na vyjížďce s přítelem. 
• Reprodukce díla Dvě matky. 
• Reprodukce díla Chudý kraj. 
• Reprodukce díla Atelier. Foto (6): Archiv. 

s. 11, 12 Besídka Pestrého týdne 
• Busta houslového virtuosa Jana Vratislavského provedená akademickým sochařem Bl. 

Borovičkou. Foto: archiv. 
• Reprodukce obrazu z výstavy Františka Malého ve Vilímkově galerii v Praze. Foto: Archiv 

Galerie J. R. Vilímka. 
• Reprodukce obrazu Ant. Homolky. Vystaveno na výstavě Sdružení jihočeských výtvarníků ve 

Svazu českého díla v Praze. Foto: archiv. 
• Fotografie skleněného poháru Jawa - putovní ceny tenisového turnaje. Foto: archiv. 

Číslo 40-2.10.1943 
s. 4, 13 Z minulosti Podskalí (Dr. Ivan Honí) 
Článek hovoří o tom, jak se pražské čtvrti Podskalí dotkla úprava nábřeží. Foto (4): archiv. 

Číslo 41 - 9.10.1943 
s. 5 Některá díla ze současných pražských výstav 

• Ze současné výstavy Aloise Fišárka v malé síni Mánesa. [...] Foto (2) K. Hájek 
• Jindřich Hlavsa ... Z výstavy Jihočeských výtvarníků ve Svazu díla v Praze. Foto: archiv. 
• Cyril Chramosta ... Z výstavy Jihočeských výtvarníků ve Svazu díla v Praze. Foto: Jar. Černý, 

Praha. 
• St. Svoboda ... Z autorovy současné výstavy v galerii Sdružení výtvarníků v Praze I. Foto: lilek 

a Paul. 
• Miloš Krátký... Z autorovy současné výstavy kytic a motivů z Českomoravské vysočiny 

v Beaufortověsíni v Praze. Foto: VI. Kubla, Olomouc. 

• Informace o úmrtí akademického malíře Chodska, prof. Jana Trefného (69). Foto: Jaroslav 
Halík, Plzeň. 

Číslo 42 - 16.10.1943 
s. 5 Výstava Grafiky M. Švabinského (Fdl.) 



Recenze výstavy uspořádané spolkem českých grafiků Hollar Maxi Švabinskému při příležitosti jeho 
sedmdesátin. 

• Poslední vlastní podobizna prof. M. Švabinského. 
• Maxi Švabíinský: Bílá kamelie. Foto (2): archiv. 

s. 12 
• Informace o probíhající výstavě lidového malířství v pražské Jednotě umělců výtvarných. 

Foto: Hlinovský. 
• Ukázka z výstavy obrazů Jar. Melichárka v Mazáěově domě. Foto: archiv. 

Číslo 43 - 23.10.1943 
s. 4 Umělecké výstavy 

• Jos. Gabriel, reprodukce olejomalby z výstavy ve výstavní síní Skupiny olomouckých 
výtvarníků v Praze. Foto: Archiv 

• F. Hála, reprodukce olejomalby z autorovy výstavy v Mazáěově výstavní síni v Praze. Foto: 
Archiv 

• Karel Holec, reprodukce olejomalby z autorovy výstavy v Rubešové galerii v Praze. Foto: 
archiv. 

s. 10 
• Karikatura krotitele lvů Orlova od Váši Neuberta. (Ilustrace k článku Lev ve vinohradském 

vivariu přijímá návštěvy.) Foto: Archiv. 

Číslo 44 -30.10.1943 
s. 4 

• Zdeňka Braunerová, kresba Betlémského náměstí. (Ilustrace k článku Panímaminka od 
Halánků.) Foto: archiv. 

s. 5 Výstavy 
• Karel Zapletal, reprodukce olejomalby z autorovy výstavy v Mazáěově výstavní síni v Praze. 

Foto: archiv. 
• Karel Vik, oznámení životního jubilea (60). Malířův fotografický portrét a reprodukce 

olejomalby. Foto: A. Dubský. 
• Fr. Emler - dvě ukázky z výstavy v Topičově salonu v Praze. Foto (2): VI. Čejka. 

Číslo 45-6.11.1943 
s. 8, 9 Alšovy podzimy (Dr. Jaromír Doležal) 
Třetí v řadě článků o Alšových kresbách věnovaných jednotlivým ročním obdobím. 
Foto (12): archiv. 

s. 11, 12 Besídka Pestrého týdne 
• Fr. Hřivna - akvarel z výstavy v síni Skupiny olomouckých výtvarníků v Praze. Foto: archiv. 
• Jožka Kraťochová - olejomalba z autorčiny výstavy v Malostranské besedě v Praze. Foto: 

archiv. 
• Jaro Beran - kresba z výstavy nymburských výtvarníků v Nymburce. Foto: K. Břinčil, 

Nymburk. 

• Jiří Mentlík - busta dirigenta R. A. Dvorského vystavená v Humpolci. Foto: archiv. 

Číslo 46-13.11.1943 
s. 5 Výtvarné umění - Z pražských i venkovských výstav 
In memoriam Bohuslava Kozáka (Jiří Zhoř) 
Nekrolog českého malíře (45) doprovází autoportrét umělce. Foto: archiv. 

• K. J. Sigmund: dva obrazy malované temperou z výstavy v Litomyšli. Foto (2): K. Hájek. 



• Ada Novák: reprodukce olejomalby z autorovy výstavy v Galerii Jos. R. Vilímka v Praze 
Foto: archiv. 

• Oldřich Kerhart: „Ze skalního města u Sedmihorek", ukázka z výstavy v Topičově salonu 
v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 47-20.11.1943 
s. 1 Celostránková fotografie 

• K šedesátému výročí otevření Národního divadla: Schnirchova triga, krásně simbolisující sílu 
i vzlet umění. Foto: Karel Hájek. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Snímek ze zahájení výstavy ak. malíře Fr. Podešvy v Saloně Výtvarného díla v Praze. Foto-

Ceps. 

s. 12 Besídka Pestrého týdne 
• Fr. Bílek: „ Žně na Valašsku." - Olej. - Ze současné autorovy výstavy v Beaufortově výstavní 

síni v Praze. Foto: archiv. 
• Karel Karas: reprodukce olejomalby z autorovy výstavy v Hradci Králové. Foto: archiv. 

Číslo 48-27.11.1943 
s. 4 Kulturní a umělecké záznamy 

• M. Horáková - Schimerová: akvarel z výstavy mladých výtvarníků ve Zlíně. Foto: archiv. 
• Josef Soukup: reprodukce olejomalby z členské výstavy SVU Myslbek v Praze. Foto: archiv. 

s. 8, 9 Siyaek Maha Nak - plovoucí tržiště v Bangkoku (-1-) 
Fotoreportáž z plovoucího města. Foto: A. Holzapfel. 

