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Osobnosti s erby - 13.část

V další části bych Vám rád představil umělce, o jejichž šlechtictví jsem neměl tušení, a kteří
zemřeli v době nedávné. Informace o tom mám pouze z médií, ale přišlo mi zajímavé se o nich
zmínit, byť je nemám jinak podloženy.
Zita Kabátová z Výškovic
V deníku MF Dnes mne zarazila fotografie z pohřbu paní Zity Kabátové s rakví
s erbem. Dohledal jsem, že tento erb patřil starému moravskému vladyckému
rodu Kabátů z Výškovic, první zmínka snad 8.října 1306, ke kterému se
herečka hlásila. (http://kultura.idnes.cz/zita-kabatova-pohreb-0rp-/filmvideo.aspx?c=A120606_090137_filmvideo_ptk)
- * 27.dubna 1913 v Praze
- + 27.května 2012 v Praze
- byla významnou českou herečkou, pocházela z umělecky založené rodiny
- otec Benno Kabát byl architekt a památkář (oprava chrámu sv. Mikuláše na
Malé Straně). Hrál ochotnicky divadlo a psal hry pro loutkové divadlo. Matka
hrála jako ochotnice v Malostranské besedě. Bratrancem matky byl Josef
Šváb-Malostranský – pražský kabaretiér a první český filmový herec.
- 1946 se vdala za Jerryho Krále, ředitele firmy Zeiss Ikon v Bombaji. Nebylo jí
však uděleno vízum a později se na dálku rozvedli.
- 1956 se provdala za českého sportovce, veslaře–skifaře, reprezentanta
ČSSR a olympionika Jiřího Zavřela (1946–1956 jako politický vězeň v
jáchymovských uranových dolech) a v roce 1968 emigroval
- 1957 se jim narodil syn Jiří, který nyní žije v USA.
- za svůj život si zahrála přibližně v 60 filmech. Pro Divadlo Oldřicha Nového,
kde i vystupovala, sama napsala jednu autobiograficky laděnou divadelní hru
- od roku 2005 žila v léčebně dlouhodobě nemocných v pražském Motole, kde
dne 27. května 2012 zemřela ve věku nedožitých 100. let.
Boris rytíř von Rösner
„Podle staré legendy je šlechtický rod Rösnerů prokletý a žádný z jeho potomků
nedožije 55 let. Předkem rodu byl prý bavorský rytíř Sixtus von Rösner, který
probodl svého švagra (+ 55 let) v souboji kvůli milence a byl proklet svou
ženou. Uprchl do Rýmařova, kde zplodil syna Andrease (1635-6.srpna 1705),
zakladatele české větve.“
(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123383458-pribehy-slavnych/408235100211001-poselstvi-pres-rampu/)

-

* 25.ledna 1951 v Opavě
+ 31.května 2006 v Kladně
byl vynikajícím českým hercem a divadelním pedagogem
pocházel z umělecké rodiny, jeho rodiči byli herci Mirko Čech, vlastním
jménem Rösner (1916-1964), a Jarmila Horská (1931-1984). Z umělecké
rodiny pocházela i Borisova babička, která byla operetní subretou. V Borisově
raném dětství se rodiče rozvedli a on pak vyrůstal s matkou, přičemž podle
jejích aktuálních angažmá vystřídal řadu bydlišť.Většinu dětství a mládí strávil
v Chebu, kde absolvoval jedenáctiletku a poté zvažoval studium medicíny
- 1973 – ukončil studia herectví na pražské DAMU
- 1973–1979 – Divadlo F. X. Šaldy v Liberci
- 1979–1987 – Městská divadla pražská
- 1987–2006 Národní divadlo
- v poslední době se věnoval především divadlu a dabingu. Vyučoval také na DAMU
- s manželkou Alicí, roz. Andrýskovou měl dceru Gabrielu
- zemřel v kladenské nemocnici 31.května 2006 na rakovinu plic
Zdroj : Wikipedia , www.csfd.cz , Sborník Jednoty starých českých rodů, MF Dnes a Česká televize.
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