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Příloha 
 

Příloha 1 – Masarykův jezdecký oděv, který nosil ve svém volném čase a na méně formální 

příležitosti (zdroj: http://muzeum3000.nm.cz/aktuality/v-cem-na-dovolenou-inspirujte-se-u-t-

g-masaryka) 

 

 

Příloha 2 – Masarykova furažka, ozdobená legionářskou bikolorou (zdroj: 

http://www.vhu.cz/vyvoj-stejnokroju-byva-rychly-reaguje-na-valecne-potreby/)  

 

http://muzeum3000.nm.cz/aktuality/v-cem-na-dovolenou-inspirujte-se-u-t-g-masaryka
http://muzeum3000.nm.cz/aktuality/v-cem-na-dovolenou-inspirujte-se-u-t-g-masaryka
http://www.vhu.cz/vyvoj-stejnokroju-byva-rychly-reaguje-na-valecne-potreby/
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Příloha 3 – nalevo oděv „Stresemann“ alias stroller, napravo klasický žaket (zdroj: Kybalová, 

2009, s. 87) 

 

Příloha 4 – G. Stresemann nalevo ve svém nově zkráceném žaketu (zdroj: 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=4169)  

 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=4169
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Příloha 5 – nalevo kancléř K. Adenauer oblečený do „Bonner Anzug“ (zdroj: 

https://www.gentlemansgazette.com/stresemann/) 

 

 

Příloha 6 – B. Mussolini v žaketu, v němž denně úřadoval (zdroj: 

https://cz.pinterest.com/pin/477170523000243246/).  

 

 

 

 

 

https://www.gentlemansgazette.com/stresemann/
https://cz.pinterest.com/pin/477170523000243246/
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Příloha 7 – nalevo Winston Churchill jako čerstvě zvolený poslanec (1900) ve svém typickém 

cambridge bowler hat a puntíkovaném motýlku. Napravo Churchill jako ministerský předseda 

za druhé světové války (1941) se stejnými doplňky (klobouk a stejně vzorovaný motýlek) – 

zdroj: (Paterson, 2006, stránky 32, 54). 

 

Příloha 8 – W. Churchill a A. Eden na přebalu dobového módního magazínu (1939) – zdroj: 

https://www.permanentstyle.com/2011/12/the-tailor-cutter-politicians.html  

 

https://www.permanentstyle.com/2011/12/the-tailor-cutter-politicians.html


5 
 

Příloha 9 – Churchill ve své kombinéze a pohodlných trepkách s vyšitým monogramem na 

setkání spojeneckých představitelů v Quebecku (1943) – zdroj: (Paterson, 2006, str. 124). 

 

Příloha 10 – Churchill se svým mohutným řetězem od kapesních hodinek – zdroj: (Paterson, 

2006, str. 152). 
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Příloha 11 – zástupci zemí na summitu G8 v roce 2013, deklarující neformálnost a otevřenost 

jednání svým neformálním oděvem, tzv. smart casual (zdroj: http://politicsinn.com/g8-

summit-round-up/).  

 

 

Příloha 12 – Karel Schwarzenberg na předvolební fotografii před parlamentními volbami 

v roce 2010 (zdroj: http://www.muzivcesku.cz/rustikalni-jezevec-nebo-knizeci-seladon/).  

 

http://politicsinn.com/g8-summit-round-up/
http://politicsinn.com/g8-summit-round-up/
http://www.muzivcesku.cz/rustikalni-jezevec-nebo-knizeci-seladon/
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Příloha 13 – starostové, vyjadřující podporu K. Schwarzenbergovi tím, že na sobě všichni 

měli motýlky (zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/290559-starostove-s-motylky-prijeli-do-

prazskeho-ghetta-podporit-schwarzenberga.html).  

 

 

Příloha 14 – Schwarzenberg a jeho červené ponožky (zdroj: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/schwarzenberg-sokoval-diplomaty-usnul-pri-

konferenci/r~i:article:714470/).  

 

https://www.novinky.cz/domaci/290559-starostove-s-motylky-prijeli-do-prazskeho-ghetta-podporit-schwarzenberga.html
https://www.novinky.cz/domaci/290559-starostove-s-motylky-prijeli-do-prazskeho-ghetta-podporit-schwarzenberga.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/schwarzenberg-sokoval-diplomaty-usnul-pri-konferenci/r~i:article:714470/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/schwarzenberg-sokoval-diplomaty-usnul-pri-konferenci/r~i:article:714470/
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Příloha 15 – kampaň „Karel for PreSident“ (zdroj: 

https://www.mediaguru.cz/2012/12/kampane-prezidentskych-voleb-pokracuji/print-7/).  

 

 

Příloha 16 – A. Tsipras přebírá kravatu od italského předsedy vlády M. Renziho (zdroj: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11388437/Alexis-Tsipras-tells-

Matteo-Renzi-I-will-wear-your-tie-when-we-solve-Greeces-debt-crisis.html).  

 

 

 

https://www.mediaguru.cz/2012/12/kampane-prezidentskych-voleb-pokracuji/print-7/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11388437/Alexis-Tsipras-tells-Matteo-Renzi-I-will-wear-your-tie-when-we-solve-Greeces-debt-crisis.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11388437/Alexis-Tsipras-tells-Matteo-Renzi-I-will-wear-your-tie-when-we-solve-Greeces-debt-crisis.html
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Příloha 17 – Tsipras s vůdcem ideově blízké španělské strany „Podemos“ Pablem Iglesiasem 

(zdroj: https://www.jacobinmag.com/2015/01/pablo-iglesias-speech-syriza/).  

 

 

Příloha 18 – demonstranti proti Tsiprasově vládě se symbolickou kravatou (zdroj: 

https://www.quora.com/Why-did-neither-Greek-Prime-Minister-Alexis-Tsipras-nor-most-of-

his-entourage-wear-ties-during-his-recent-visit-to-Iran-Is-it-fashion-or-politics).  

 

 

 

 

 

https://www.jacobinmag.com/2015/01/pablo-iglesias-speech-syriza/
https://www.quora.com/Why-did-neither-Greek-Prime-Minister-Alexis-Tsipras-nor-most-of-his-entourage-wear-ties-during-his-recent-visit-to-Iran-Is-it-fashion-or-politics
https://www.quora.com/Why-did-neither-Greek-Prime-Minister-Alexis-Tsipras-nor-most-of-his-entourage-wear-ties-during-his-recent-visit-to-Iran-Is-it-fashion-or-politics
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Příloha 19 – Korwin-Mikke s lesklým motýlkem, nevhodným na denní nošení (zdroj: 

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/546647,janusz-korwin-mikke-corka-

zatrzymanie-policja-auto.html).  

 

 

Příloha 20 – Korwin-Mikke ve svém nejnápadnějším outfitu (zdroj: 

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/544931,ue-janusz-korwin-mikke-ukarany-za-

obrazliwe-uwagi-na-temat-kobiet-kobiety-pe.html).  

 

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/546647,janusz-korwin-mikke-corka-zatrzymanie-policja-auto.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/546647,janusz-korwin-mikke-corka-zatrzymanie-policja-auto.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/544931,ue-janusz-korwin-mikke-ukarany-za-obrazliwe-uwagi-na-temat-kobiet-kobiety-pe.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/544931,ue-janusz-korwin-mikke-ukarany-za-obrazliwe-uwagi-na-temat-kobiet-kobiety-pe.html

