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Arnold Genthe byl americký fotograf, 
n o v i n á ř  a  d e s i gn é r  n a r oz e n ý  
v Německu, který se proslavil svými 
fotografiemi sanfranciské Čínské čtvrti, 
zemětřesení v San Franciscu a portréty 
známých osobností a politiků.
 Arnold se narodil v Berlíně 8. ledna 
1869, zde také vyrůstal a studoval. 
V roce 1895 emigroval do San 

Francisca, kde se stal vychovatelem a naučil se sám 
fotografovat. V čínské části města ho zaujali nejrůznější 
obyvatelé: od dětí po narkomany. Často svůj fotoaparát 
skrýval, aby jím nevyděsil své „modely“. 
 Snímky někdy různě retušoval a upravoval, aby tak 
odstranil důkazy o západní kultuře. Jeho 200 fotografií 
Čínské čtvrti tvoří jediný dochovaný záznam této části 
města před zemětřesením (1906).
 
 

Povědomí o A. Gentheovi se začalo zvyšovat ke konci 
19. století – poté, co několik 
časopisů otisklo jeho 
fotografie. Založil si vlastní 
ateliér, který využíval jako 
portrétní a fotografické 
s tu d i o .  P ř i  p o ž á r e c h  
propuknuvších v souvislosti 
se zemětřesením byl ateliér 
n ě k o l ik r á t  p oš k o z e n ,  
Arnold ale pokračoval ve 
své práci a pracoval zároveň 
n a  r o z v o j i  b a r e v n é  
fotografie.

O LIDECH, KTEŘÍ...

Arnold Genthe
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Od roku 1911 pobýval v New Yorku a fotografoval osobnosti, jako například Theodore Roosevelta, Woodrow Wilsona 
nebo Gretu Garbo. Jeho fotografie tanečníků moderního tance byly otištěny v knize „The Book of the Dance“.
 Rád experimentoval s procesem autochrom – první barevnou fotografií, a to až do roku 1942, kdy zemřel na 
srdeční infarkt. 

Tereza Víchová



HUDBA

Obraz namalovaný tóny šansonu

 Hana Hegerová je nazývána královnou 
československého šansonu, a to právem, protože kdo by 
si při zmínce o tomhle žánru nevzpomněl na její jméno? 
Písně, které prezentuje, jsou plné lásky, naděje, ale 
i zklamání a každá z nich je jedinečná. 
 V  osobním  životě prožila několik těžkých chvil. 
Když chtěla po ukončení střední školy pokračovat ve 
studiu na vysoké škole ekonomické, bylo jí to kvůli 
„třídnímu původu“ znemožněno, a proto se tedy musela 
spokojit s prací v komárenských ocelárnách. 
 

 Také strávila půl roku ve vězení kvůli penězům, které 
jí přišly na účet. Myslela si totiž, že je to její honorář. Později 
se ovšem zjistilo, že peníze patřily Karlu Gottovi, a tak byla 
za zatajení těchto peněz, tzn. zpronevěru, odsouzena. 
 Za svou kariéru hrála v několika divadlech, 
například v  Semaforu. Dosáhla i spousty mezinárodních 
úspěchů. Vystoupila s francouzsky zpívanými písněmi 
v pařížské Olympii a na Světové výstavě v Montrealu 
a v 70. letech se pravidelně umisťovala v první desítce 
v anketě Zlatý slavík.
 Vzhledem k tomu, že její zdravotní stav se zhoršoval, 
selhával jí pohybový aparát a ledviny jí přestávaly pracovat, 
ohlásila 11. srpna 2011 konec kariéry. Na jevišti ji sice už 
neuvidíme, ale její písně nám budou dělat radost navždy.
 Několik jejích písní je inspirováno knihami, jako 
Obraz Doriana Graye nebo Petr a Lucie. Ve skladbách lze 
cítit hravost a živelnost, a hlavně příběhy jednotlivých 
postav. Kupodivu se oba tituly nachází i v seznamu povinné 
četby. Náhoda? Podíváme se blíže na zoubek jedné z nich.
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HUDBA

 Kdo by neznal knihu Obraz Doriana Graye? 
Nicméně pokud patříte mezi těch pár lidí, kteří o téhle 
knize ještě neslyšeli, tato píseň vám může jemně přiblížit 
celý děj. A pokud ji znáte moc dobře, budete uneseni 
verši, které skrývají příběh. 
 Text napsal Petr Rada a obsah písně soustředil do 
prostředí pouti, kde najdete střelnici s papírovými růžemi 
pro drahé polovičky. Pro naši dívku, která zažila tento 
příběh, vystřílel jeden neznámý malíř celou kytici. 
Následovala návštěva půdy, kde začal vyprávět 
ohromující příběh o obrazu Doriana Greye. 

