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O LIDECH, KTEŘÍ...

Anna Coleman Ladd

 Anna Coleman Ladd, rozená Watts, se narodila 
15. července 1878. Jako dítě vyrůstala v americké 
Philadelphii a později se za studiem vydala do Evropy. 
Studovala sochařství, a to konkrétně v Paříži a také 
v Římě. Když se roku 1905 přestěhovala zpět do 
Ameriky, poznala zde svou životní lásku, doktora 
Maynard Ladda a toho si také téhož roku vzala. Ale 
nebyla to žádná usedlá domácí hospodyňka. V Bostonu 
další tři roky studovala na místní Boston Museum School. 
Její první sochařské dílo pojmenované Triton babies bylo 
představeno roku 1915 na mezinárodní expozici v San 
Franciscu (nyní se nachází v podobě fontány 
v Bostonských veřejných zahradách). 
�

 Jelikož byla Anna ženou talentovanou v mnoha 
směrech, později také napsala dvě knihy. Jedna z nich 
byla středověkým románem a tou druhou byla satira na 
bostonskou společnost. A jako by to nestačilo, dokonce 
napsala i dvě divadelní hry, z čehož jedna inspirovala její 
budoucí činnost.
�
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 S manželem se po nějaké době života v Americe 
přestěhovali do Francie, kde se Anna seznámila s prací 
Francise Derwent Wooda v Masks for Facial 
Disfigurement Department (masky pro znetvořené 
tváře) v Paříži. Po setkání s Woodem se Anna rozhodla, 
že tato oblast je pro ni ta pravá a založila studio, do 
kterého za ní chodila spousta vojáků, kteří byli v první 
světové válce nějakým způsobem znetvořeni v obličeji. 
�

 
 Anna jim udělala odlitek tváře a poté jí 
pomáhala hlína či plastelína. Tato forma byla poté 
použita na konstrukci protézy z velmi tenké mědi. Kov 
byl natřený glazurou, aby co nejvíc připomínal odstín 
pacientovy pleti. Pomocí vlasů dělala tato geniální žena 
vojákům řasy, obočí a vousy. Protéza poté na obličeji 
držela zásluhou provázků nebo brýlí. Roku 1932 byla 
oceněna francouzskou vládou.
� Tato metoda je dnes celosvětově rozšířená a 
velkou zásluhu má na tom právě Anna.

Michaela Schwarzová

�

   

   

   

   



POVÍDKA
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 „Prosím?“ zvyšuje náhle matka hlas a já vím, že 
z té nejmilejší paní na světě, jak se máma často tváří, se 
právě stala nelítostná saň. Jenže já dnes nemám náladu na 
to, stáhnout ocas a poslušně odkývat vše, co se po mně 
chce. 

„Byla to nuda,“ říkám s lehkým náznakem 
lhostejnosti. 
„No, to jsem si mohla myslet!“ pronese matka teatrálně. 
„Tak my se tady s tatínkem snažíme udělat vám krásný 
výlet, abychom si společně užili dovolenou, a ty takhle?!“ 

Obvykle bych asi sklonila hlavu a omluvila se, ale 
dneškem jsem znechucená až do takové míry, že tohle 
nejsem schopná polknout. Vstávám, nadechuji se a… 
 Asi další půl hodiny na sebe s matkou vrháme 
blesky, nadáváme jedna druhé a vyčítáme si staré křivdy. 
Slzy mi tečou proudem, něco takového jsem nikdy 
nezažila. Nečekala bych, že by to mohlo zajít až tak 
daleko. 

„Kdo ví, co o nás říkáš před svými kamarády, když 
teď ukazuješ, jak mnou a tatínkem pohrdáš!“ Matka 
výrazně gestikuluje rukama a ukazuje směrem k tátovi, 
který mlčky sedí a čeká, až tenhle cirkus skončí. 
 Rukou si otřu oči a nos, tohle mi přijde jako 
podpásovka, protože… 

„Vždycky všem říkám, že jste úžasní,“ pronesu 
mezi vzlyky, můj hlas sípe a láme se. „A můžeš mi věřit 
nebo ne, ale vždycky všem říkám, že mám nehorázné 
štěstí, že mám zrovna vás.“ Víc už nezvládám. Sesouvám 
se na židli a zajíkavě se rozpláču. 
 Máma je chvíli ticho. Střídavě se dívá na mě, na 
tátu a sestru. 

