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PŘEDMLUVA

Kalendář paní a dívek českých vycházel v letech 1888 – 1920 v 
českých zemích. Ve své době si rychle získal oblibu, a stal se 
oblíbeným periodikem pro ženy. Přispívala do něj i řada 
významných osobností. Za nejdůležitější období vydávání 
tohoto Kalendáře se obecně považuje éra, kdy byl redigován 
Růženou Jesenskou.

Postavení žen v 19. století tvořilo důležité sociální prostředí pro 
vznik některých časopisů. V této době se jednalo především o 
časopisy určené ženám, mezi které spadal i Kalendář paní 
a dívek českých. V té době, kdy začal Kalendář vycházet, 
nabízel český trh kalendáře různých zaměření, názvů i podob. 
Kalendář paní a dívek českých, začal vycházet v roce 1888. 
Jeho prvním vydavatelem byl František Bohuslav Batovec, třetí 
ročník již převzal nakladatel Jan Otto a vcházel  tiskem  grafické
společnosti Unie v Praze.

Kalendář obsahoval příspěvky různých žánrů. Převážně se 
jednalo o povídky či eseje, ale našli bychom zde i množství 
naučných pojednání. V redakci zasedaly významné české 
osobnosti z oblasti literární, publicistické nebo vědní.  



Za nejvýznamnější období tohoto periodika se považuje jeho 
poslední etapa s hlavní redaktorkou Růženou Jesenská, tedy v 
rozmezí let 1911-1920. Od roku 1913 byla jako ilustrátorka 
uvedena Zdeňka Braunerová. Jejím oblíbeným uměleckým 
námětem se staly především přírodní motivy.

Obsah Kalendáře byl rozdělen na tři základní části - kalendářní 
část, literární část a inzerci, neboli oznámení. Počet stran se 
pohyboval v prvních letech mezi 150 – 180. Když redakci 
převzala Jesenská, zmenšoval se rozměr i počet listů. Na konci 
válečného období klesl dokonce asi na 90 stran.

Reklamy v Kalendáři byly cíleny na ženy v domácnosti. Jejich 
typ se postupem času proměňoval. V prvních ročnících to byly 
hlavně upoutávky na hudebniny, knihy, časopisy a oděvy. O 
deset let později to už byly jednoznačně reklamy na lékařské 
zboží, tzn. zázračné masti, pilulky, různé medikamenty, ale i 
soukromé ordinace převážně ženských doktorů. 

Reprint originálu Kalendáře z roku 1920 nabízí pouze 
kalendářní část s vyznačením církevních svátků, různých 
historických letopočtů či údajů potřebných pro hospodáře. 
Grafickou ornamentální dekoraci obálky i hlavních listů, včetně 
měsíčních znamení navrhla Zdeňka Braunerová.
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