„o tom, jak se obraz měnil
podle toho, co si prožil
pan Dorian Gray“

 Jako každá žena, která chce zůstat navždy mladá 
a svěží, i ona na naléhání malíře souhlasila 
s namalováním takového obrazu. A jak prozrazuje část 
z jedné sloky, malíř jasně věděl, proč chce dívku 
namalovat.

„Snad, že mi ten obraz slíbil,
snad, že se mi malíř líbil,
stoupla jsem si tam.
A pak, přes to malování,
došli jsme až k milování,
obraz ještě mám.“

 

 A jak šel čas, tak hrdinka stárla, a obraz zůstával stále 
stejně krásný jako kdysi. Její vztah k obrazu byl stále 
nenávistnější, protože viděla tu krásnou, mladou tvář, která 
zmizela v dávných dobách, jelikož se na ní podepisoval 
každý další prožitý rok. Zjistila, že mládí jí nenávratně 
ukazuje svá záda.

„Snad se malíř málo snažil,
obraz se mu nepodařil,
nemění svou tvář.
Já však, každou novou poutí
stárnu víc, a to mě rmoutí,
že byl malíř lhář.“

 Mezi pravým příběhem a obsahem písně je 
rozdílnost v tom, že Dorian Gray ten obraz nenáviděl kvůli 
tomu, že mu sebral lidskost a svobodu, kdežto naše mladá 
dívka ho neměla ráda právě proto, že se obraz neměnil. 
Kromě toho trpěla pocitem, že byla malířem využita, úplně 
stejně jako Dorian. Tak píseň má aspoň „šťastnější“ konec, 
který nekončí smrtí, ale pouze dalším ženským zklamáním.
 
 Já osobně tuhle píseň zbožňuji a jsem schopná ji 
pouštět stále dokola, aniž by mě omrzela. Rozhodně 
doporučuji všem, aby si ji poslechli, ponořili se do krásných 
veršů a nechali se okouzlit hlasem Hany Hegerové.

Kateřina Mališková
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 Pokud jste jedním z těch, kteří milují chvíle, při 
nichž tělem proudí adrenalin, pak je tento článek přímo 
pro vás. Představíme vám zde totiž Top 5 nejprudších 
a nejděsivějších sjezdovek na světě.
 Někde jsou tyto sjezdovky volně přístupné, 
některé jsou povoleny jen pro experty či lyžaře 
s průvodci. Často se totiž projíždí velmi nebezpečnými 
úseky se skrytými překážkami, útesy, proláklinami nebo 
i  místy s  lavinovým ohrožením.  Jen díky 
profesionálnímu výcviku nebo díky průvodci jste tyto 
sjezdovky schopni projet bez zranění.

1. VALLÉE BLANCHE, Chamonix, Francie

Valée Blanche je 20 km dlouhá, a tím jedna z nejdelších 
freeride sjezdovek v Evropě. Troufnou si na ni jen ti 
nejzkušenější lyžaři – během sjezdu zde zdoláváte 
převýšení 2 800 metrů, a aby toho nebylo málo, nacházejí 
se tu četné trhliny a občas se utrhne lavina. Proto znalci 
doporučují najmout si na pár hodin průvodce, který vám 
nejen toto všechno ukáže, ale najde tu nejlepší cestu 
právě pro vás.

2. CORBET'S COULOIR, Jackson Hole, USA 
Tato trať, začínající třímetrovým sešupem olemovaným 
na každé straně skálami, je pojmenována po lyžařském 
instruktorovi Barry Corbetovi. Sjezdaři zde dále musí 
překonat devítimetrovou trasu pod úhlem 50 stupňů 
a následně prudce zabočit doprava, aby se vyhnuli 
skaliskům. Na tuto sjezdovku se dostanete pohodlně 
lanovkou.