„Mrzí mě to, Káťo,“ šeptá, když mě objímá. 
 „Mě taky, mami, promiň.“ Kouknu na ni 
uslzenýma očima. 

„Svatá rodina v Betlémě to určitě taky neměla 
vždy jednoduché, ale důležité je, že se měli celou dobu 
rádi,“ přerušuje chvilkové ticho táta. Usměji se na něj. 
Sice moc nemluví, ale když něco řekne, stojí to za to. 
 Znovu kouknu na mámu a šeptám: „A my se 
máme rádi, že?“ 

Barbora Larischová

Svatá rodina

Když se probouzím, prosvítá skrz špatně 
zatažené záclony do pokoje světlo. Zašklebím se a strčím 
hlavu pod polštář. Nemám náladu ani chuť cokoliv dělat. 
Nejraději bych se zachumlala do peřin a celý den se 
dívala na filmy. Kdyby nebylo takové horko. 

„Dobré ráno, berušky,“ vtrhne náhle do 
pokoje rozjařená matka, „Dnes je nádherný den, tak 
vyskočte z postýlek!“ Razantně rozhrne záclony, až mě 
náhlý sluneční svit na chvíli oslepí. 

Vykouknu jedním okem zpod polštáře. Máma 
stojí ve sportovních legínách u okna, které právě 
otevřela, a kochá se výhledem. Připlácnu si polštář 
o něco víc k hlavě a tiše zavzdychám. Dnešek bude chtít 
velkou dávku přemáhání, abych zůstala klidná. 

„Kam dneska půjdeme?“ vypískne malá sestra 
z postele pode mnou. 

„Půjdeme se podívat na výstavu betlémů,“ 
zašveholí matka nadšeně, „Je to odsud jen asi dvě 
hodinky pěšky. Tak šup, vstávejte, ať můžeme vyrazit co 
nejdřív!“ 

„Cože?“ posadím se rozespale na posteli, „A to 
proč?“ Žádné odpovědi se nedočkávám. Máma už 
mezitím opustila pokoj. Nezbývá mi nic jiného než 
uposlechnout rozkazy. Znechuceně slézám z postele 
a šourám se do koupelny. 

Když v pozdním odpoledni usedáme ke stolu 
v našem penzionu, abychom si dali vytoužený oběd, 
jsem mírně řečeno naštvaná. Výlet byl maximálně nudný 
a v podstatě jedinou jeho náplní bylo prohlížení několika 
zdařilých i méně zdařilých replik izraelského města se 
Svatou rodinou. Naprosto ztracený čas! 

„Copak je, beruško?“ ptá se máma, když 
zaregistruje můj splín. 

„Hm…“ zamručím.  Nevím,  co  přesně 
odpovědět, jelikož bych se s upřímností pustila na příliš 
tenký led, a nevím, jestli si to úplně mohu dovolit. 



Není mnoho filmů s duchařskou tematikou, které 
by stály opravdu za řeč. Na vrcholu tohoto specifického 
žánru se vedle Šestého smyslu hrdě umístil film se zářící 
Nicole Kidman v hlavní roli. Film, který je postaven na 
naprosto jednoduchých základech tajemna starého 
domu, ovšem atmosféra vytvořená na těchto principech 
je opravdu výtečná a v nejlepších momentech by nestačil 
leckterý nůž na její krájení.

Příběh se odehrává v osamělém starém domě na 
konci druhé světové války, kdy Grace čeká se svými 
dvěma dětmi na návrat manžela z bojů proti nacistům. 
Ovšem obě děti trpí záhadnou alergií na denní světlo, 
takže všechny okna a dveře jsou zajištěny proti jeho 
průchodu a matka Grace na svých ratolestech nadmíru 
lpí, jelikož jsou to jediné, co po jejím manželovi doma 
zůstalo.

