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Ze světa hvězd

Jiřina
Štěpničková
& Jiří Dohnal

V roce 1944 se setkali Jiřina
Štěpničková s Jiřím Dohnalem ve filmu Děvčica z Beskyd a není proto nic divného,
že si spolu onoho léta vyrazili
v Praze i na podolskou plovárnu, kde jejich přítomnost pochopitelně vzbudila značnou
pozornost.

Marta Fričová

A tohle je herečka a tanečnice Marta
Fričová, nevlastní dcera režiséra Martina
Friče. Její nejznámější filmy jsou Poznej
svého muže (1940), kde hrála hlavní roli
Haničky, a pak Počestné paní pardubické (1944), kde vytvořila postavu Aničky
Dražické. Do plavek se svlékala nejraději
na jihu, v Jugoslávii, v Itálii, tyto fotky
jsou ovšem pořízeny ve 40. letech
v Praze na zahradě.

Když se hv ězdy
Od nepaměti žene horké léto lidi
na plovárny, k jezerům, k mořím
anebo alespoň k domácím bazénům. Jak si takové chvíle užívaly
některé z prvorepublikových filmových hvězd? Na to se můžete
podívat díky jejich soukromým
albům, jež má k dispozici
spisovatel Ondřej Suchý, který exkluzivně
pro čtenáře magazínu
SEDMIČKA unikátní
snímky okomentoval.
„Léto budiž pochváleno! Letos tak jako
i v dobách byvších,“
říká s úsměvem autor řady
knih nejen o našich prvorepublikových legendách.

Inka Zemánková

svlé kly
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Psal se rok 1945, bylo po válce a Ljuba Hermanová si toto léto užívala na Šumavě. Podle její poznámky na zadní straně fotografie
(Č. jezero) těžko určit, zda si rozložila deku
na břehu Černého, anebo Čertova jezera.
Vzhledem k tomu, že ji v roce 1933 proslavil
film Jsem děvče s čertem v těle, přikloňme
se k tomu, že jde o břeh Čertova jezera.

do plavek

Ondřej Suchý komentuje unikátní
letní fotografie ze své sbírky

Zpěvačka Inka Zemánková, česká královna swingu,
kterou v roce 1941 proslavil film Hotel Modrá hvězda,
kde zpívala píseň o slunečnici, která „každý den otáčí
se za sluncem“, byla po roce 1948 označena za interpretku nežádoucího druhu hudby. Jeden z mocných
té doby jí tehdy řekl: „Soudružko Zemánková, luskání prsty a pohupování v bocích je zápaďácká manýra a vy jste zpěvačka zápaďáckých manýr!“ Tak bylo
o jejím osudu na dlouhá léta rozhodnuto. A jak to
všechno souvisí s fotografiemi Inky v plavkách? Teprve na začátku šedesátých let se mohla zpěvačka
dostat do zahraničí. Zpívala v Polsku. A proto nejspíš také z Polska pocházejí fotografie, na kterých
si Inka Zemánková mořskou pláž jaksepatří užívá.
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Ljuba Hermanová

Lída Baarová

Také Lída Baarová trávívala
parné léto nejraději u moře. Ve
třicátých letech však nepohrdla
ani koupáním v českých jezerech. Jezdívala k Máchovu jezeru
anebo k jezeru Vrbskému, kde si
v roce 1933 zajezdila – a zdá se,
že bez újmy – i na vodních lyžích. V roce 1936 ji fotograf zastihl, jak se vystavuje slunci na
přídi malé plachetnice u břehu
Jaderského moře. Komu asi
patřila? Tedy ta plachetnice.
I když…?
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