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Přišel nový školní rok a s ním noví
třeťáci, kteří vám čtyřikrát do roka
poskytnou časopis, který se vám
doufám bude líbit. Právě teď oči
upíráte na první výtisk, na kterém jsme
si všichni dali spoustu práce.
Nejde úplně říci, jak jsme se dobrali
k názvu časopisu, to už je na vás a vaší
fantazii, co si z „QR“ vyvodíte.
V každém případě se v našem časopise
dostanete k zajímavým článkům o

Doufáme, že tu každý narazí na to své.

literatuře, rozhovoru s českou autorkou

A kdyby náhodou ne, tak snad se

young adult romance, true crime

alespoň dozvíte něco zajímavého, co

článku, politice a feminismu a mnoho

obohatí vaše vědomosti a přiměje vás se

dalších.

začít zajímat o nové téma.
Jménem celé redakce vám přejeme
příjemnou zábavu při čtení. A už to
dále nebudu zdržovat, pusťte se do
čtení.
-
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Marls, šéfredaktorka

určitým způsobem svobodně v jinak
nesvobodné zemi. Stálo je to nejen

Umění, hudba a literatura

spoustu sil, ale i například vzdělání na
škole, dobré zaměstnání a obecně

Umění, hudba i literatura doprovází

přijetí zbytkem společnosti.

dějiny už po staletí. Reflektuje dění v
jednotlivých dobách a je důležitým

Počátky českého kulturního

zrcadlem nejrůznějších společenských

undergroundu sahají do 50. let, tedy

událostí. V této rubrice se zaměříme na

přímo do počátků vlády komunistické

jednotlivé osoby či uskupení.

strany. Český (československý)
underground se dělí na 1. a 2. generaci.

Československý kulturní

První generace je uzavřenější

underground 2. poloviny 20.

společenství než ta druhá, protože v
této době měl režim větší autoritu a

století

jakákoliv činnost „bouřící proti
socialistické republice“ byla přísně
trestána. Lidé byli sledováni a jakmile

Nesvoboda. Totalita. Cenzura. 20.

se znelíbili režimu, mohli strávit ve

století bylo ve znamení válek a

vězení i několik let (nebo dokonce

totalitních režimů. Život byl pro většinu

zemřít).

lidí komplikovaný a ne moc veselý.
Většinová společnost se podvolila

K této generaci patří například Egon

režimu a jeho restrikcím. Jít proti

Bondy. Básník, prozaik i filosof a velmi

proudu (jakýmkoli způsobem) dělalo z

důležitá osoba první i druhé generace

člověka vyvrhele, někoho neschopného

českého undergroundu. Jeho asi

nebo dokonce nebezpečného. Přesto se

nejznámější sbírka básní Totální

v mnoha zemích svázaných režimem

realismus dala za vznik i celému jeho

tvořily skupiny lidí žijících „na okraji

literárnímu stylu, kdy někdy až

společnosti“ - vznikal tzv. underground.

vulgárním jazykem kritizuje

Tito lidé měli odvahu žít alespoň

budovatelská hesla a společnost
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celkově. Další osobou této generace je

šlo o propojení různých světů – lidí z

například básník a výtvarník Ivo

undergroundu, intelektuálů, filosofů a

Vodseďálek. O kousek mladší, ale

dalších dosud nezapojených osob.

„stylem“ tvorby stále zapadající do

Jedním ze signatářů byl mimo jiné

první generace, jsou lidé okolo hudební

například filosof Jan Patočka nebo

skupiny The Plastic People of the

spisovatel Jaroslav Seifert.

Universe a básníka Ivana M. Jirouse.
Druhá generace je aktivní nejvíce v 80.

Plastic people původně začínali jako

letech. Je zaměřena více intelektuálsky

oficiální kapela (hudebníci museli mít

– vzory má v prokletých básnících apod.

od režimu „potvrzení“ k veřejnému

Mezi hlavní představitele patří Jáchym

vystupování), ale v době normalizace už

a Filip Topol, Viktor Karlík nebo Vít

svolení k vystupování nedostali a začali

Kremlička.

vystupovat pouze na neoficiální úrovni.
Brzy se se členy skupiny vedly i procesy

Většina z nich je dnes kulturně

a někteří z nich byli uvězněni. Procesy

angažovaná a oceňovaná i většinovou

v roce 1977 vedly ke vzniku Charty 77,

společností.

Marie Podrázká
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Většina kultur dávala číslicím nějaký
hlubší význam. V Indii čísla představují

Úvod do numerologie

planety nebo bohy, v Číně zase
písmena. Spojením myšlenek z různých
částí světa vznikla západní

Jsou čísla opravdu jenom čísla a nic víc?

numerologie, která je dostupná

V tomto článku najdete zajímavé

každému a zároveň se nepovažuje za

myšlenky vnímání světa a zajímavé

náboženství, což západní společnost

poznatky, které byste si třeba sami

vítá. Uvědomte si, kolik lidí vám kdy

neuvědomili. A možná se i naučíte něco

řeklo, že nejsou vyznavači náboženství,

nového o sobě!

ale také nejsou úplní ateisti. Tito lidé se
často najdou ve světě ezoteriky, i když
spiritualisté slovo „ezo“ moc nemají

Asi už vás někdy napadlo, že věci

rádi.

doopravdy nejsou takové, jak vypadají.
Já numerologii doporučuji lidem, kteří

Numerologie hledá skrytý význam pod

by se chtěli začít zajímat o astrologii,

číslicemi. Mně se líbí přirovnání čísla

protože to spolu hodně souvisí, ale

k člověku – člověka také nesoudíme

numerologie je jednoduší na

pouze podle vzhledu, tak proč by to

pochopení.

s čísly nemohlo být stejně?

Z hlediska numerologa existuje pouze

Historicky vzato, numerologie se začala

devět základních čísel, které slouží jako

vyvíjet spolu s prvními zápisy čísel.

základ pro všechny výpočty. Všechna

Hlavními centry numerologie ve

vyšší čísla, následující po devítce, jsou

starověku bylo Starověké Řecko a Indie.

jen opakováním čísel základních a jejich

V Řecku šířil povědomí o numerologii

sčítáním je redukujeme tak dlouho,

Pythagoras. Označení

dokud nedostaneme jednociferné číslo.

„numerologie“ získala až ve 20. stol.,

Například číslo 10 už není základní

když zaujala psychologa Sigmunda

číslice, jelikož má více cifer, sečteme

Freuda.

tedy 1+0=1.
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Projev naší mentality je přímo závislý
na datu a místě našeho narození.

Jmenné číslo

Astrolog potřebuje přesný čas a místo,
Jmenné číslo se zaměřuje na kariéru a

v numerologii stačí pouze datum

sociální zdatnost. Každé písmeno má

narození.

svoje číslo
Psychické číslo
AIJQY = 1

NE = 5

BCKR = 2

UVWX = 6

GLS = 3

OZ = 7

DMT = 4

FHP = 8

Toto číslo představuje seberealizaci a je
nejvýraznější ve věku 35-40 let. Své
psychické číslo jde vypočítat velice
snadno. Pokud jste narozeni například
14. kteréhokoliv měsíce, počítáme
1+4=5, naše psychické číslo je tedy 5.