3. STREIF, Kitzbühel, Rakousko

Sjezdovka S t re i f  j e  považována  za  j ednu 
z nejnáročnějších a nejnebezpečnějších tratí ve Světovém 
poháru v alpském lyžování. Tento sjezd si můžete také 
vyzkoušet, neboť je veřejnosti mimo závody otevřen. 
Streif je sice značená v lyžařských mapách jako červená, 
ale nachází se na ní tři nebezpečné úseky, ve kterých vás 
to vyzdvihne ze země. Proto je spíš pro experty, ostatním 
doporučíme vyhnout se jí. 

4. LANGE ZUG, Rakousko

Na jejím začátku musíte překonat zdánlivě svislou stěnu se 
sklonem 55 stupňů. Trasa vede ze štítu Rüfikopf do obce 
Lech, ležící v údolí. Sjezd je dlouhý 6,5 kilometru a od 
lyžařů vyžaduje vynikající lyžařské schopnosti, dobrou 
techniku, ale i ohromnou sílu a vytrvalost. Mnoho lidí proto 
věří, že to je jedna z nejtěžších tratí na světě.

5. MUR SUISSE / SWISS WALL, Švýcarsko

La Chavanette je známé také jako „Švýcarská zeď“. To už 
samo o sobě naznačuje, že za touto sjezdovkou se skrývá 
něco neobyčejného. Je totiž jednou z nejhrůzostrašnějších 
na světě. Mnohdy během sjezdu je tak strmá, že netušíte, co 
je před vámi.  Těm, co se odváží tuto „zeď“ sjet, se 
doporučuje vyjet si lanovkou co nejdříve ráno, protože 
v odpoledních hodinách slunce přeměňuje už tak složitou 
sjezdovku v kus ledu.

Toto je seznam 5 nejděsivějších sjezdovek na světě. Těm 
z vás, kteří se chystají v budoucnu některou z nich sjet, 
přejeme hodně štěstí, pevné nohy a spoustu síly.

Eva Plačková

Ďábelské sjezdovky
aneb Kam za nejhrůzostrašnějšími sjezdy

BEDEKR
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RECENZE

Umění vraždy

 Před nedávnem jsem měla možnost zhlédnout 
komediální detektivní thriller s názvem „Umění vraždy“ 
amerického autora Joe DiPietra. Tato činohra poodkrývá 
život excentrických umělců, jimž je dovoleno vše. Manželé 
Jack a Annie, dva malíři, pozvali do svého luxusního domu 
na večeři jejich agenta Vincenta. Jen co vkročí do dveří, 
začne se rozbíhat spletitý a promyšlený plán vraždy pána 
domu… Na vcelku prosté scéně je kromě malířského stojanu 
jakási nádrž plná vody, která slouží Jackovi jako relaxační 
prostor. Zatímco Jack je ve své nádrži, navrhuje Annie 
Vincentovi, že jejího manžela spolu zavraždí. A to právě 
v oné nádrži – ne náhodou připomíná rakev. Vincent zprvu 
odmítá, ale když se dozví, že všechny Jackovy obrazy 
malovala Annie a že po jeho smrti jejich cena výrazně 
stoupne (Annie bude malovat dál a obrazy budou jakoby 
z Jackovy pozůstalosti), souhlasí. Nakonec je ale všechno 
jinak, zvláště když se do věci vloží irská služka Kate, která 
má vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a služku dělá jen 
proto, aby získala povolení k trvalému pobytu...
 