Číslo 49-4.12.1943 
s. 5 Výtvarné umění 

• Rud. Škudla: kvaš z členské výstavy SVU Myslbek. Foto: Hanka. 
• St. Šturc: olej z autorovy výstavy v Janoutově graf. kabinetě na Kladně. Foto: L. Kuntoš. 
• Arch. Otokar Staudigl: kvaš z autorovy současné výstavy v Mazáčově výstavní síni v Praze. 

Foto: Pestrý týden. 
• Jan Rambousek: ukázka olejomalby a akvarelu z výstavy v Topičově salonu v Praze. Foto (2): 

Centropress. 

s. 11 Besídka Pestrého týdne 
• Informace o úmrtí ak. malíře Roberta Schlose (63) s ilustrací malířovy podobizny od ak. 

malíře K. Zvelebila. Foto: Ceps. 

Číslo 50-11.12.1943 
s. 5 Výstavy 

• Oldřich Kalandra: „ Z nového světa ". - Akvarel. - Z autorovy výstavy v Beaufortově síni 
v Praze. (3. - 29. prosince 1943.) Foto: K. Drbohlav. 

• Maryša Neubertová: „Rusava v zimě". - Olej. - Z letošní autorčiny výstavy v Lázních 
Poděbradech. Foto: Pestrý týden. 

• Aug. Ságner: dvě ukázky z výstavy posledních autorových prací vystavených v Kostelci nad 
Orlicí. Foto (2): Pestrý týden. 

• Vlast. Kozák: ukázka z výstavy mladého malíře v Žerotínově zámku v Přerově. Foto: L. 
Suchdolský. 

• Otakar Sedloň: olejomalba z výstavy SVU Myslbek v Praze. Foto: archiv. 

s. 8,9 Valdštejnský poustevník kantorem uměleckého díla (Antonín Dubský) 



Článek spekuluje o autorství četných barokních soch umístěných na dvou mostech hradu Valdštejn u 
Turnova v Českém ráji. Článek poukazuje na možnost, že autorem děl, připomínajících sochy M. 
Brauna, byl Karel Václav Holan Rovenský, varhaník, kapelník a kameník v jedné osobě. Foto (12): A. 
Dubský. 

Číslo 51-18.12.1943 
s. 5 Výtvarné umění 

• Jiří Trnka: dvě ukázky portrétní tvorby z autorovy výstavy v Národním divadle v Praze. Foto 
(2): archiv. 

• B. S. Urban: ukázka z autorovy výstavy v galerii Sdružení výtvarníků v Praze. Foto: Štencův 
grafický závod. 

• A. Homolka: ukázka z III. jihočeského salonu v Sezimově Ústí. Foto: archiv. 
• A. Solovjev: olejomalba z autorovy výstavy v Rubešové galerii v Praze. Foto: archiv. 
• Boh. Ullrych: olejomalba z výstavy při umělcově jubileu (50) v Salonu Výtvarné dílo v Praze. 

Foto: Ceps. 

s. 12 Besídka Pestrého týdne 
• Informace o úmrtí akademického malíře Emila Pittera (56) s fotografií malíře. Foto: archiv. 

Číslo 52 - 25.12.1943 
s. 1 Jiří Trnka: „Betlem ". - Olej. (Výřez z obrazu.) - Z autorovy současné výstavy v Galerii J. R. 
Vilímka v Praze. Foto: archiv. 

s. 5 Kulturní záznamy 
• Ukázka betlémského výjevu z kostela ve Všetatech. Foto: K. Drbohlav. 
• V. E. Šaff: ukázka sochařského díla umělce, připomínka dvacetiletého výročí jeho úmrtí. Foto: 

archiv. 

• Boh. Krátký: ukázka dobové knižní grafiky. Foto: archiv, 

s. 8, 9 Alšovy Vánoce a zimy (Dr. Jaromír Doležal) Poslední ze čtyř článků věnovaných Alšovým kresbám ročních období. Foto (8): archiv. 

Číslo 53 - 31.12.1943 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Karel Hájek: Jihočeská boží muka v zimě. 

s. 3 Aktuality týdne 
• Dva snímky exponátů z výstavy [...] na níž jsou shromážděny hračky vyrobené českou mládeží 

pro děti, jejichž otec nebo matka pracují v Říši. [...] Foto: Centropress. 

s. 12 Besídka Pestrého týdne 
• Jaroslav Dědina: olejomalba z autorovy výstavy v Obecním domě hl. města Prahy. Foto: 

archiv. 
• A. Podzemná-Suchardová: ukázka z autorčiny výstavy ve Valašském Meziříčí. Foto: archiv. 
• Ludmila Janská: olejomalba z členské výstavy Umělecké besedy v Praze. Foto: lilek a Pual. 
• A. Rechziegel: olej z výstavy v Malostranské besedě. Foto: archiv. 



Pestrý týden 
Roč. XVTV 

Přehled článků k tématu výtvarného umění a architektury v roce 1944 

Číslo 1-8 .1 .1944 s. 6 Dílo prof. W. Kreise (Ludvík Jehl) 
Článek o monumentální^architektuře Dr. Wilhelma Kreise, který byl v roce koncem roku 1943 
jmenován prezidentem Říšské komory výtvarných umění. Foto (4): Archiv. 

s. 10 Z kulturního života na Valašsku 
• Informace o výstavě k 60. výročí založení Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí. Foto: 

L. Killinger. 
• Oznámení o životním jubileu (77) valašského sochaře a malíře Jana Knebla. Portrtétní 

fotografie a ukázka sochařského díla. Foto (2): Archiv. 

Číslo 2-15.1.1944 
Číslo neobsahuje články ani odkazy ke zvolenému tématu. 

Číslo 3 - 22.1.1944 
s. 3 Aktuality týdne 
Zemřel Arnošt Hofbauer (Eva Jílková) 

Nekrolog akademického malíře s fotografií umělce. Foto: Fr. Jílek, 

s. 4 Umění • Josef Melichar: olejomalba z autorovy výstavy v Rubešové galerii v Praze. Foto: Archiv. 
• Vladimír Kovář: olejomalba z členské výstavy Jednoty výtvarných umělců v Praze. Foto: 

Hlinovský. 

• E. Famira: olejomalby z autorovy výstavy v Topičově salonu. Foto: archiv. 

Číslo 4-29.1.1944 
s. 5 Jubileum bible Kralické (Jiří Daňhelka) 
Článek připomíná 350 let výročí od vytištění šestého dílu bible Kralické. K článkuje připojena 
fotografie pamětní medaile od sochaře Miroslava Kužela a dvě ukázky vlastního textu knihy. Foto (3): 
archiv. 
s. 10 Besídka 

Informace o úmrtí pražského malíře Ládi Nováka. Foto: Jos. Zapadlo. 
Vladimír Drahoňovský: kvaš z členské výstavy Sdružení výtvarníků v budově Svazu českého díla 

v Praze. Foto: archiv. 
Slávek Binar: ukázky plastik vytvořených jako ocenění pro brněnské sportovce. Foto: archiv. 