POLEVKA

Osudové číslo

8+7+3+5+6+2+1= 32
= 3+2= 5

Osudové číslo je pro numerologa
nejdůležitější. Zjištěním vašeho
Příště si řekneme, co čísla 1-9

osudového čísla můžete poznat vaše

znamenají, zatím letím zpět na svůj

slabiny, silné stránky a vaši karmu.

vesmírný obláček,
Řekněme, že jste se narodili 12. května
Vaše Písmenková Polévka

1934, vaše osudové číslo bude 7, jelikož
1+2+5+1+9+3+4= 25 = 7.

ZDROJ: Numerologie – Harish Joharik
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Úvod do Astrologie
Toť vše pro
základní
Dobrého dne vespolek, vřele vás vítám

pochopení

v astrologické části časopisu QR. Zde

Astrologie

vám já a má kolegyně předpovíme vaši

s Ethel, nyní horoskopy…

budoucnost a vysvětlíme vaši minulost.
Budeme psát horoskopy, vždy pro
každé z dvanácti znamení horoskopu

Slunce, Měsíc a Ascendant

jeden krátký článek.
Důležitost planet a jejich postavení

Tyto články jsou zcela vymyšlené a

je zajímavou, avšak složitou součástí

slouží pouze pro pobavení, nejsou

astrologie. Pro nás jsou

vědecky ani astrologicky ověřené.

momentálně nejdůležitější tři

Naším jediným účelem je pobavit vás
čtenáře a nás autory. Děkujeme a

výrazy:

vítáme vás.

Slunce, Měsíc a Ascendent.
Planety jsou ve znameních (v jaké
pozici byla jaká planeta, když jste se

Co je to vlastně astrologie?

narodil).
Věřím, že většina z vás čtenářů zná

SLUNCE:

přinejmenším své znamení, tedy
souhvězdí, ve kterém se narodil.

Představuje vaši osobnost.

Znamení je celkem dvanáct a každé

MĚSÍC:

znamení má jiné vlastnosti a jiné znaky.

Vaše pocity.
Rozdělují se do kategorií po
třech: oheň (Beran, Lev, Střelec), země

ASCENDENT:

(Býk, Panna, Kozoroh), vzduch

Je vaše maska, jak se prezentujete.

(Blíženec, Váha, Vodnář) a voda (Rak,
Ryba, Štír)
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HOROSKOPY – Listopad
2021
Panna: Jednejte diplomaticky. Ano,
Beran: Měsíc listopad nebude
čtyři šálky kávy denně jsou moc.

nejlehčím pro Berany, projdete si
mnoha zkouškami, ale když si budete

Váha: Čokoláda je ve slevě.

přezouvat boty do školy, budete mít o

Štír: Máte 100Kč v jednokorunách?

trabl méně.

Běžte si s tím koupit kávu.

Býk: Často přemýšlíte o věcech až

Střelec: Vezměte si tu mikinu. Venku

příliš. Dejte pro jednou pauzu svému

sice svítí sluníčko, ale takhle skončíte

mozku a radši zkuste upéct nový koláč.

jako George Beran v Dobytí severního

Blíženec: Už si opravdu potřebujete

pólu.

odpočinout, dny ve škole a v práci

Kozoroh: Zajděte si na výstavu nebo

pomalu spadají do rutiny. Udělejte o

něco nakreslete, je to ve vás, věřím

víkendu něco nezvyklého.

vám.

Rak: Vylezte pro jednou z baráku, běžte

Vodnář: Obléknete se zábavně, budou

se projít, pohlaďte tu hezkou kočku,

Vánoce. Nikdo vás nemůže zastavit.

utrhněte ten list… Nikdo se nedívá.
Ryba: Vaše sbírka špinavého nádobí
Lev: Dnes vám to opravdu moc sluší,

v pokoji začíná být opravdový problém.

ano, podívejte se na svůj odraz ve

Nejen, že jste si málem zlomili nohu při

výloze.

šlápnutí na talíř, ale dochází vám lžičky
v kuchyni.

-
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Ethel Wilson

Abychom získali více kontextu, musíme
se vrátit na začátek roku 1926. Agatha

True Crime

už je v té době velmi populární autorka,
Chtěla jsem psát o něčem, co mě zajímá

právě vydala svůj šestý román.

a baví, a o čem se chci sama dozvědět

Psychicky na tom však není dobře,

víc. A tak jsem si vybrala psát o true

tento rok jí zemřela matka, se kterou si

crime, přestože může takový zájem

byla velmi blízká, a její manžel si v době

připadat někomu spíš morbidní a

jejího truchlení našel milenku.

zvláštní. Budu se zaměřovat spíše na

Dlouhodobě trpěla depresí a insomnií –

„mírnější“ případy než na velké krváky.

podle vlastního vyjádření k celé události

Nechci, aby se kvůli mé rubrice někdo

v této době spala jen dvě hodiny denně.

cítil psychicky špatně. A o těch

3. prosince nastává zvrat a po hádce

násilnějších a závažnějších si můžete

manžel odchází z domu, s plánem

přečíst sami ve volném čase. Čerpám

strávit víkend u své milenky Nancy

hlavně z Buzzfeed Unsolved videí,

Neele. To mu však překazí Agatha

kterým jsem propadla o karanténě a z

svým zmizením.

historických článků :) - Ame

Po půl desáté večer ukládá Agatha svou
dcerku do postele, bere si věci a odjíždí
sama autem. Následujícího rána je její

Tajemné zmizení Agathy Christie

auto nalezeno těsně nad lomem. V něm
se našly její doklady i zavazadlo, ale
V roce 1926 slavná spisovatelka na 11

samotná autorka nebyla nikde

dní na první pohled bezdůvodně

k nalezení.

zmizela a jde o událost, která dodnes

Bylo vyhlášeno obrovské pátrání,

postrádá kompletní vyřešení a vyvolává

poprvé v historii byla při hledání

mnoho otázek. Co jí donutilo jedné

člověka použita letadla, a zapojilo se

prosincové noci z ničeho nic odjet a

mnoho lidí z veřejnosti. Přesto některé

proč si po nalezení nic nepamatovala?

kroky policie při vyšetřování působí
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zvláštně a neprofesionálně. Vyšlo
mnoho inzerátů v novinách a lidé se
ozývali ze všech koutů Anglie. Průlom
v případu nastal 14. prosince, kdy
policii zavolal pracovník hotelu
v Harrogate, protože měl pocit, že v
hotelu Agatha právě pobývá. Policie
přijela i s jejím manželem a opravdu,
byla to ona. Posledních jedenáct dní si
užívala na wellness pobytu, chodila na

Prosinec 1926 ale stále zůstává

plesy a zábavy, a využívala veškeré

záhadou, a i přes množství teorií není

služby luxusního hotelu. Do té doby ji

jednoznačné, co se stalo. Každopádně

nikdo nepoznal, protože se u recepce

sama Agatha se k celé události vyjádřila

nahlásila pod falešným jménem

do konce života jen jednou v rozhovoru,

Theresa Neele.

kde podává sice nejpravděpodobnější,
ale neúplnou teorii o ztrátě paměti při

Avšak Agatha nikoho z nich

nabourání auta a zážitkem disociativní

nepoznávala a uvítala je s kamenným

epizody, během které upřímně věřila,

výrazem. Podle vyšetření utrpěla

že je slečna Theresa Neele, a nad

úplnou ztrátu paměti a nevěděla ani

případem zmizení Agathy Christie

pořádně, kdo je.

během svého pobytu v hotelu jen

Příběh ale přece jen šťastně skončil – za

ohrnovala nos.

pomoci terapie se Agatha úplně
-

uzdravila, o dva roky později rozvodem

Ame

ukončila nešťastné manželství, a stejný
zdroje

rok se jí splnil dlouholetý sen – zažít

https://youtu.be/K0j2dlBMzUs

jízdu Orient Expressem, jež později

http://www.agatha.cz/content/zmizeni

inspiruje její nejslavnější dílo.

https://www.historyextra.com/period/20thcentury/agatha-christie-disappearance-mystery-factspoirot-miss-marple-detective/
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roce 1993 dostala Nobelovu cenu za

Ženy v literatuře

literaturu. Zemřela na zápal plic ve
věku 88 let.