Ti druzí

Jak už však název naznačuje, dočkáme se zjištění, že 
v domě není pouze matka s dětmi a služebnictvem. 
V domě zahaleném mlhou se začínají dít velice zvláštní 
věci, které nastanou, když Gracina dcerka začíná mluvit o 
malém hochovi Viktorovi, kterého v domě občas potkává. 
Některé scény z tohoto filmu jen tak nezapomenete a 
ručím vám, že až se ozve ve vašem potemnělém domě 
zvuk kroků zrovna, když budete sami doma, tak budete 
proklínat Ty druhé.

Ve své podstatě je tento film založen na klasických 
principech kinematografie. Celý děj se odehrává 
v jednom domě a to jen a jen umocňuje tajemnou 
atmosféru. Nepotkáme zde žádnou z moderních technik 
pro vyvolání strachu, jako je umělý coloring obrazu, 
roztřesení kamery nebo umělé zvuky. Ti druzí jsou 
natočeni klasicky podle ověřených technik pro točení 
dramatu. O to víc udivuje, jak moc dobře je zvládnutá 
emoční stránka filmu, která diváka nenechá odejít. Tak 
brilantně zvládnutých snímků na světě není mnoho, a už 
jen proto by měl Ty druhé bez rozdílu každý znát.

    

    

    Viktorie Pavlíčková 

RECENZE

Někdy se světy živých a mrtvých spojí v jeden.

Na závěr ještě mé hodnocení filmu. Rozhodla jsem se mu udělit 85 %.
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HUDBA

Rock for People - účast povinná!

Osobně jsem vždy byla spíše člověk přes 
koncerty nežli festivaly. Troufám si i říct, že přes 
koncerty se už ze mě stává pomalu, ale jistě mazák. 
Upřímně – za peníze, jež jsem investovala do vystoupení 
živé hudby, bych si už skoro mohla vyjet na pořádnou 
dovolenou.

Situace se však trochu změnila. V době, kdy 
vládla krutá zima a nastal čas Vánoc, jsme se rozhodli 
pořídit si lístky na letní festival, jenž nese název Rock for 
People. Byla to jakási motivace a něco, na co jsme se 
mohli těšit, jakmile se na obloze objeví pálivé sluníčko.

Festival se konal v Hradci Králové a trval celé tři 
dny, které přetékaly přitažlivými jmény vystupujících. 
Tento rok to byl dvacátý čtvrtý ročník, a i když je jasné, 
že pořádnou party si vedení festivalu chystá na příští rok, 
i letos to byla opravdová jízda.

V areálu, kde byla samotná pódia, jsme si 
připadali jako na takové menší dovolené. Jídla bylo 
všude dost, i když pro náročnější strávníky nebyl až 
takový výběr a tolik možností. Ale zase bylo vždy 
dostatek ledových osvěžení, ať už ve formě nanuků, 
zmrzliny nebo alkoholických i nealkoholických nápojů.

Dále festival nabízel i možnost zchladit se 
v tamním bazénku, který byl kvůli třicetistupňovým 
teplotám neustále plný. Jedním z nejpopulárnějších míst 
bylo ze stejného důvodu vodní dělo, i když do minuty 
nás opět osušily rozžhavené sluneční paprsky.

Vystupujících bylo celkem neuvěřitelných sto 
dvacet dva na pódiích různých velikostí – od těch mini, 
kde se snažili zaujmout i nováčci, až po ta masivně 
velká. Dokonce přímo u vstupu se nacházelo pódium, 
které bylo volně přístupné návštěvníkům festivalu, 
pokud si chtěli zazpívat a zahrát na kytaru, basu či bicí.

� I když je festival zaměřen hlavně na hudební žánry, 
jako jsou rock, metal a punk, letos se line-up pestřil 
i jinými žánry, jako pop, indie a mnoho dalších včetně DJů. 
Nemluvě o tom, že některé vystupující bylo opravdu těžké 
zařadit do jakéhokoliv žánru, tudíž by se dalo říci, že 
vynikali svou jedinečnou tvorbou hudby.