Číslo 5-6 .2 .1944 
s. 3 Aktuality 

Oznámení o úmrtí norského malíře Edwarda Muncha (80). Foto: Ceps. 

s. 8 Radnice - zajímavá minulost, potřebná přítomnost (fn.) 
Článek o budovách městských úřadů v Čechách a na Moravě. Foto (8): archiv. 

s. 10 Besídka 
• Informace o životním jubileu (60) pražského sochaře, restaurátora a loutkáře Vojty Suchardy. 

Foto: Ceps. 

s. 14 
• Arnošt Folprecht: akvarel z autorovy výstavy v Ústřední knihovně pražské. Foto: lilek a Paul. 



• O. Sedloň: olejomalba z výstavy SVU Myslbek. Foto: archiv. 
• F. Turek: olejomlaba z autorovy výstavy v Mazáěově galerii v Praze. Foto: archiv. 
• F. Bilek: „ Vlatní podobizna ". - Mořený javor. - Z výstavy „ Podobizna v díle Fr. Bílka ", 

konané do 10. II. 1944 v Alšově síni Umělecké besedy v Praze. - Foto: lilek a Paul. 
• V. Pučelik: olejomalba z autorovy výstavy v Beaufortově síni. Foto: archiv. 
• Vincenc Vingier: plastika z výstavy plastik a kreseb zvířat v umělecké síni „Ars" v Praze. 

Foto: Jindřich Otto. 

Číslo 6-12.2 .1944 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Karel Skála: olejomalba z autorovy výstavy v Galerii Sdružení výtvarníků v Praze. Foto: 
archiv. 

s. 3 Aktuality 
Oznámení životního jubilea (60) jevištního architekta Vlastislava Hofmana. Foto: V. Chochola. 
K. Gabriel: oceněné dílo z výstavy Sdružení výtvarníků v Praze. Foto: archiv. 

s. 5 K 90. výročí narození malíře, profesora Max. Pirnera (-k) 
Medailon Maxmiliána Pirnera s portrétem umělcovy choti. Foto: B. Šťastný. 

s. 8, 9 „Pražské baroko" německý kulturní film o Praze (R. M.) 
Článek přejatý z německého tisku hovoří o novém německém dokumentárním filmu, který se snaží 
zachytit krásy pražských barokních památek. Foto (6) 

Číslo 7 -19.2.1944 
s. 2 Abruzzy 
Několik snímků z jihoitalské oblasti Abruzzy Jednoho z dějišť bojů II. světové války. Na jednom ze 
snímků je vesnice s patrným středověkým centrem s kamennými budovami. Foto (4): 

Číslo 8-26.2 .1944 
s. 1 Celostránková fotografie 

M. B. Braun: Část podstavce portálu na Clam-Gallasově paláci v Praze. - (K 260. výročí 
Braunova narození.) Foto: B. Šťastný. 

s. 7 Dilo M. B. Brauna (Jaroslav Hlaváček) 
Článek o díle barokního sochaře. Foto (3): archiv. 

Číslo 9 -4 .3 .1944 
s. 10 Besídka 

Snímek z výstavy Maxe Švabinského, která se konala v Moravské Ostravě. Foto: archiv. 
Václav Junek: dámský portrét z autorovy výstavy v Obecním domě. Foto: Sv. Sova. 

Číslo 10-11.3.1944 
s. 8, 9 Jejich nejoblíbenější námět (Jaroslav Hlaváček) 
Článek hovoří o motivaci umělce k tvorbě a je doplněn ukázkami osmi grafických listů našich 
významných malířů, vytvořených pro Elk na téma Můj nejoblíbenější námět. 

• A lois Fišárek: „ Zátiší ". 
• Jan Zrzavý: „Studna ". 
• Václav Špála: „Zátiší". 
• František Tichý: „ Commedia dell 'Arte ". 
• Jan Bauch: „ Ukřižování". 
• Vlastimil Rada: „ Zimní motiv ". 
• Josef Lada: „ Vodník". 
• Vladimír Sychra: „ V kavárně". Foto (8): archiv 



s. 10 Besídka 
Marie Vondráčková-Veselá: portrét. 
Quido Kocian: ukázka sochařského díla a fotografický portrét umělce. 

Číslo 11-18.3.1944 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Snímek pražského Hradu, publikovaný na titulní straně při příležitosti 5. výročí založení 
Protektorátu Cechy a Morava. Foto: archiv. 

• Snímek dělnické zotavovny v Luhačovicích ilustruje článek o odborovém hnutí českých 
dělníků. Foto: archiv. 

s. 7 Besídka 
• Oznámení životního jubilea (50) podkrkonošského malíře O. Čily. Foto: Zd. Čejka. 
• Jar. Šváb, Adolf A. Zahel: dvě ukázky z výstavy SVU Aleš ve Svazu českého díla v Praze. 

Foto (2): lilek a Paul a Centropress. 

s. 8, 9 Vesnice kdysi a nyní (-am-) 
Článek o zemědělské výrobě na české vesnici doprovází několik fotografií s typicky českou vesnickou 
zástavbou. Foto (6): Dr. A. Mencák. 

Číslo 12-25.3.1944 
s. 4 - 9 Teyjat - památné božiště diluviálního umění ve Francii (Dr. Karel Absolon) 
Další z rozsáhlých článků o výzkumu jeskynních obydlí a nástěnných maleb prehistorických lidí od 
archeologa Karla Absolona. Foto (12): K. Absolon. 

s. 10 
Julie W. Mezerová: olej z autorčiny výstavy v sálech Jednoty umělců výtvarných v Praze. Foto: 

archiv. 
Ch. Piepenhagenová: kresba vystavená v aukční síni V. Hořejše v Praze. Foto: archiv. 
V. Tauer: akvarel z výstavy Spolku výtvarníků „Praha" v Myslbeku. Foto: archiv. 

Číslo 13 - 1.4.1944 
s. 3 Aktuality 

• Busta českého plavce Alfreda Nikodéma od sochaře Širokého. Foto: Ceps. 
• Náhrobek Otakara Březiny od básníkova přítele Františka Bílka. Foto: Ceps. 

s. 7 
Ukázky z výstavy SVU Aleš v sálech Českého díla v Praze. 

Frant. Podešva: „Nová šatka". - Olej. 
Jindřich Wielgus: „Ruce". Foto (2): archiv. 
Arch. F. Bošek: návrh divadelní scény umístěný na výstavě Sdružení výtvarníků v Mazáčově 

výstavní síni v Praze. Foto: J. Otto. 

s. 8 - 11 Teyjat - památné božiště diluviálního umění ve Francii (Dr. Karel Absolon) 
Pokračování článku z předchozího čísla. 