Téma rubriky je věnováno ženám a
literatuře v historii. Připadá nám, že

Už od mladého věku velmi ráda četla.

lidé zapomínají na důležitost žen

Její oblíbení autoři byli Lev Nikolajevič

v literatuře a plně si neuvědomují jejich

Tolstoj a Jane Austenová. Toninu

vliv. Hrály mnohem větší roli, než jim

tvorbu také ovlivnil její otec, který jí od

je přisuzováno a rádi bychom tak naší

mala vyprávěl příběhy černošské

rubrikou trochu blíže představili pár

komunity.

důležitých ženských figur v literatuře –
nejen jejich díla, ale i životy.

Studovala na Howardově univerzitě,
kde ukončila bakalářské studium. Na

Toni Morrisonová (1931-2019)

univerzitě začala používat přezdívku
Toni, kterou odvodila z jejího jména

Toni Morrisonová, vlastním jménem

Anthony.

Chloe Anthony Wofford, byla americká
spisovatelka, redaktorka a profesorka. V

Po univerzitě začala pracovat jako
asistentka pro výuku angličtiny a stala
se členkou Alpha Kappa Alpha, což je
spolek žen, který se snažil zlepšit
sociální a ekonomické životní
podmínky.

V roce 1958 si vzala Harolda
Morrisona, se kterým měla dvě děti.
Brzy se ale rozvedli a Toni s dětmi
odešla do New Yorku, kde pracovala
jako redaktorka učebnic. Rok poté
začala pracovat v centrální pobočce
12

největšího světového nakladatele

umělecká díla. Jejich výtvory poté

anglicky psaných knih Random House.

publikují veřejnosti.
-

Thierry

Toni hrála důležitou roli v šíření
afroamerické literatury. Vydávala díla

Virginia Woolf (1882 – 1941)

dalších černošských autorů včetně Toni
Cade Bambarové, Angely Davisové a

Virginia Woolfová byla jednou z

Gayl Jonesové.

nejvýznamnějších anglických

Její díla jsou známa především živým

spisovatelek, kritiček a feministek 19.

dialogem a propracovanými

století. Její tvorba má silný vliv i v

afroamerickými postavami. Napsala

současné době. Nepopiratelně změnila

například Velmi modré oči, Píseň o

pohled společnosti na literaturu psanou

Šalamounovi a Milovaná.

ženami. Co inspirovalo tuto významnou
spisovatelku? A kdo byla Vita Sackville-

Kniha Milovaná je inspirována zprávou

Westová a jaký na ni měla dopad?

z novin, ve které matka s dvěma dětmi

Virginie měla velmi krušné dětství. Ve

utíká od otroctví. Když jsou chyceni,

svém deníku se vypisuje o sexuálním

matka chce děti ušetřit osudu a

obtěžování od jejího bratra. Přestože

rozhodne se je zabít. Zabije však jen

otec její vzdělání podporoval, nikdy si

jedno. Z knihy vyplývá boj za svobodu a

nebyli blízcí. Po smrti její matky se z

za toto dílo dostala v roce 1988

něj stal doslova tyran. Hluboce ji

Pulitzerovu cenu.

zasáhla i smrt sestry a bratra.

Také učila angličtinu na pobočce State
University of New York. Snášela kritiku
za to, že svým studentům nenabízela
seminář kreativního psaní. Místo toho
vytvořila program, kde se studenti
setkávají se světovými autory a vytváří
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O feminismus se začala zajímat na

nepochybovala, že jejich manželský

vysoké škole, kde denně vedla

vztah bude pokračovat a zůstanou

konverzace s ostatními sufražetkami.

spolu.

Po koupi domu v Bloomsbury se

Byl její první čtenář, společník a

Virginie setkala s mnoha vzdělanci,

podporovatel. Věřila tomu, co jí řekl.

kterým byla blízkou přítelkyní. Vytvořili

Byl pro Virginii kámen, o který se

spolu neformální skupinu intelektuálů a

mohla kdykoliv opřít. Tuto laskavost

umělců Bloomsbury Group. Vymykali

mu Virginie bezpodmínečně oplatila.

se tehdejším typickým hodnotám,
I když jejich manželství nebylo ideální,

hlavně těch týkajících se náboženství,

celé roky si byli vzájemně podporou.

sexu a feminismu.

Velkou roli hrála v jejím životě Vita, její

V Bloomsbury potkala i svého

literární současnice. Její vliv můžeme

budoucího manžela Leonarda Woolfa.

vidět například v knize Orlando. Kritik

Po svatbě založili nakladatelství The

Nigel Nicholson označil dílo za

Hogarth Press, kde vycházela díla jak

‘nejdelší a nejpůvabnější milostný

Virginie, tak i ostatních členů

dopis’.

Bloomsbury Group.

Poprvé se potkaly na maškarním plesu

Na první pohled vypadají Virginie a její

a sblížily se skrze návštěvy, hostiny a

manžel Leonard jako šťastný pár. Jejich

výlety.

příběh je ovšem více komplikovaný, než
se na první pohled může zdát.

Sexuální a emocionální aféra Vity a
Virginie trvala zhruba deset let. Během

Když ji požádal o ruku, měla

této doby vydaly autorky jejich nejlepší

pochybnosti a v dopise Leonardovi

díla.

řekla, že k němu necítí žádnou fyzickou
přitažlivost.

Dopisy, které si za ta léta vyměnily,
často intimní, byly v tomto roce vydány

Leonard byl majetnický a ona se s ním

v knize Love Letters: Vita and Virginia.

cítila jako v kleci. Přesto povolil její
milostnou aféru s Vitou a Virginie
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Památka Virginie Woolfové přežívá v

rodiči byli třetí baron Sackville a

jejích knihách a její feministický a

nemanželská dcera španělské tanečnice,

saphický životní styl je inspirativní pro

Viktorie.

mladé ženy i dnes.