Dokonce byla možnost zakoupit si i merch umělců 
– a že výběr nebyl malý. Jen ceny byly poněkud vysoké, 
ale to se dá na festivalech předpokládat.
 Mezi nejočekávanější hvězdy patřili umělci jako 
Skillet, The Prodigy, Volbeat, The Kooks, Beatsteaks, DJ 
Sigma nebo Sick Puppies. Všechny tyhle skupiny si 
naprosto podmanily dav a rozhodně nebyly jediné, komu 
se to povedlo. Celý line-up i aftermovie jsou stále 
k nalezení na oficiálních stránkách festivalu, kde se během 
roku také samozřejmě objeví informace k příštímu 
ročníku.

Pro mě osobně se stala novým objevem česká 
kapela s anglickými texty Pilot Season. A vůbec atmosféra 
třeba u Skilletů byla naprosto nepřekonatelná. Musím 
uznat, že i když jsem neznala dopředu tak moc 
účinkujících, celou akci jsem si užila úplně maximálně a 
moje hudební knihovna byla obohacena o nové kousky.
 Festival měl skvělou organizaci a kvůli velkému 
počtu pódií a ostatní zábavy se člověk opravdu nenudil. 
Dokonce i spaní ve stanu s různými druhy otravného 
hmyzu za to stálo.

Shrnula bych to tedy tak, že mě festival opravdu 
příjemně překvapil a chtěla bych ho jednoduše doporučit 
všem. Pro mě osobně je příští ročník samozřejmostí, takže 
se možná sejdeme právě tam.

�

�
Michaela Thomasová
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ZAJÍMAVOST

Vzhledem k tomu, že jsem člověk, který miluje 
oceán, mořské živočichy a taky cestování, rozhodla jsem 
se, že dnešní článek věnuji kytovcům, které jsem měla 
možnost spatřit letos o prázdninách – a byl to pro mě 
neuvěřitelný zážitek. Poměrně dost kulohlavců jsem 
viděla na španělském ostrově Tenerife, což je jedno 
z mála míst, kde tito tvorové žijí po celý rok. Pojďme si 
o nich tedy něco povědět.

I když to na první pohled možná tak nevypadá, 
kulohlavci patří mezi čeleď delfínovití. Jedná se 
o druhého největšího zástupce této čeledi (první příčka 
patří kosatce). Samci mohou dosahovat délky až 8 metrů 
a jejich váha se pohybuje kolem 3 tun. Samice jsou 
poměrně menší – délka jejich těla je 4 až 6 metrů. Jak 
napovídá jejich název, kulohlavci jsou zbarvení do černa, 
pouze jejich břišní strana je šedobílá. 

Svůj český název si kulohlavec zasloužil díky 
tvaru své hlavy. Říká se jí „meloun“ a slouží ke zlepšení 
hydrodynamiky jedince. Jeho zuby jsou kuželovité a ne 
moc ostré. Každá čelist nese nejčastěji 10 zubů. To, že 
jeho zuby nejsou příliš ostré, odpovídá tomu, čím se živí. 
Loví totiž sépie, za kterými se potápí i do velké hloubky 
(několik stovek metrů). Kulohlavec je noční lovec, den 
většinou tráví odpočinkem. Kromě hlavonožců se živí 
také rybami. Svoji kořist vyhledává pomocí echolokace, 
stejně jako třeba delfíni. 

Kulohlavci jsou velmi společenští živočichové, 
kteří většinou žijí ve skupinách o 10 až 30 jedincích, ale 
některé skupiny mohou čítat stovky jedinců. Nejsou to 
jen sociální tvorové, ale jsou taky vysoce inteligentní. 
V přírodě se kulohlavci vyskytují v chladných vodách 
severního Atlantiku a Pacifiku, ale mohou být spatřeni 
i ve Středomoří. Samice jsou březí 15–16 měsíců a rodí 
pouze jedno mládě. Nerodí však každý rok, ale ve tří až 
čtyřletých intervalech. Mladé samice většinou se svou 
rodinou zůstávají a starší samci skupinu opouštějí. 
Kulohlavci patří mezi dlouhověké živočichy, kteří se 
mohou dožít až 50 let. 