Číslo 14-8.4.1944 
s. 2, 3 Prostý kříž z tmavého kovu/Historie slavného železného kříže (Jan Vašek) 
Článek popisuje historii vzniku vyznamenání udělovaného německou armádou a jehož původ se datuje 
k 10. březnu 1813. Foto (10): archiv 



s. 4 Aktuality 
• Richard Přikryl: portrét literárního historika a kritika Jana Voborníka. Foto: Tauber, 

Domažlice. 

s. 7 Besídka 
• Fr. Charvát: olejomalba z autorovy výstavy ve Sdružení výtvarníků v Praze. Foto: lilek a Paul. 
• Ferdinand Kotvald: z autorovy výstavy v Topičově salonu v Praze. Foto: Arch. Hrubý. 

s. 8, 9 Jan Preisler a Jindřich Průcha - malíři jara (Jarmila Kubíčková) 
Lyricky laděný článek o umění dvou českých malířích. Foto (6): archiv. 

Číslo 15-15.4.1944 
s. 3 Aktuality 

• Vzpomínka na sto let výročí narození českého malíře Beneše Knůpfera doprovozená jeho 
portrétem a obrazem moře. Foto (2) O. Dubský. 

s. 8, 9 Dřevo v umění a v moravském domáckém průmyslu (-k) 
Článek se věnuje domácí řemeslné výrobě dřevěných předmětů a nábytku na Moravě. Foto (8): Orth, 
Brno. 

s. 11 
J. Jičínský: olejomalby z autorovy výstavy v Mazáčově výstavní síni. Foto: archiv. 
Lucie Klímová: olejomalba z výstavy spolku Aleš ve Svazu českého díla v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 16-22.4.1944 
s. 2 Aktuality 

• Oznámení životního jubilea Vratislava Hlavy (70). Foto: Ceps. 
• Oznámení o úmrtí českého sochaře Čeňka Vosmíka. Foto: Ceps. 

s. 6 František Zikmund - malíř prostých motivů (Achille Gregor) 
Autor vypráví o svém příteli, malíři Františku Zikmundovi. Foto (2): Archiv. 

Karel Dudych: kresba z autorovy výstavy v síni Ars v Praze. Foto: lilek a Paul. 
Alois Hejl: ukázka z výstavy A. Hejla a Jana Mehla v Praze. 

s. 7 Besídka 
• R. Servitová-Menšíková: kresba z výstavy Dítětem a o dětech v pražské síni Ars. Foto: archiv. 
• Oznámení o životním jubileu malíře Josefa Hlaváčka s ukázkou z jeho díla a fotografií umělce 

v jeho ateliéru. Foto (2): archiv. 

Číslo 17-29.4.1944 
s. 6 Posmrtná výstava Arnošta Hofbauera v SVU Mánes (Fdl.) 
Medailon 

• A. Hofbauer: „ Vlastní podobizna ". - Olej (1908). 
• A. Hofbauer: „Sedící opička ". - Olej (1903). 
• A. Hofbauer: „Růžovépivoňky". - Olej (1903). 
• A. Hofbauer: „ Zátiší s grapfruitem ". - Olej (1938). Foto (4): archiv. 

• Oznámení životního jubilea (50) akademického malíře Ladislava Vokálka s fotografickým 
portrétem a ukázkou z jeho díla. Foto (2): archiv. 

• Jan A. Vítek: ukázka plastiky z umělcovy výstavy ve Vilímkově galerii. Foto: lilek a Paul. 
• Věra Jičínská: pastel z autorčiny výstavy v Topičově salonu. Foto: archiv. 



Číslo 18-6.5.1944 
s. 10 Besídka 

• Zbyněk Štolovský: olejomalba z autorovy výstavy v Rubešové galerii. Foto- archiv 
• Jiří Sýkora: olejomalba. Foto: lilek a Paul. 
• L. Šimer: olej omalba z autorovy výstavy v Mazáčově galerii. Foto: archiv. 
• Cyril Chramosta: pastel z autorovy výstavy v síni Ars v Praze. Foto: archiv. 
• Bedřich Murdoch: olejomalba z autorovy výstavy v Galerii Sdružení výtvarníků v Praze Foto-

lilek a Paul. 
• Oznámení o životním jubileu (70) sochaře Josefa Hladíka. Fotografie chrámového sousoší 

z dílny umělce. Foto: archiv. 

Číslo 19-13.5.1944 
s. 4 Souborná výstava Karla Holana v Pošově galerii (Fdl.) 
Recenze výstavy mapující pětadvacet let umělcovy tvorby. Článek přináší čtyři ukázky malířových 
děl. Foto (4): archiv. 

s. 5 Perla svrateckého údolí (Dr. J. Lucek, Praha) 

Článek o hradu Pernšejn se čtyřmi záběry gotického hradu. Foto (4): Dr. J. Lucek, 

s. 7 Besídka • Miloš Kesl: akvarel z autorovy výstavy v Mazáčově síni. Foto: archiv. 
• J. Mezerová: olejomalba z autorčiny výstavy ve Slaném. Foto: archiv. 

Číslo 20-20.5.1944 
s. 8, 9 Masky a fetiši afrických domorodců (Joe Hloucha) 
Článek o řezbářské práci domorodých afrických kmenů se sedmi ukázkami jejich masek a soch. Foto 
(7): Fotodienst Holzapfel, Berlin. 

s. 10 Besídka 
• František Slýš: olejomalba z autorovy výstavy v Janoutově kabinetu na Kladně. Foto: archiv. 

Číslo 21-27.5.1944 
s. 3 Aktuality 

• Fotografie ze zahájení výstavy k 25. výročí Metzner-Bundu v pavilonu Myslbek v Praze. 
Zahájení byl přítomen K. H. Frank a další představitelé protektorátní správy, zástupci NSDAP 
a dalších organizací. Foto: Ceps. 

• Připomenutí desetiletého výročí úmrtí malířky Zdenky Braunerové. Foto: Centropress. 
• Oznámení o životním jubileu akademického malíře Frant. Naskeho. Foto: Dr. Jílek. 

s. 10 Besídka 
• M. M. Hlobilová: olejomlaba z výstavy v Topičově salonu. Foto: archiv. 
• Karel Tondl: obraz z autorovy výstavy v Hollaru. Foto: archiv. 
• Frant. Kučera: olejomalba z výstavy v Ústřední knihovně v Praze. Foto: Tomek, Praha. 
• S. Souček: olejomalba z členské výstavy SVU Aleš v Moravské Ostravě. Foto: Dr. Fr. Rutar. 

Číslo 22-3.6.1944 
s. 5 Z výstav současných výtvarníků v Praze 

• B. S. Urban: ukázka z výstavy v salonu Výtvarné dílo. Foto: lilek a Paul. 
• K. Svolinský: ukázka z výstavy v galerii Jos. R. Vilímka. Foto: Štencův grafický závod. 
• J. Hodek: Krajina s mostem. - Ukázka z členské výstavy Sdružení výtvarníků ve Svazu díla. 