Psala již od útlého věku. Do svých
-

Lae

osmnácti let se jí podařilo napsat osm
románů, balad či dramat.
Její dětství je popisováno jako

Vita Sackville-Westová (1892–1962)

osamocené a bylo pro ni těžké spřátelit

Vita Sackville-Westová (1892–1962)

se s jejími vrstevníky.

byla britská spisovatelka, básnířka,
životopiskyně ale i zahradnice. I přesto,

Snad její první láska byla o čtyři roky

že byla za její doby kritiky uznávanější

starší Rosamund Grosvenor, se kterou

než Virginia, dnes se o ní především

se velice rychle sblížila. Jejich vztah byl

dozvídáme prostřednictvím Woolfové a

především sexuální, než romantický –
Vita píše, že se v její společnosti i často
nudila. I když byly obě ženy, Vita si jen
matně uvědomovala, že podobné vztahy
byly ve společnosti zakázané a obecně
neviděla mnoho rozdílů mezi muži a
ženami, co se její lásky týče. Nemilovala
ale i ženy – právě pro Harolda
Nicolsona opustila Rosamund.
Harold Nicolson a Vita Sackville-West
se vzali roku 1913. Měli otevřené
manželství a oba byli bisexuálové.

jejich aféry. Chtěli jsme jí v tomto

Narodily se jim dvě děti, Benedict a

článku přiblížit trochu více jako

Nigel, o kterém se ještě zmíníme.

vlastního člověka.

Ještě než se vzali, velkou roli v životě

Narodila se do aristokratické rodiny v

Vity hrála Violet Trefusis – jejich vztah

sídle Knole v hrabství Kent. Jejími

ale manželstvím ani zdaleka neskončil.
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I po svatbě si posílaly dopisy, ale poté

Kniha je sbírkou pamětí a například v

se zasnoubila i Violet. Byla donucena

něm pojednává o své bisexualitě a o

vlastní matkou a Vita se cítila

tom, že je centrem její povahy. Nikdy

pobouřená. Utekly od svých manželů

ale neopustila svoje konzervativní

do Francie, Vita se převlékala za

postoje k manželství a dalším věcem (s

manžela Violet, a dokonce si slíbily, že

čímž výrazně nesouhlasila Virginia).

ani jedna z nich nebude spát se svými

Mimo to se i v její tvorbě inspirovala

manželi. Jejich vztah ale přišel ke konci

romskou kulturou, a především jejich

v roce 1920, kdy se Vita dozvěděla o

ženami. Přispívala i do vlastní rubriky o

tom, že Violet i přes jejich přísahu spala

zahradničení do časopisu The

s Denysem, jejím mužem. Vita se cítila

Observer.

zrazena a značně se odcizily.

Vita Sackville-West pro nás může být

S Virginii Woolf se seznámila v roce

zajímavá dodnes díky jejím postojům a

1922 v Londýně. Virginii přijala i

stylu života, který se tolik vymykal

rodina Sackville-Westové a byli si

tehdejší době, ale zároveň se dokázala

blízcí. O jejich vztahu, který trval mezi

dostat na vysoká místa. Její a Virgiin

lety 1925-1935 se dozvídáme

příběh byl zfilmován (Vita and

především ze spousty dopisů, které si

Virginia, 2018) a v tento rok vyšla i

přes ta léta napsaly. Značně se

sbírka jejich milostných dopisů (Love

vzájemně inspirovaly a za dobu jejich

Letters: Vita and Virginia).

vztahu byla i nejproduktivnější v jejich

-

Wylan

tvorbě. Definitivně je nakonec rozdělily

Johanna Nepomucena Rottová

politické rozdíly.

(1830–1899)

Co se její kariéry týče, byla velice
plodnou autorkou. Snad její

Johanna Nepomucena Rottová, píšící

nejvýznamnější dílo je Portrait of a

pod pseudonymem Karolína Světlá,

Marriage. Vydal ho její syn Nigel

pocházela z jedné z větví zámožné

Nicolson až v roce 1973 a doplnil knihu

rodiny Rottových. Zemřela ve věku 69

o další zápisky o životě své matky.

let v roce 1899.
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V mládí se jí dostalo dobrého vzdělání;

Spoluzaložila Americký klub dam,

kromě němčiny a češtiny ovládala

společně s Vojtěchem Náprstkem.

také francouzštinu. Její dílo a život

Působila i jako novinářka, jejím

velmi ovlivnilo přátelství s Janem

hlavním tématem bylo postavení ženy

Nerudou s Boženou Němcovou, ze

ve společnosti.

zahraničních literátů její tvorbu
ovlivnila francouzská
spisovatelka George Sandová.
Literárně začala tvořit koncem 50. let,
kdy překonávala krizi způsobenou smrtí
svého jediného dítěte. Světlá pod
Ještědem, kde se narodil její
manžel, byla inspirací pro
její pseudonym a život v Podještědí,
kam jezdila na léto, pro její tvorbu.
Od roku 1875 trpěla oční chorobou a
musela svá díla diktovat. Její

Světlá byla přesvědčena, že ženy svými

sekretářkou a společnicí byla její

vlohami a inteligencí jednou dokáží, že

neteř Anežka Čermáková-Sluková.

jsou schopné studovat a samostatně se
rozhodovat. Svým rozhledem působila

Karolina Světlá byla členkou několika

na nejbližší okolí jako žena, jaká se v

emancipačních spolků.

tehdejší společnosti běžně
Roku 1871 založila tzv. Ženský výrobní

nevyskytovala.

spolek český, který pak i několik let
Psala romány, povídky a zachovala se i

řídila. Cílem spolku byla pomoc dívkám

její rozsáhlá korespondence se sestrou,

z chudých rodin, vzděláním a prací.

Eliškou Krásnohorskou a Janem
Nerudou.
-
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Nypheo

HumbookFest i z jiné stránky a hlavně

Rozhovor s ambasadory

poznat všechny ty lidi, kteří za ním stojí.

HumbookFestu 2021

Kačka (@lifewithbookstagram)
Knižní komunita a samotný HumbookFest

Všichni na Střední škole knižní kultury

mě vždy zajímal. Chtěla jsem svou tvorbu

milují knihy - o tom není pochyb. Ale znáte

posunout na jinou úroveň a říkala jsem si,

taky HumbookFest, největší knižní festival

že tato možnost mi může přijít vhod.

pro mládež ve střední Evropě?

Neměla jsem ani potuchy o tom, že budu

Letošní HumbookFest, který se konal 2. 10.

nakonec vybrána.

2021, byl už šestým ročníkem. A já měla to
štěstí, že jsem se mohla stát jeho

Mája (@strazkyne_pribehu)

ambasadorem. Ale nebyla jsem v tom sama

„Už jako mladší jsem si přála někam

– se mnou bylo ambasadory dalších čtrnáct

"patřit",

úžasných lidí, které bych vám ráda

najít si svou komunitu. Když jsem poprvé

představila pomocí rozhovoru.

zavítala na HumbookFest 2018 a viděla, jak

Chtěli byste se také stát ambasadory?

se spolu skupinky knihomolů smějí a baví,

Nebo máte začínající bookstagram a

extrémně jsem

hledáte cestu, jak ho pořádně rozjet?

to prožívala. Následujících pár minut

Ambasadoři vám na tyto a mnohé další

jsem to rozdýchávala na záchodě a spolu s

otázky odpověděli.

pár slzami si přislíbila, že toto jednoho dne
naleznu také. Letos na jaře jsem tedy
spontánně uchopila kousky svého

Začneme jednoduchou otázkou –

sebevědomí a napsala vstupní email. No a

proč ses chtěl/a stát ambasadorem

má osobní výzva právě začala. A že mi toho

HumbookFestu?

dala.“

Týnka (@knihetty)
Protože ráda zkouším nové věci a věděla
jsem, že by mě to bavilo. Chtěla jsem zažít
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Máš pocit, že tě ambasadorství nějak
kreativně posunulo?