Kulohlavec černý

Občas se stává, že celé skupiny těchto kytovců 
uvíznou na mořském pobřeží, ale není známo proč. Je 
možné, že se na břeh vrhají, když do poslední chvíle 
pronásledují kořist, sami utíkají před predátory nebo 
chrání zraněné jedince. Pokud je totiž jeden člen ze 
skupiny nemocný nebo nestačí tempu ostatních, jeho 
druhové se vrátí a pomáhají mu. 
 Kulohlavci jsou celkem zvídaví a rádi dělají 
společnost výletníkům na moři. Bohužel, lidé se k nim ne 
vždy chovají stejně. Tito černí delfínovci jsou obětmi 
každoročního masakru na Faerských ostrovech, které 
patří Dánsku. Přestože je v Dánsku lov kytovců zakázán, 
Faerské ostrovy mají výjimku s ohledem na dlouhodobou 
tradici. Jedná se ovšem o tradici dosti krvavou. Lovci 
totiž zpracovávají jen to „nejlepší“ maso a zohavená těla 
kulohlavců nechávají pohozená na pláži, kde je moře 
zbarveno do ruda i o několik dní později. 

Studie přitom ukazují, že konzumace jejich masa 
je velmi nezdravá. Jejich těla totiž obsahují těžké kovy – 
hlavně rtuť, a také jiné chemikálie, které se v oceánu 
hromadí. Kromě toho podle IUCN není početní stav 
kulohlavců známý, takže by bylo moudré tuto tradici 
ukončit.

Klára Adamopulosová
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Wimbledon

Jako každý rok se na začátku prvního 
prázdninového měsíce hraje Wimbledon, 
nejslavnější tenisový turnaj na světě. Na perfektně 
střižených travnatých dvorcích slavného All 
England Clubu se každoročně představují ta 
největší tenisová esa, která zde jsou za jediným 
účelem – vyhrát na centrálním dvorci titul. V tomto 
čísle časopisu bych se tedy chtěl věnovat 
samotnému turnaji a jeho tradicím. 

Historie prvního ročníku se začala psát roku 
1877. Tehdy se tohoto turnaje mohli účastnit 
výhradně muži, a to pouze ve dvouhře. Celkem se 
1. ročníku zúčastnilo 22 hráčů a vítězem se stal 
domácí Spencer Gore. O několik let později, přesně 
v roce 1886, se mohly Wimbledonu účastnit i ženy 
a první vítězkou se stala Maud Watsonová. 
V období obou světových válek se turnaj nekonal. 
Až od roku 1968 (začátek open éry) umožnil 
Wimbledon přístup profesionálním hráčům. Mezi 
největší hvězdy turnaje patří: Roger Federer, Rod 
Laver, Peter Sampras, sestry Williamsovy, Steffi 
Grafová, Martina Navrátilová a další.

 Jako vůbec první český (československý) vítěz 
turnaje se do jeho dějin zapsal Jaroslav Drobný v roce 
1954, když si zde zahrál nejdelší finále historie, které 
trvalo 2 hodiny a 35 minut. Jeho nástupcem se v roce 
1973 stal Jan Kodeš. Kodeš byl posledním českým 
vítězem mužské dvouhry. Pokoušeli se o to ještě 
například Ivan Lendl a Tomáš Berdych. Oba prohráli 
ve finále. V letech 1978 a 1979 triumfovala, již jednou 
zmíněná, Martina Navrátilová, která však už tehdy 
reprezentovala USA. V roce 1975 se nevrátila 
z amerického turnaje, a tak jí bylo odebráno 
československé občanství. Zvítězila zde celkem 
devětkrát a drží zde zatím nejvíce titulů ve dvouhře. 
Další českou vítězkou se na 3. pokus stala Jana 
Novotná, která nejprve v roce 1993 nestačila na 
vynikající Němku Grafovou a o 3 roky později na 
Švýcarku s českými kořeny Hingisovou. Až v roce 
1998 se vysněného titulu dočkala. Poslední českou 
vítězkou Wimbledonu se stala Petra Kvitová. Ta ve své 
životní sezóně v roce 2011 překvapila favorizovanou 
Rusku Marii Šarapovovou a zvedla nad hlavu vítězný 
talíř. Svůj triumf dokázala zopakovat o tři roky 
později.