Foto: archiv. 
• Bedřich Neužil: plastika z členské výstavy Sdružení výtvarníků ve Svazu díla. Foto: archiv. 
• Richard Lander: ukázka z výstavy kreseb Sdružení výtvarníků. Foto: archiv. 



• Marie Vořechové-Vejvodová: z výstavy v Umělecké besedě. Foto: archiv. 
• A. S. Urbanová: plastika z členské výstavy Sdružení výtvarníků ve Svazu díla. Foto: archiv. 
• Ludmila Horáková: ukázka z výstavy Skupiny olomouckých výtvarníků. Foto: archiv. 

s. 10 Besídka 
Fotografie z vernisáže výstavy K. J. Sigmunda v Hradci Králové. Foto: K. Hájek. 
K. J. Sigmund: olejomalba z autorovy výstavy v Hradci Králové. Foto: K. Hájek. 
Poznámka o třicetileté spolupráci mezi akademickým malířem Josefem Soukupem a firmou V. 

Neubert a synové na Smíchově. Foto: archiv. 

Číslo 23 -10.6.1944 
s. 2 PK 
Článek informuje o kresleném válečném zpravodajství od kreslířů-vojáků. Zkratku PK vysvětluje 
následovně: Co znamená značka „PK" před jménem kreslíře? Je to zkratka „Propaganda Kompanie" 
a znamená to, že autor kresby je vojákem, bojovníkem, t. j. granátníkem, letcem či členem posádky 
pancéře jako všichni ostatní a navíc ještě kreslířem, fotografem, reportérem. Proto mají kresby 
válečných zpravodajů PK pečeť pravosti a bezprostřednosti, a jak je vidět z ukázek, pozvedají se 
některé z nich nad běžný okamžitý záznam události. Foto (5). 

Číslo 24-17.6.1944 
s. 2 Aktuality 

• Ondřej A. Černoušek: ukázka z výstavy ve výstavní síni Ústřední knihovny pražské. Foto: K. 
Hájek. 

• Zdeněk Jehlička: ukázka z výstavy v Mazáčově výstavní síni v Praze. Foto: archiv. 
• Bohuslav Harna: ukázka z autorovy výstavy ve Valašském Meziříčí. 

s. 7 Besídka 
• Olga Studničková: ukázka z výstavy S. O. V. v Praze. Foto: archiv. 
• Jaroslav Gruss: olejomalba z výstavy v Topičově salonu. Foto: archiv. 
• A. Pitrmann: olejomalba z výstavy v galerii Spolku výtvarníků Praha. Foto: Jaroslav Černý. 
• Otakar Sedloň: ukázka z II. výstavy poděbradských malířů v lázeňské kolonádě. Foto: 

Mikšovský, Poděbrady. 

Číslo 25-24.6.1944 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Richard Wiesner: podobizna paníM. P. Olej. - Detail. Foto: archiv. 

s. 3 Primátorské osmy 
Ukázka medaile z dílny sochaře Tomana určené pro vítěze pražského veslařského závodu. Dále 
ukázka dřevěné plakety od Tomáše Tonka. 

s. 6 Historické vyprávění o rybách (Dr. Ivan Honí) 
Autor ve svém článku vypráví o bájných a exotických rybách zobrazených na fasádách domů, 
v kronikách, kalendářích a ve staročeských apatykách. Článek doprovází snímek průčelí pardubického 
barokního domu s plastickým vyobrazením biblického výjevu Jonáše a velryby. Foto: Pavelka, 
Pardubice. 

s. 8, 9 Členská výstava Mánesa 1944 (Rd.) 
Komentář k výstavě. 

• Václav Vokálek: Václav Vydra. - Patinovaná sádra. 
• František Jiroudek: Herečky v šatně. - Olej. 
• Vladimír Sychra: Divka v modrých šatech. - Olej. 
• František Vobecký: Ulice na moráni. - Olej. 
• Jaroslav Smidra: Komposice. - Olej. 



• Josef Jiřikovský: Žena. - Sádra. 
• Marie Wagnerová-Kulhánková: Bratři. - Patinovaná sádra. 
• Josef Wagner: Vavřín. - Patinovaná hruška. 

Číslo 26-1.7.1944 
s. 3 Aktuality 

• Připomenutí desetiletého výročí úmrtí českého malíře Aloise Kalvody. Foto: Ceps. 

s. 7 Besídka 
• V. Vrbský: olejomalba z autorovy výstavy v síni Ars v Praze. Foto: archiv. 
• H. Šindelářová: akvarel z výstavy SZVU v Praze. Foto: A. Fialka. 

Číslo 27-8.7.1944 
s. 8, 9 Paříž - město bez tramvají (Pavel Vojta) 
Článek se věnuje dopravní situaci v Paříži a srovnávají s Prahou. 
Foto (7): Orbis, Berlin. 

s. 11 Besídka 
• Frant. Ropek, reprodukce olejomalby z autorovy výstavy v Galerii J. R. Vilímka v Praze. 

Foto: Archiv. 
• Jiří Mandel, akvarel z autorovy výstavy v Rubešové galerii v Praze. Foto: Hlinovský. 

Číslo 28-15.7.1944 
s. 11 Besídka 

• Rudolf Vít, reprodukce obrazu z autorovy výstavy v Mazáčově výstavní síni v Praze. Foto: 
Archiv. 

• Jaroslav Hlavsa, akvarel z autorovy výstavy v Městské knihovně pražské. Foto: Archiv. 

Číslo 29 - 22.7.1944 s. 4 Nové snahy v regionálním stavitelství (Vil. Str.) 
Článek se zaměřuje na nové trendy v regionálním stavebnictví, jednak u staveb rodinných domů a dále 
u hospodářských stavení. Foto (4): archiv. 

s. 5 Výstava „Ctěte práci" v Zemském museu v Praze/Umělci uctívají práci (Karel Vážný) 
Článek hovoří o výstavě pořádané Říšskou pracovní službou v Praze. „[...] Vzhledem k tomu, jak velký 
počet umělců se výstavy zúčastní a kolik z nich bylo Říšskou pracovní službou za svoje práce 
vyznamenáno, můžeme současnou pražskou výstavu „Ctěte práci" pokládat za representační 
přehlídku současného německého výtvarného umění, které oceňuje skutečnost a uměleckou pravdu." 
Foto (4): D. Schmidt, Transocean, Berlin. 

s. 10 Besídka 
• Vladimír Ringes: olejomalba z autorovy výstavy v síni Ars v Praze. Foto: archiv. 
• Zdenka Burgauserová: olejomalba z autorčiny výstavy ve Svazu českého díla v Praze Foto: 

Posselt. 
• Josef Procházka: olejomalba z členské výstavy Spolku výtvarníků Praha v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 30-29.7.1944 
s. 3 Aktuality 

• Připomínka nedožitých narozenin (75) akademického malíře Jul. Fischera. Foto: archiv, 

s. 7 Besídka 
• Vítězslav Tučný: kresba z výstavy absolventů školy uměleckých řemesel v Bmě. Foto: archiv. 
• Ludvík Schneiderka: olejomalba z autorovy výstavy v Rubešové galerii. Foto: archiv. 
• O. Hájek: olejomalba z výstavy spolku .výtvarníku Praha v Praze. Foto: archiv. 