Katka (@knihy_od_kacky)
Kreativně? Ne, myslím že ne. Letošní
program neměl moc výstupů a byl hodně
osekaný, takže nebylo příliš prostoru na to
přemýšlet nad příspěvky jinak, nebo se je
snažit pojmout nově.
Ambasadoři Festu 2021 s autorkou Lin Rinou

Posunul mě jako člověka? Ano, tahle

(vpravo uprostřed) a s pořadateli

zkušenost byla něco neuvěřitelného. Přesto

Foto: Olga Zbranek Biernátová

si nemyslím, že bych.

Bylo pro tebe těžké skloubit osobní

Denča (@jsem.denisa)

život/školu společně s výstupy

Rozhodně jsem musela nad

a ambasadorskými cally?

ambasadorskými příspěvky přemýšlet
trochu jinak, než jak to dělám, když tvořím
svůj běžný obsah.

Káťa (@kata.cte)

Bylo nutné za velmi krátký čas, který divák

Moje výstupy nebyly nadměrně časově

příspěvku věnuje, předat hned několik

náročné

informací,

a celkově samo ambasadorství mě příliš

a to nejlépe nějakou zajímavou formou.

neokrádalo o osobní čas. Takže za mě ani

Takže ano, musela jsem nad příspěvky

ne, příspěvky na bookstagram tvořím i tak

přemýšlet jinak

a moje ambasadorské výstupy byly jen o

a pokaždé, když se musíme na něco podívat

něco málo časově náročnější.

z jiného úhlu, než to běžně děláme, nás to

Olivka (@reading_maniac)

kreativitě posouvá.

Ani ne, letos toho podle mě nebylo tolik
jako
v minulých letech. Výstupy a cally byly
dobře časově rozestavěné a nebylo jich
moc.
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Kde jsi bral/a inspiraci na výstupy,

než čtu. Pečení pro mě tedy rozhodně byla

aby se neztratily mezi miliony

veliká inspirace, na bookstagramu jsem si
ho ostatně hodně prosadila – řekla bych,

dalšími instagramovými příspěvky?

že spousta mých sledujících mě má
spojenou právě s pečením.

Monča (@foxorous)

Bookstagram jsem si tedy tak trochu

Já dělám obsah každý den už několik let (to

přetvořila, aby nebyl jen o knížkách, i když

to letí!), takže teď už jsem vytrénovaná

s těmi to je samozřejmě také propojené.

hledat inspiraci VŠUDE. Třeba když
zaslechnu na zastávce rozhovor nebo

Katka (@knihy_od_kacky)

projíždím TikTok. K těm nejlepším

Pokoušela jsem se to dělat po svém.

nápadům mnohdy vede ta nejpodivnější

Nesnažit se vyniknout, jen se držet svého

cesta. Ale i když mám někdy pocit, že jsem

stylu. Víc jsem

přišla na nejlepší nápad,

do fotek zakomponovávala sebe a věnovala

tak se příspěvek ve feedu ztratí. Z

jsem

neúspěšného výstupu se alespoň může

se popisku déle než obyčejně. A měla jsem

člověk poučit, co bylo špatně, co zlepšit.

pocit,

Každopádně pro mě je důležité,

že to byl úspěšný postup.

že jsem pro příspěvek udělala maximum.

Káťa (@kata.cte)

Denča (@jsem.denisa)

To je, si myslím, velmi těžké, protože

Všechny své výstupy jsem tvořila jako reels.

dneska už existuje snad úplně všechno. Asi

Snažila jsem se vždy zachytit nějaký trend,

ta originalita není úplně na prvním místě,

který byl zrovna aktuální, přetvořila ho do

hlavně to pojmout tak, aby se to líbilo

knižního prostředí, zakomponovala do něj

především mně a dát do toho kus sebe.

informace, které byly třeba,

Vytvořit něco, co vím, jak chci, aby

a pak už jsem jen nechala pracovat

vypadalo,

algoritmus.

a co by mě samotnou zaujalo, kdybych byla
na druhé straně obrazovky. Nevymýšlet nic

Peťa (@221b.ooks)

na sílu

To je úplně jednoduchá otázka. Od

a počkat, až ten nápad přijde sám. A on

karantény jsem začala péct a velmi mě to

přijde vždycky.

chytlo, dokonce poslední dobou spíš peču
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Nicole (@holka.od.knih)

Standa (@knihy_a_filmy)

Rozhodně jsem chtěla, aby moje

Ambasadorství mi toho dalo opravdu

ambasadorské příspěvky měly nějaký

hodně!

shodný rys. Člověk by potom hned poznal,

Teď na to nekoukám materiálně, i když

že jde o další výstup.

nějaké ty dárečky také byly. Především

Olivka (@reading_maniac)

jsem díky ambasadorství dostal možnost

Inspiraci mi ze začátku dala kniha Stínové

nahlédnout

eso a pak jsem ve výstupech pokračovala

do zákulisí organizace festivalu. Osobně

stejným stylem,

jsem

tedy že jsem každý výstup přetvořila do

se poznal se spoustou autorů a známých

hrací karty. Nevím, jestli vynikly, ale jsem s

tváří knižní komunity, kteří mi jsou

nimi spokojená.

vzorem! Taková setkání pro mě byla velmi
hodnotná, obzvláště proto,

Tessa (@tessacarter_cosplay)

že z některých vzešlo velké přátelství. A že

Hodně záleželo na tom, o jaký typ výstupu

jsem těch nových přátel získal opravdu

se jednalo. Jelikož jsem cosplayerka, dělám

spousty. Některých z nich se už v životě

pouze cosplayové výstupy a inspiraci beru

nepustím. Také jsem měl dvakrát možnost

výhradně

dostat se na stage, na což nikdy

ze zadání výstupu. Důležité pro mě je ke

nezapomenu. A nějaký ten čas, který byl do

svému výstupu přistupovat tak, aby byl

tvorby výstupů, debat a dalších povinností

vždy originální. Prostě to nějak vymyslím,

věnován, rozhodně považuji za rozumně

ani sama nevím jak. Většinou jsou moje

využitý.

nápady spontánní, občas přijdou u večeře

Zuzka (@knizni.supernova)

nebo ve sprše, takže se to různí.

To nejdůležitější, co mi ambasadorství
dalo, jsou určitě přátelé společně se

Co ti ambasadorství dalo/vzalo?

zážitky. Ale taky příležitost objevit nějaké
své kreativní možnosti

Zuzi (@jednorozec_s_knizkou)

a limity. Nevzalo mi to nic, protože hodiny

Ambasadorství mi dalo naprosto kouzelné

času, které jsem vložila do výstupů, se mi

a inspirativní lidi, které jsem si zamilovala.

na sto procent vrátily.
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Co se ti na ambasadorství líbilo ze

Nicole (@holka.od.knih)

všeho nejméně? Co bys změnil/a?

Myslela jsem, že se budeme více zapojovat
do příprav, že bude více schůzek. Bohužel,
telefonátů jsme měli opravdu jen pár.