 Děj je plný akce a neuvěřitelných situací, které 
rozjíždí rychlý sled příběhu. Zpočátku to vypadá, že agent 
s manželkou jednoduše zavraždí umělce a shrábnou jeho 
peníze, konec hry. Ale jak se představení chýlí ke konci, 
zjišťujeme, že zápletka a vlastně celý plán vraždy byly 
mnohem složitější a zamotanější, než se zprvu zdálo. Ona 
zapeklitá situace však nenechává diváka zmateného, děj 
není nijak chaotický, nýbrž rafinovaný. Celé představení 
ve mně zanechalo pocit vítězství ženské lstivosti, 
vychytralosti a elegance, s jakou se malířka Annie 
nakonec zbavila labilního manžela a dalších překážek, 
které jí bránily v cestě k úspěchu. 
 Tato hra a její autor mají můj respekt a obdiv, 
stejně jako herci Slezského divadla v Opavě. Jakub 
Stránský, Sabina Muchová, Daniel Volný – jako vždy 
úžasní. Novou posilou našeho divadla byla letos poprvé 
Andrea Zatloukalová, jejíž výkon nebyl o nic méně 
chvály hodný. Jen tak dál! Vám všem moc doporučuji tuto 
inscenaci zhlédnout, ať už v podání našeho divadla, nebo 
jinde – rozhodně nebudete litovat. Zajděte a zjistěte, jak se 
nakonec celá zápletka zamotala i rozuzlila. 

Tatiana Burdová



ŽIVOTNÍ STYL
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Vegetariánství

V dnešní době je moderní se nějakým způsobem 
vyčleňovat ze společnosti, např. speciálními stravovacími 
návyky. Alternativní stravovací směry zažívají v posledních 
desetiletích obrovský boom. Každý se rád pochlubí svým 
superzdravým jídelníčkem, který považuje pro své zdraví za 
nejlepší. 

Jedním z trendů je vegetariánství, které já osobně 
pokládám za veřejnosti nejznámější. Spočívá v tom, že 
jedinec odmítá konzumaci masa, masných výrobků a někdy 
dokonce i ryb. Důvody můžou být různé. Ať už se tak 
rozhodne dobrovolně, a to většinou kvůli lásce k přírodě, 
zvířatům a snaze bojovat za ekologii, nebo se stane 
vegetariánem ze zdravotních důvodů. 

Některé studie totiž potvrzují, že jídelníček 
odlehčený od masa příznivě působí na naše zdraví. Můžeme 
tak preventivně předcházet infarktům, ucpaným cévám, 
cukrovce, obezitě, vysokému krevnímu tlaku a spoustě 
dalších zdravotních problémů. Odříkání masa má vliv i na 
vznik a průběh rakoviny – u vegetariánů se nemoc objevuje 
v menším procentu než u lidí konzumujících maso.  

Konzumace masa má obrovský dopad na ekologii. 
Například při výrobě 1 hamburgeru se spotřebuje skoro 
2400 l vody. Takové množství je možno přepočítat na 
50 osprchování. Lidé prahnou po výdělku, proto jsou často 
zvířata dokrmována a dopována antibiotiky, aby se urychlil 
jejich růst. Navíc jsou chována v nepříznivých podmínkách 
velkochovů. Tohle maso proto můžeme označit za nezdravé 
a stresované, což se následně může projevit na našem zdraví. 

Ovšem jako všechno i vegetariánská strava má svá 
rizika. Často může docházet k nedostatku vitaminů 
a minerálů v těle. Nejčastějšími případy jsou B12 
(kobalamin), B2 (riboflavin), D, železo, jód, vápník, zinek 
a nenasycené omega-3 mastné kyseliny. Každý z výše 
uvedených je pro tělo nezbytný, a proto je třeba si pečlivě 
hlídat obsah jídelníčku. 

Většina lidí, která se vydala na cestu bez masa, 
celkově žije zdravějším způsobem života. Cvičení jógy, 
meditace, pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, to vše 
prospívá našemu fyzickému i psychickému zdraví a taky 
redukci stresu. 

Vegetariánství proto můžeme označit za zdravý 
životní styl, který prospívá jak našemu zdraví, tak i celkové 
ekologii, což je v dnešní době hodně zmiňované téma. Já 
osobně jsem se takto stravovala přes půl roku, ovšem v  odině 
masožravců to bylo často náročné. Po celou tu dobu jsem se 
však cítila plná energie a maso mi vlastně ani nechybělo. 

 Barbora Schindlerová



Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: 

Eva Plačková, Tatiana Burdová, Kateřina Mališková, 
Barbora Schindlerová, Tereza Víchová a Dominik Prokš
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