Číslo 3 1 - 5 . 8.1944 
s. 10 Besídka 

• Informace o dokončení opravy kostelíka sv. Michala archanděla v Praze-Podolí. Foto: A. 
Kalfus. 

• Informace o výstavě žákovských prací malířské školy spolku Mánes s ukázkou jedné z prací. 
Foto: Hlinovský. 

Číslo 32-12.8.1944 
s. 10 

• Ukázky z výstavy Výtvarnické družiny v prostorách Svazu Českého díla. Reprodukce 
olejomaleb F. X. Bóhma a Platona Dějeva. Foto (3): archiv. 

• Karel Čermák: busta a torso. Foto (2): Zd. Tmej, Praha. 
• Q. R. Kocian: olejomalba z Výtvarnické družina v Praze. Foto: archiv. 

Číslo 33 -19.8.1944 
s. 6 Obrazy hledají své autory (Jaroslav Hlaváček) 
Článek o relativitě původu uměleckého díla a jeho přijetí u veřejnosti. Článek doprovází tři reprodukce 
anonymních olejomaleb z různých období. Foto (3): Štencův grafický závod. 

s. 10 Besídka 
• St. Kukrál: keramika. Foto: J. Jílek, Přeštice. 
• B. Cervoac: plastika z výstavy Výtvarnické družiny ve Svazu Českého díla v Praze. Foto: 

archiv. 
• Dagmar Čížková: olejomalba z autorčiny výstavy v malé síni Mánesa v Praze. Foto: archiv. 
• K. Wagner: olejomalba. Foto: archiv. 

Číslo 34-26.8.1944 
s. 5 K současné výstavě pořádané k šedesátiletí vyšší průmyslové školy sochařské a 
kamenické v Hořicích 
Ukázky z výstavy a portréty předních představitelů školy, ředitele V. Weinzettla a sochaře Quido 
Kociana. Foto (8): různé zdroje. 

s. 7 Besídka 
Alšovy práce pro Vodňany a Protivín (Dr. František Karas) 
Článek pojednává o velkých originálních kartonech Mikoláše Alše, které se nalezly v městském 
muzeu a dokládají spolupráci mistra s plzeňským stavitelem Rudolfem Stechem. Práce byly určeny 
jako předlohy pro výzdobu děkanského chrámu ve Vodňanech a pro výzdobu školy v Protivíně . 
V roce 1944 je bylo možné shlédnout v prostorách chlapecké hlavní školy ve Vodňanech. Foto (2): 
Ing. St. Pátková. 

• Franta Doležal: olejomalba z autorovy výstavy v Holicích. Foto: lilek a Paul, Praha, 

s. 8, 9 České hrady v péči Klubu českých turistů (V. Teklý) 
Článek rekapituluje činnost Klubu českých turistů v oblasti záchrany českých středověkých hradů od 
doby jeho založení v roce 1889. Foto (8). 



Číslo 35-2.9.1944 
s. 2 Kresba či fotografie války/Dokumenty o tváři současného boje v PK - kresbě (Jan Vašek) 
Článek hodnotí vliv válečných událostí na dějiny umění a hovoří o reportážní kresbě, která se vyrovná 
kvalitou fotografii. Foto (7): Weltbild-Berlin. 

s. 5 Výročí Bohumila Kubisty/šedesát let od narození malíře - průkopníka (Jarmila 
Kubíčková) 
Medailon předčasně zesnulého malíře. 

• Periferie. Olej na lepence. 1908. 
• Zátiší s citrony. 1909 
• Hráči, olej. 1908. 

• Detail z trojportretu. Olej na lepence. 1907. 

s. 8 Besídka 
• Frant. Žemlička: plastika z výstavy Výtvarnickě družiny ve Svazu Českého díla v Praze. Foto: 

Trousil. 
Číslo 36-9.9.1944 
s. 5 Umělec a jeho prostředí/Jan Zrzavý (N. Melniková-Papoušková) 
Autorka se rozepisuje o premise, že prostředí vytváří umělce a tím jeho tvorbu. Článek doprovází čtyři 
fotografie z domácího prostředí malíře Jana Zrzavého. 
Foto (4): H. M. Kučera. 

Číslo 37-16.9.1944 
s. 5 Kámen a bolest/Bolestný život a kamenné dílo navždy hluchého štukatérského učedníka 
z Prahy (K. Kut.) 
Autor parafrázuje Karla Schulze a rozepisuje se o životě hluchoněmého sochaře Gustinuse 
Ambrosiho, který se vyučil v Praze. Foto (2): archiv. 

Číslo 38 - 23.9.1944 

Číslo neobsahuje články ani odkazy ke zvolenému tématu. 

Číslo 39-30.9.1944 

Číslo neobsahuje články ani odkazy ke zvolenému tématu. 

Číslo 40-7.10.1944 

Číslo neobsahuje články ani odkazy ke zvolenému tématu. 

Číslo 41 -14.10.1944 
s. 6 Malíř, který miloval lesy (Jar. Hlaváček) 
Medailon českého krajináře. 

• Julius Mařák, vynikající český krajinář, který zemřel před 45 lety - dne 8. října 1899. 
• Julius Mařák: Děti zbloudilé v lese. - Olej. 
• Mařákovi žáci na Okoři r. 1892. Zleva: Kristev, Kaván, Lebeda (sedící), Minařík, Palšek, 

Kalvoda, Csordak, Iljev, Dvořák 
• Julius Mařák: Říp. - Olej. Foto (4): archiv. 

s. 11 
• Vzpomínka na známého a dnes velmi ceněného malíře Gustava Macouna, který zemřel před 

10 lety, dne 7. října 1934; na snímku G. Macoun se svými čtyřnohými kamarády „Kaníkem " a 
„ topikem " v plenéru v Kameníčkách. Foto: archiv. Číslo 42 - 21.10.1944 

s. 3 Busta českého jazykovědce profesora Josefa Janka od Josefa Malejovského. Foto: archiv. 



Číslo 43-29.10.1944 
s. 4 Znamenitý ilustrátor František Stejskal (Jaroslav Hlaváček) 
Medailon předčasně zemřelého ilustrátora. Foto (5): archiv. 

s. 5 Nebeská předsíň (K. Mixa) 
Poeticky laděný článek hovoří o barokním hřbitově u obce Střílky. Foto (3). 