Peťa (@221b.ooks)

Jaký je podle tebe ideální věk na

To je dost složitá otázka, protože

ambasadorství a proč?

spolupráce s Humbookem jako taková byla
skvělá, jen mě mrzí, že jsme se my,
ambasadoři, nedomluvili na více callech

Monča (@foxorous)

nebo podobných akcích. Je to bohužel tak,

Asi nic takového není. Pokud vás knížky a
vytváření obsahu kolem nich baví, jděte do
toho. U nás byla ambasadorská parta ve
věkovém rozmezí čtrnáct
až třiadvacet let, takže s věkem bych si
opravdu hlavu nelámala.

Tessa (@tessacarter_cosplay)
Myslím, že nejideálnější by bylo, když už ti
je víc jak patnáct let, protože je to věc,
Ambasadoři (zleva Olivka, Peťa, Katka, Zuzka a

kterou nemůžeš brát úplně na lehkou váhu.

Nicole)

Je to něco, co tě někam posouvá a hlavně

s kamarádkou Májou (sedící)

na to musíš být určitým způsobem i

Foto: Anna Červová

vyspělý/á. Musíš to brát vážně a nemít z
že se to lehce řekne, ale hůře udělá,

toho jen legraci, protože už to je něco

protože má každý jiné zájmy a ne vždycky

serióznějšího. Důležitá je tedy i

jsme na těch callech mohli být všichni. To

zodpovědnost. Ale ovšem, že existují mladí

je, řekla bych, skoro nemožné. Jsem

lidé, kteří na to vyspělí jsou, to záleží na

spokojená s tím, jak ambasadorství

typu člověka.

probíhalo, ale kdybychom měli více úkolů,
vůbec bych
se nezlobila.
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Budeš se hlásit i příště? Proč

Se vším - co jsem jako ambasadorka

ano/ne?

dokázala i jak ambasadorství probíhalo –
jsem spokojená. Takže se moc těším na
příští rok a na nové ambasadory. Věřím, že

Katka (@knihy_od_kacky)

jejich parta bude boží.

Pravděpodobně ano. Se školou i se vším
ostatním

Nicole (@holka.od.knih)

to bude poslední šance, navíc bych moc

Příště se hlásit nebudu. Chtěla jsem to

chtěla ještě jednou zažít ambasadorský

jednou zkusit, letos to vyšlo a jsem za to

kolektiv a pohled na Fest z perspektivy

opravdu ráda, ale příští rok udělám místo

ambsadora. Takže ano, pokud to bude

zase někomu dalšímu.

možné, přihlásím se i příští rok.

Co ti na ambasadorství a celkově na

Olivka (@reading_maniac)
Ne, příště se hlásit nebudu, protože letošní

to, že máš bookstagram, řekla tvá

ambasadorství bylo moje třetí a myslím si,

rodina a nejbližší?

že jsem si ho už užila dost. Mám pocit, že
by mi to dalo maximálně nové lidi, ale ten

Denča (@jsem.denisa)

zbytek už jsem zažila.

Rodina a moji nejbližší mě v mém
bookstagramování podporují. Slaví se

Tessa (@tessacarter_cosplay)

mnou každý malý úspěch, kterého v

Jelikož se v pravidlech pro ambasadory

knižním světě dosáhnu,

píše,

a z ambasadorství samozřejmě měli velkou

že ambasadorem můžeš být jen dvakrát, tak

radost. Možná i proto, že už je to opravdu

se logicky hlásit nebudu. Budu taky

něco oficiálního, něco velkého.

maturovat, proto se potřebuji hlavně
věnovat škole, ambasadorství bych už

Káťa (@kata.cte)

nemohla dát tu stoprocentní pozornost,

Setkala jsem se jedině s radostí a podporou.

a to by mě mrzelo. Chci poskytnout šanci

Největší byla od přítele, ve výsledku na tom

novým tvářím, a hlavně už jsem si za ty

měl taky velký podíl, takže jsme tuto radost

roky našla svoje místo, kde jsem spokojená.

prožívali společně.

Dva roky ambasadorství po sobě byly moc
fajn a nemůžu si stěžovat ani na jednu věc.
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Monča (@foxorous)

Jaké jsou tvé pocity z letošního

Rodina to moc nechápe. Například si můj

HumbookFestu?

táta myslel, že ambasadorství spočívá v
tom, že budu
v kostýmu stát před Kongresákem a

Týnka (@knihetty)

rozdávat letáčky. Myslím, že je o tom doteď

Řekla bych, že ty nejlepší jaké můžu mít.

přesvědčen.

Potkala jsem plno skvělých lidí, nasála tu
úžasnou knižní atmosféru a po dlouhé době

Peťa (@221b.ooks)

měla pocit,

Když jsem si zakládala bookstagram, tak

že někam doopravdy patřím. To je

jsem to řekla jen nejbližším, protože i když

jednoduše

hodně lidí ví,

k nezaplacení. Kdybych si měla vybrat

že čtu, nechci, aby mě na bookstagramu

okamžik štěstí pro vyvolání patrona,

sledovali.

myslím, že mám jasno.

Ti nejbližší to brali s nadhledem a spíš si z
toho dělali legraci. Pak mi ale přišla má

Kačka (@lifewithbookstagram)

první spolupráce, a oni byli vážně

Jednalo se o můj první HumbookFest a

překvapeni, stejně jako teď, když jsem

náramně jsem si ho užila! Poznat osobně

zveřejňovala všechny fotky z

lidi, které vídám denně přes obrazovku

HumbookFestu. Sledovali to a likovali

bylo něco neskutečného. Zároveň jsem díky

příspěvky, dokonce taky uznali, že už to

němu poznala nové skvělé přátele, se

vážně něco znamená, že to není jen

kterými se určitě chci vídat osobně častěji.

o tom, že si ten obsah dělám sama pro
sebe. I přesto mnoho mých kamarádů neví,

Zuzka (@knizni.supernova)

že bookstagram mám. A mně to ani nevadí.

Z HumbookFestu jsem ještě pořád nabitá

Řekla jsem to jen lidem, které to zajímá, a

pozitivní energií, strašně ráda na ten den

nemám potřebu to cpát ostatním.

vzpomínám.

Rodina mě podporuje a je ráda, že něco

Už se nemůžu dočkat na další ročník!

takového mám. Stejně jako u přátel mojí
tvorbu začali brát seriózně ve chvíli, kdy mi
začaly chodit první spolupráce.
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Jaké rady bys dal/a lidem, kteří se

A nakonec – jaké rady bys dal/a

chtějí stát ambasadory příštího

začínajícím bookstagramerům?

ročníku HumbookFestu?
Týnka (@knihetty)
Dejte tomu čas, buďte sami sebou a i když

Standa (@knihy_a_filmy)

je to těžké, neohlížejte se na čísla. Dávejte

Je nutné mít alespoň do jisté míry rozjetý

do toho srdce, važte si svých sledujících a

bookstagram, BookTube nebo jinou síť,

hlavně dělejte to, co vás baví. Každý někde

která si na nějakém počtu lidí zakládá. O

začínal, takže se netrapte tím, že vaše

originalitě účtu snad není třeba mluvit,

příspěvky nejsou stejně úspěšné jako

nikdo nechce patnáctkrát vidět

jiných. Každý z nás má tu cestu jinou, takže

to samé. A nejdůležitější rada; Užij si to,

se rozhodně nesrovnávejte s ostatními

protože

a nezapomínejte, že to děláte z lásky ke

to rychle uteče a ty pak budeš moct na ty

čtení.