Tradice na Wimbledonu hrají velice důležitou 
roli. Šatny jsou dřevěné a tenisté musí hrát v bílém 
oblečení. Odsud pochází také označení pro tenis: „bílý 
sport“. Areál včetně kurtů neobsahuje žádné reklamní 
plochy. Typickou pochoutkou jsou jahody se 
šlehačkou a k tomu sklenička šampaňského. Trofeje 
vítězům předává Jeho královská výsost Princ Edward 
se svou chotí. Sama královna Alžběta II. grandslam 
navštívila v letech 1957, 1962, 1977 a 2010.

Matyáš Mička

SPORT
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Chlorella

Pokud jste o této sladkovodní řase dosud 
neslyšeli, máte štěstí, jelikož dnes se podíváme na 
její účinky a na to, jaký má vliv na lidské tělo. Dnes 
hodně lidí tuto řasu užívá jako doplněk stravy, 
protože jde o jedno z nejzdravějších „jídel“. Ale co 
je na této superpotravině tak skvělého? Je tu hned 
několik důvodů, proč ji začít užívat:

· nejdůležitějším účinkem je detoxikace – 
chlorella na sebe váže škodlivé toxiny z krve 
a tkání a odvádí je z těla ven

· při její konzumaci se zefektivňuje práce 
trávicího traktu člověka – při jejím užívání 
stačí jíst menší množství potravy, aniž by 
měl člověk hlad

· obsahuje vysoké množství chlorofylu – 
podporuje imunitní  systém, tvorbu 
hemoglobinu, pomáhá s hojením ran; 
chlorofyl se samozřejmě vyskytuje 
v zelených rostlinách

· chlorella je zásadotvorná – kyselinotvorná 
strava ničí buňky a podporuje vznik nemocí, 
zásadotvornost této řasy snižuje překyselení 
organismu a obnovuje acido-alkalickou 
rovnováhu

· skládá se až z 60 % z rostlinného proteinu 
a obsahuje mnoho vitamínů a minerálů

· obsahuje  růs tový faktor,  k terý má 
omlazující efekt 

· snižuje vysoký cholesterol
· zvyšuje odolnost proti infekcím 
· má význam pro tvorbu červených krvinek, 

přenos kyslíku a má antioxidační účinky 
· chlorella je bohatá na hořčík – mírní 

podrážděnost a nervozitu, je potřebný pro 
mentální zdraví, udržuje v dobrém stavu 
oběhový systém a působí jako prevence 
infarktu

Jak je vidět, chlorella má pro naše tělo opravdu 
velký význam. A v jaké formě se užívá? Může to být 
buď ve formě tablet, prášku, či tekutých výtažků. Při 
užívání chlorelly ve formě tablet se doporučuje 
denní dávka 20 tablet. Nemusíte se však spoléhat 
pouze na tablety – oblíbenou verzí konzumace je 
přidávání řasy do smoothie. Přikládám zde jeden 
recept, který je velmi jednoduchý a stojí za zkoušku:

Budeme potřebovat: 
ü 1 lžičku chlorelly� �       
ü 1 hrnek mléka
ü 1 banán
ü 1 lžičku chia semínek
ü ¾ granátového džusu 

postup:
Ř Nakrájíme banán a spolu s dalšími ingrediencemi 

hodíme do mixéru. Mixujeme do hladka, pokud je 
smoothie příliš husté, přilijeme více mléka. 
Nakonec přidáme chia semínka a můžeme si 
vychutnat tuto zdravou dobrotu! 

Klára Adamopulosová

  



Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: 

Klára Adamopulosová, Michaela Thomasová, Matyáš Mička, Barbora 
Larishová, Michaela Schwarzová  a Viktorie Pavlíčková.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