Číslo 44-4.11.1944 
s. 3 Aktuality 

• Fotografie nouzových obydlí. V rámci akce zřizování nouzových obydlí v Protektorátě byla 
péčí hl. města Prahy na zkoušku vybudována v Praze čtyři nouzová obydlí a to podle 
vídeňského vzoru Neuhauerova, podle typu Calofrig a typ pražský, který navrhl prof. Dr. 
Wunderlich. [...] Foto: Ceps. 

Číslo 45-11.11.1944 
s. 6 Otec českého krajinářství (Jaroslav Hlaváček) 
Medailon Antonína Mánesa. Publikováno při příležitosti 160. výročí narození umělce. 

• Ant. Mánes: „ Údolí sv. Ivana pod Skalou." - Olej. - Kolem r. 1841. 
• Ant. Mánes: „Krajina s Belvederem ". - Olej. - Kolem r. 1821. 
• Ant. Mánes: „Měsíčnínoc". - Olej. - Kolem r. 1830. Foto (3): archiv. 

s. 7 Besídka 
• Ant. Rychlovský: reprodukce olejomalby. Foto: archiv. 

s. 8, 9 České sklo/Nová cesta ke sklu 
Článek propaguje knižní novinku F. N. Paraubka Sklářské besedy z nakladatelství Orbis. Autor článku 
neuveden. Foto (8): archiv. 

Číslo 46-18.11.1944 
s. 2 Zánik Varšavy/Dokumentární obrazové a písemné svědectví o polském povstání 
(-is) 
Článek upozorňuje na novou knižní publikaci z nakladatelství Orbis v níž autor K. O. Zotman rozebírá 
pozadí povstání, které vedlo k destrukci polského hlavního města. Kniha má na čtenáře působit jako 
varovné memento. K článku jsou připojeny fotky ruin rozbombardované metropole z uvedené knihy. 
Foto (5). 

s. 4, 5 České zvoničky (Jindřich Vodák) 

Článek poeticky vypráví o zvonicích českého a moravského venkova. Foto (6): J. Vašák 

s. 6 Besídka 
• Informace o úmrtí moravského výtvarníka Aloise Jaroňka (74) s fotografií umělce a 

umělcovou bustou od sochaře Emila Solaříka. Foto: B. Pírek a archiv. 
• Otakar Homoláč: olejomalba. Foto: lilek a Paul, Praha. 

• Ant. Kalous: kresbu doprovází poznámka o životním jubileu (60) umělce. Foto: archiv. 

Číslo 47-25.11.1944 
s. 7 Antonín Machek - portretista slavných mužů (Jaroslav Hlaváček) 
Medailon současníka Antonína Mánesa, portrétisty mnoha českých vlastenců doby národního 
obrození. 

• Ant. Machek: J. Jungmann. 
• Ant. Machek: Muž s plastronem. 
• Ant. Machek: Podobizna B. Hankové. 



• Ant. Machek: Oldřich a Božena. Foto (4): archiv. 

• Ant. Machek: podobizna matky Bedřicha Smetany, Barbory Smetanové. Foto: archiv. 
• Vlad. Babula: ilustrace dětské knížky. Foto: archiv. 

Číslo 48-2.12.1944 
s. 3 Aktuality 
Pojízdná výrobna stavebního kamene 
Německá pracovní fronta vypracovala společně s Německou akademií pro bydlení novou methodu 
k zužitkování stavební suti z rozbořených domů. [...] Informace o výrobě tvárnic ze stavební suti přímo 
na místě zbořenišť. Foto: Transocean. 

• Fotografie Parléřovy busty prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic publikovaná při 
příležitosti 600. výročí jeho jmenování do funkce. Foto: Ceps. 

s. 6 Besídka 
• Bedřich Linhart: olejomalba. Foto: J. Hanka, Praha. 
• Václav Jícha: akvarel a informace o životním jubileu (70) malíře. Foto: Josef Pechman. 

Číslo 49-9.12.1944 
s. 3 Aktuality 

• Pumový teror také u nás 
Obraz zkázy, kterou způsobili anglo-američtí teroristé při leteckém útoku na Brno v obytných 
čtvrtích civilního obyvatelstva. Při posledním teroristickém útoku anglo-američanů na Brno byl 
těžce poškozen přímým zásahem kostel v Jezuitské ulici (vpravo). Foto: Ceps. 

s. 6 Matka v dfle prof. M. Švabinského 
Vzpomínka na matku českého malíře, která zemřela 28. listopadu 1944 ve věku 88 let. Na stránce jsou 
tři podobizny Marie Švabinské v provedení jejího syna Maxe Švabinského. 

s. 7 Besídka 
• K. J. Sigmund: olejomalba. Foto: Posselt, Smíchov. 
• Šimon Jureček: busta. Foto: archiv. 

Číslo 50-16.12.1944 
s. 3 Aktuality 

• Informace o devadesátém výročí narození Vojtěcha Hynaise. Foto: archiv. 

s. 4, 5 Pravda úsměvu/K 10. výročí smrti malíře Hugo Boettingera (Jaroslav Hlaváček) 
Medailon kreslíře, který používal pseudonym Dr. Desiderius. 

• H. Boettinger (Dr. Desiderius): „Autoportrét". - Olej. 
• Ukázka ze serie Desideriusových lokomotiv. 
• Kresba ze serie „ Sen ". 
• Hugo Boettinger: „Podobizna tanečnice Karsaviny. " - Olej 1911. 

Číslo 51-23.12.1944 
s. 3 Aktuality 

• Fotografie pomníku který .. .svým padlým z první i druhé světové války postavilo říšské město 
Eisleben. Foto: Scherl, Berlin. 

• Oznámení o životním jubileu Otakara Štáfla (60) s reprodukcí olejomalby s motivem 
z Českomoravské vysočiny a fotografickým portrétem umělce. Foto: Langhans. 

s. 5 Betlemy - divadlo nej krásnější lásky (Jaroslav Hlaváček) 



Ukázka dřevěného betlému dvou lidových řezbářů z Čisté u Nové Paky. Foto (8). 

s. 10 Besídka 
• Václav Vokálek: plastika. Foto: archiv. 

Číslo 52 - 30.12.1944 
s. 3 Aktuality 

• Oznámení o životním jubileu (60) moravského výtvarníka Oldřicha Lasáka s autoportrétem 
umělce a olejomalbou s beskydským motivem. Foto: Hůlek, Mor. Ostrava a archiv. 



Pestrý týden 
Roč. XX 
Přehled článků k tématu výtvarného umění a architektury v roce 1945 

Číslo 1-6 .1 .1945 
s. 4 Pražské kašny (J. Vodák) 
Článek o pražských kašnách s šesti ukázkami kašen s hodnotnou sochařskou nebo kovářskou 
výzdobou. Foto (6): J. Titz. 

s. 5 Výtvarné umění/40 let od smrti Felixe Jeneweina (Jaroslav Hlaváček) 
Medailon umělce 

• Malíř prof. Felix Jenewein, zemřelý před 40 lety, dne 2. ledna 1905. 
• Kutnohorský pomník Felixe Jeneweina - dílo sochaře Lad. Kofránka. 
• Felix Jenewein: Kresba k obrazu Poutník. - Tuš. (Ve sbírce Umělecké Besedy v Praze.) Foto: 

archiv. 