úžasné zážitky jen vzpomínat.

Kačka (@lifewithbookstagram)

Zuzi (@jednorozec_s_knizkou)

Určitě je důležité mít svůj styl. Inspirace je

Běžte do toho, nic lepšího udělat

skvělá věc, ale jakmile se přejde ke

nemůžete,

kopírování, tak účet ztrácí osobitost. Dále

Je to úžasná zkušenost!

se nenechat rozhodit tím,
že lidé si tvého profilu hned nevšimnou.

Mája (@strazkyne_pribehu)

Aktivita

Nebojte se zkoušet a nedovolte neúspěchu,

a originalita fotek tě může dostat daleko,

aby vás zruinoval. Nepovedlo se? Au.

ale kvalita nad kvantitu.

Rozumím vám a vím, jak to bolí. Lék na
bolest nemám, ale pokud do toho dáte
takový kus srdce, že vlastně ani nebudete

Mája (@strazkyne_pribehu)

vědět, jestli to nebylo až moc, tak mi věřte,

Dělejte to, v čem se cítíte dobře a nenechte

že budete vyslyšeni. Neříkám, že to nutně

se ovládnout touhou po likes, vysokých

dopadne tak, jak jste původně chtěli, ale

dosazích a iluzí jisté formy "slávy". Sdílení

třeba objevíte i něco úplně nového, o čem

za sdílení a podobné "řetězovky" bez hlavy

jste dříve ani netušili.

a paty možná vypadají jako skvělý způsob
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jak si nahnat followery, ale ve výsledku si

Zuzka (@knizni.supernova)

spíše uškodíte. Co je ovšem skvělé, jsou

Začínajícím bookstagramerům bych

různé knihomolské tématické šablony,

doporučila hlavně to nevzdávat. A dělat to

společná čtení atd., díky nimž objevíte širší

kvůli sobě, ne kvůli číslům. Když si začnete

okruh lidí a získáte možnost se dále rozvíjet

nějak dělat feed a zjistíte, že vám úplně

a najít nové přátele. Nelekněte se začátku,

nesedí, zkuste to znovu. A taková technická

ty vždycky bývají nejhorší. A teď opravdu -

rada - když budete fotit knížku a chcete být

nebojte se dělat věci osobitě, i když budete

na fotce taky, foťte vždy na zadní foťák.

riskovat, že si vás najde pár negativních

Nejen, že budete mít lepší kvalitu fotky, ale

textovek. Protože těch pozitivních odezev

když na pár účtech vídám fotky knížek se

bude vždycky víc.

zrcadlovým názvem, nevypadá to zrovna
dobře...

Zuzi (@jednorozec_s_knizkou)
Dělejte to s radostí a s láskou, a ne pro

bonus – Maruška (@makemefeelitall)

čísla. Prostě ať vás to baví!

Spoustu lidí by řeklo, že to nejdůležitější
je nevzdávat se, ale já si myslím, že to

Standa (@knihy_a_filmy)

hlavní je si bookstagram dělat pro sebe.

Je důležité ukazovat originalitu, svůj styl,

Už několikrát jsem si prošla tím, že jsem

jedinečnost. Nebát se projevit svůj názor,

cítila, že obsah tvořím hlavně pro ostatní,

komunikovat s ostatními, zapojovat se do

což mě nedělalo vůbec šťastnou.

projektů. Neboj se ukázat před objektivem,

Na dlouhou dobu jsem tedy s

aby lidé věděli,

bookstagramem přestala a čekala na chvíli,

čí tvorbu a názory sledují a měli tvůj účet

kdy se budu cítit opět sama sebou. Také

zapamatovaný s obličejem. A především;

neřešte, že se to ze začátku nelíbí ostatním,

najdi si

protože k našemu osobnímu stylu

v knižním prostředí přátele, protože pak se

se dostaneme až postupem času. Další

z bookstagramu stává něco víc než jen

důležitý bod je experimentovat – testujte

profil

nový feed, čtěte jiné knížky a zkoušejte to

o knihách – úžasná komunita.

pořád a pořád dokola.

26

Začněte taky sledovat ostatní
bookstagramery, abyste si mohli najít ten
styl, který vás baví
a naplňuje, jako je u mě minimalismus.
Buďte aktivní, komentujte a likujte, abyste
si našli kamarády se stejným zájmem.
Najděte to své „já“, abyste jen nekopírovali
to, co vytváří ostatní.
Tessa a Kačka tančící před Kongresovým centrem

Anička alias @knihy.plne.hvezd

během zahájení šestého HumbookFestu

studentka K3

Foto: Anna Červová
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Kde se tedy korzety vzaly? Když
přeskočíme rozličné starší pokusy o
vytvarování postavy, zejména pak

O korzetech a lidech

zdůraznění pasu, první korzety se
Objednali jste si z Wishe korzet, který

objevily v 16. století v Itálii. K jejich

nesplnil vaše očekávání? Myslíte si, že

popularizaci došlo nedlouho poté díky

kvůli šněrovačkám nemohly ženy

francouzské královně Kateřině

dýchat? Zajímá vás historie módy?

Medicejské, která sama zkonstruovala

Rubrika „O korzetech a lidech“ se

korzet vyztužený ocelovými pruty a

zaměří na historii, konstrukci i pověst

zakázala dámám se širokým pasem

těchto mýty opředených oděvů.

vstup ke dvoru. Taky nechala vyvraždit
tisíce hugenotů při Bartolomějské noci.
Zkrátka milá dáma.

Stručná historie
V průběhu dalších 400 let se pak
korzety výrazně měnily. Někdy křivky

Korzety mají, vezmeme-li to zkrátka,

zplošťovaly, jindy zdůrazňovaly.

pěkně špatnou reputaci. Zmínky o

Pracovaly se stažením i vycpávkami a

lámání žeber, neplodnosti, omdlévání z

sahaly až od stehen po prsa. Jindy šlo

nedostatku kyslíku, deformacích

jen o stahovací pás, který začínal nad

vnitřních orgánů a probodnutí plic

pánví a končil pod prsy. Vždy byly ale

kosticí nalezneme v publikacích od

nošeny pod svrchními šaty, nikoliv

bulvárních plátků až po lékařská

přímo na těle, jak si představují tvůrci

vyjádření. Člověku se téměř nechce

historických dramat, ale přes spodní

věřit, že by všechny tyto hrůzy měl na

košili. To zabránilo odření kůže a

svědomí jeden kousek spodního prádla

zároveň udržovalo korzet v dobrém

(nejspíš to bude tím, že neměl, ale to už

stavu.

předbíhám do příštích vydání).

Šněrovačky dam z vyšší společnosti byly
zpravidla zavazovány na zádech, avšak
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ženy z nižších vrstev, které se musely
šněrovat samy, preferovaly přední
zapínání.

Nemají žádné tvarování, a proto vám

Móda korzetů skončila po 1. světové

při těsném sešněrování dodají postavu

válce, kdy je nahradily podprsenky a

připomínající tlačenku.

podvazkové pásy. V 90. letech se opět
okrajově vrátily do módy, a to hlavně v

Vyvýjejí nepřiměřený tlak na hruď a

subkulturách steampunku, goth, BDSM

pánev, jelikož nemají dostatečný

a aktuálně cottagecore. Poprvé se tak

prostor na boky.

objevily jako svrchní součást oděvu. V

Dobrou zprávou je, že tyto šněrovací

souvislosti s tím se na trhu objevilo

živůtky nemají dostatečnou pevnost a

nepřeberné množství „korzetů“, které

kvalitu na to, aby si s nimi neopatrný

sice mají vzory jahod nebo ozdobné

uživatel zvládnul ublížit. Pokud ovšem

mašličky, ale s reálným korzetem

sháníte reálný korzet, raději navštivte

nemají nic společného. Namísto

korzetiérku.

ocelových kostic v nich najdeme
-

plastové, většinou v silně
nedostatečném počtu.
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Fialová Nádhera

množství, stylizované do geometrických
tvarů. Věřilo se, že tento typ očního

Móda v průběhu dějin

líčení ochrání oči před infekcemi a

Historie kosmetiky sahá nejméně 7000

poškozením ze slunečního záření. Oční

let zpátky a vyskytovala se v každé době

líčení se nanášelo tyčinkami ze

skoro ve všech civilizacích. Pojďme se

slonoviny, dřeva či kovu.

spolu podívat na některé z nich.

Galanitový prášek byl také používán

Egypt

pro barvení a tvarování obočí. Pleť byla
zdokonalována obličejovými krémy a

Většina Egypťanů si ve starověku holila

pigmentovanými pudry. Ideálem krásy

hlavu kvůli parazitům (především kvůli

byl ostře řezaný obličej.

vším) a úlevě proti horku v dusném
Červenou hennou se barvily rty - po

klimatu. Místo toho nosila paruky,

jednom použití si rty udržely barvu

které často zdobila zlatými šperky a

několik dní. Nejpopulárnější odstín

doplňky.

henny byla tmavě rudá. Make-up nosili
muži i ženy všech postavení a veškerá
kosmetika měla duchovní aspekt.

Řecko
Ve starověkém Řecku byla opěvována
přirozená krása, proto jeho obyvatelé
málokdy používali jakýkoliv krycí makeup. Pro podtržení své přirozené krásy
používali jen lehkou formu make-upu –
například barvou z drcených bobulí
dodávali růžový odstín rtům, a také ji

Oční stíny se nanášely přes celé víčko,

používali místo tvářenky pro decentní

nejčastěji modré či zelené, vyráběné z

ruměnec.

malachitu. Linky z galanitu se
aplikovaly kolem očí ve velkém
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Holení? Na to zapomeňte. Řekové brali
chlupatost jako synonymum bohatství.
Milovali proto velmi husté obočí. K
docílení tohoto vzezření své obočí
nejen dokreslovali směsí uhlí a
olivového oleje, ale dokonce si i lepili
zvířecí srst mezi něj, aby působilo skoro
srostlé.
Ideální pleť byla světlá, proto nebylo
zvykem se opalovat či vystavovat tvář
slunci. Z tohoto důvodu ovšem
nemívali mnoho pih, které byly
vnímány jako symbol již zmíněné
přirozené krásy. Proto se někdy
uchylovali ke kreslení pih – triku, který
je dnes, po několika tisících let, stále
populární.
-

Tess
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Novinky ze světa filmů a
Encanto (datum uvedení: 25.

seriálů

listopadu 2021 v českých kinech)
Filmy a seriály byly vždy mým

Byron Howard, režisér slavné pohádky

koníčkem. Proto jsem se rozhodla psát

Na vlásku, si společně s Jaredem

rubriku na toto téma. V každém díle

Bushem si připravil další disneyovku.

našeho časopisu vám představím jeden

Film Encanto Vás zavede do

film a jeden seriál, na který se můžete

stejnojmenného tajemného města

těšit v nadcházejícím měsíci.

v Kolumbii, kde žije rodina

Hawkeye (datum uvedení: 24.

Madrigalových. Madrigalovi nejsou

listopadu 2021 na Disney+)

obyčejná rodina. Encanto není jen
město, ale také kouzlo, které způsobilo,

Máte rádi Marvel a Clinta Burtona alias

že jejich dům je očarovaný a každé dítě,

Hawkeye? Tak tento seriál je přímo pro

které se tam narodí, má jedinečné

Vás. Děj se odehrává po událostech

schopnosti (rozumět řeči zvířat,

filmu Endgame v době před Vánoci,

nadlidská síla, schopnost

kdy Burtonova rodina může být zase

uzdravovat).Hlavní postavou je zde

pohromadě a snaží se vynahradit si

dívka Maribel, která jediná nezískala

ztracený společný čas. Když se

své schopnosti. Kouzlo města Encanto

Hawkeyova minulost dere na povrch,

se začíná vytráceta její rodina přestává

při pátrání po svých dávných

mít kontrolu nad vlastními schopnosti.

nepřátelích potká dívku jménem Kate

Díky tomu, že Maribel nemá

Bishop, mladou lukostřelkyni, kterou

schopnosti, je jediná, kdo může její

producent Jonathan Igla představí

rodinu a jejich dům zachránit a obnovit

poprvé v hrané podobě, protože zatím

znovu rovnováhu kouzla Encanto.

se objevila pouze v Marvel komiksech.
Hawkeye společně s Kate prožívá

- Rose

dobrodružství a učí ji, jak se stát
superhrdinkou.
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úplně, ať už osoba s dělohou otěhotní

Potrat by měl být

jakýmkoliv způsobem.

svobodnou volbou
22. října uplynul rok ode dne, kdy
Téma článku mi ze začátku dělalo

tento zákon byl v Polsku schválen. Od

potíže, jelikož bylo několik okruhů, na

té doby se zvedá vlna nepokojů a

které mi přišlo dobré se zaměřit. Ať už

nesouhlasu. O tomto tématu pravidelně

je to true crime, mentální zdraví, či

hovoří Marta Lempartová,

identita člověka. Konečné rozhodnutí

spoluzakladatelka organizace ‚Stávky

však vyneslo politiku a aktuálnější

polských žen.‘

události ze světa.
Ta pravidelně naráží na fakt, že zákon
Největší, či aspoň jedno z největších

je pouze příkladem toho, co se stane,

témat posledního měsíce jsou tzv. ‚anti-

když politická moc stoupne nad

abortion bans‘. V souvislosti s těmito

nezávislé rozhodování a základní lidská

nechvalně proslulými zákony, které

práva.

omezují svobodnou volbu osob s
Lempartová sama čelí jednaosmdesáti

dělohou, je momentálně možno slyšet o

obviněním, která ji mohou dostat za

americkém státě Texas a o našem

mříže, některá jsou i od vysoce

sousedním Polsku.

postavených politiků, kvůli její tvrdé
Hned ze začátku je nutno podotknout,

kritice vlády a státu.

že Polsko má ‚anti-abortion ban‘ už rok
O Polský případ se momentálně zajímá

schválený, kdežto Texas pořád váhá.

minimálně čtrnáct organizací
Mezi těmito zeměmi je také rozdíl, i

zaměřujících se na ochranu lidských

když z pohledu mnohých se zdá

práv. Momentálně je snaha sesbírat sto

opravdu nepodstatný.

tisíc podpisů a Lempartová sebejistě
tvrdí, že v dohledné době se dá

Polsko je více konzervativní a

očekávat opětovná legalizace potratů.

nábožensky založená země než takové
Česko, a tam jsou potraty zakázány

– Marls
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