• Frant. Zikmund: dvě olejomalby, ukázka z poslední tvorby umělce. Foto (2): archiv. 

Číslo 2-13.1 .1945 
s. 6 Besídka 

• Fr. A. Zabloudil: ukázka dvou kreseb umělce z poslední doby. Foto: archiv. 

Číslo 3-20.1 .1945 
s. 3 Připomenutí pětiletého výročí smrti Joži Úprky s fotografií malíře a jeho díla Jízda králů. 
Foto: archiv. 
s. 7 Besídka 

• Josef Krčil: reprodukce olejomalby. Foto: archiv. 

Číslo 4-27.1 .1945 
s. 6 Besídka 

• Otto Slunečko: reprodukce dvou obrazů. Foto: archiv. 

Číslo 5 -3 .2 .1945 

Číslo neobsahuje články ani odkazy ke zvolenému tématu. 

Číslo 6-10.2 .1945 
s. 4 Antonín Slavíček (Jaroši. Hlaváček) 
Medailon umělce se třemi ukázkami z jeho díla. 

• „Praha odLádvíL. - Olej. 
• „Sv. Vit".-Olej. 
• „Podzim ". - Olej. 

s. 6 Besídka 
• F. Skořepa: reprodukce olejomalby. Foto: archiv. 

Číslo 7-17.2.1945 
s. 7 Besídka 

• K. Gabriel: reprodukce olejomalby. Foto: archiv. 

Číslo 8-24.2.1945 
s. 3 Letecký útok nad Prahou (Jan Vašek) 
Emotivně laděný článek o škodách způsobených v Praze útokem leteckých bombardérů spojeneckých 
vojsk. Článek doprovází 6 popisných fotografií. 



• Zasažené hořící domy na nábřeží. 
• Zničený Emauzský klášter. 
• Hořící a těžce zasažené vinohradské domy brzy po náletu. (2x) 
• Hasičské a záchranné práce na různých místech Prahy. (2x) Foto (8): Centropress. 

Číslo 9-3 .3 .1945 

Číslo neobsahuje články ani odkazy ke zvolenému tématu. 

Číslo 10-10.3.1945 
s. 4, 5 Práce na zachování kulturních památek (Josef Hanka) 
Článek popisuje práci restaurátorů pracujících v pražských kostelech pro Památkový úřad. Článek 
doprovází 8 fotografií dokumentující činnost restaurátorů. 
s. 6 Besídka 

• J. Jan Šedivý: reprodukce olejomalby v rámci cyklu ukázky z posledních prací našich umělců. 
Foto: archiv. 

Číslo 11 -17.3.1945 
s. 7 Besídka 

• Ferdinand Kecka-Jesenský: reprodukce olejomalby jako ukázka práce českých výtvarníků. 

s. 8, 9 Kresba - základ malířského a sochařského díla (Jaroslav Hlaváček) 
Fejeton o souvztažnosti doby a díla umělců, doplněný 6 reprodukcemi děl českých malířů: 

• Vladimír Sychra: Sedící žena. - Kresba perem. 
• Karel Dvořák: Kresba tužkou. 
• Josef Wagner: Črta k soše „Mateřství"- Kresba perem. 
• Richard Wiesner: Náčrt k obrazu. - Kresba tužkou. 
• Jiří Trnka: Knižní kresba. - Kresba uhlem. 
• Max Švabinský: Studie aktu. - Kresba křídou a rudkou. Foto: (6): archiv. 

Číslo 12-24.3.1945 
s. 3 Aktuality 

• Připomenutí životního jubilea (50) akademického sochaře Františka Kmenta. Foto: archiv. 

• V. Koutský: reprodukce olejomalby v rámci cyklu ukázky z posledních prací našich umělců. 

Číslo 13-31.3.1945 
s. 1 Celostránková fotografie 

• Ukázka výroby broušeného skla. Foto: B. Straka 

s. 6 Vlastimil Rada (Jaroslav Hlaváček) 
Medailon umělce se třemi ukázkami jeho malířské práce. 

• Cestou. - Tempera 1940. 
• Karikatura V. H. Brunnera, redigujícího první ročníky Pestrého týdne. 
• Policejní šťára. (Na motiv z Jana Nerudy.) - Tempera 1942. 

s. 8, 9 Nejpůvabnější v nejkřehčím (-fn.) 
Článek o výrobě broušeného skla dokumentuje fotografická reportáž. Foto (8): Bohumil Straka. 

• Ant. Homolka: reprodukce olejomalby v rámci cyklu ukázky z posledních prací našich 
umělců. 



Číslo 14-7.4.1945 
s. 3 Aktuality 

Připomenutí životního jubilea (65) sochaře Emanuela Kodeta. Foto (2): J. Hanka, 

s. 7 Besídka • Josef Hora: reprodukce olejomalby jako ukázka práce českých výtvarníků. 

Číslo 15-14.4.1945 
s. 3 Aktuality 

• Fotografie pamětní desky j ilemnického rodáka prof. Františka Pošepného, díla Bohumila 
Kafky. Foto: A. Dubský. 

s. 6, 7 O malířích našich poutí (Ing. Bohumil Holas) 

Článek se věnuje umění autorů pouťových dekorací. Foto (7): Ing. Bohumil Holas, 

s. 14 Besídka 
• Julie Mezerová: reprodukce olejomalby v rámci cyklu ukázky z posledních prací našich 

umělců. 
Číslo 16-21.4.1945 
s. 4 Zakladatel novodobého sochařství (Jaroslav Hlaváček) 
Medailon Václava Levého. 

• Václav Levý: Adam a Eva. — 1849. Foto: archiv. 

s. 7 Besídka 
• M. Štěpánek a Fr. Doležal: reprodukce olejomaleb dvou malířů v rámci cyklu ukázky 

z posledních prací našich umělců. Foto: lilek a Paul a Čuda, Holice. 

Číslo 17-28.4.1945 
s. 4, 5 Mosty a mostari (Václav Němec) 
Článek nabízí vhled do práce stavitelů mostů a doprovází jej 9 reportážních fotografií. Foto (9): B. 
Straka. 

s. 6 Vzpomínka na malíře J. Navrátila (Jaroslav Hlaváček) 
Medailon Josefa Navrátila doplněný třemi ukázkami z jeho tvorby. 

• Dostaveníčko,. Olej kolem r. 1853. 
• Rozkrojené pomeranče. - Olej po r. 1857. 
• Hon na lišku. - Olej kolem r. 1850. 

s. 15 
• Karel Skála: reprodukce dvou olejomaleb malíře v rámci cyklu ukázky z posledních prací 

našich umělců. Foto (2): archiv. 


