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Osobnosti s erby - 22.část

V další části bych Vám zde představil slavné české zpěvačky, resp. pěvkyni, které se provdaly za šlechtice.
Jarmila Novotná – šlechtična Daubková
- * 23. září 1907 v Praze
- + 9. února 1994 v New Yorku
- česká zpěvačka, filmová herečka a operní pěvkyně.
- narodila se v rodině krejčího, v roce 1925 začala jako elévka Národního divadla, vystupovala
i v kabaretech, v operetách, v českých filmech, v operách ve Vinohradském divadle. Poté
hrála v Miláně, v roce 1929 vystupovala v Neapoli, v roce 1933 v Berlíně, 1933-1938 Vídeň.
Často hostovala doma v Československu, v Paříži či v Londýně. V roce 1939 emigrovala i s
rodinou do USA. Nahrávala též často na gramofonové desky. Byla žačkou Emy Destinové či
Hilberta Vávry. Od roku 1925 studovala zpěv také v Miláně u Quarnieriho.
- 1.8.1931 se v Praze provdala za Jiřího Antonína Josefa Karla Arnolda rytíře Daubka
(7.8.1890 Brněnec-1.2.1981 Vídeň)
- Od roku 1935 až do roku 1956 vystupovala v newyorské Metropolitní opeře jako sólistka. V
roce 1946 navštívila poválečné Československo, které zahájila slavnostním koncertem v
Národním divadle, do vlasti se pak vrátila ještě v roce 1947, kdy zde absolvovala koncertní
turné. V roce 1947 také hrála ve filmu Poznamenaní (nominace na Oscara).
- Od roku 1982 ještě několikrát navštívila vlast, na sklonku života napsala vzpomínkovou
knihu „Byla jsem šťastná“. Zde vzpomíná na zámek v Litni, kde se koná festival Pocta
Jarmile Novotné a je zde i její muzeum
- je po ní pojmenována planetka (5897); v Národním divadle v Praze byla v roce 1997
instalována její busta; Česká národní banka vydala v roce 2007 ku příležitosti jejích
nedožitých 100. narozenin stříbrnou pamětní minci; je po ní pojmenována jedna z cen na
mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech.
- je pochována spolu se svým manželem Jiřím Daubkem ve své milované Litni u Berouna v
rodinné hrobce šlechtického rodu Daubků, autorem je architekt Antonín Wiehl
- rod rytířů Daubků – 16.1.1896 byl ve Vídni (majestát 16.3.1896) velkoprůmyslníkovi Josefu
Šebestiánovi Václavovi Daubkovi (statky Liteň a Vlenec) udělen rakouský rytířský stav a erb
rod doposud žije
Yvonne Přenosilová – svobodná paní von Schuckmann
- * 2.července 1947 v Praze
- česká zpěvačka, moderátorka a emigrantka. Je považovaná za průkopnici českého rhythm
and blues a rock and rollu, zpívá od svých patnácti let.
- absolvovala dvanáctiletku v Libni v Praze.
- narodila ve smíšené rodině – otec Jiří si přivezl maminku Markétu, původem Rakušanku, až
z daleké Palestiny. Vzhledem k tomu, že v poválečné době panovala (nejen v českých
zemích) nenávist ke všemu německému, tak se v rodině generála Přenosila mluvilo hlavně
anglicky. Otec rád zpíval černošské spirituály a velmi dobře hrál na klavír.
- Kariéru začala konkurzem v Semaforu, ze kterého Miloš Forman natočil svou režisérskou
prvotinu Konkurs. Zpívala s Olympikem, s Apollem-dnešní Studio Ypsilon. Hrála i v
Semaforu (1963–1964).
- v roce 1965, kdy si hosté z anglických klubů poslechli při návštěvě gymnázia Yvonnu naživo,
pozvali ji na třítýdenní pobyt do Londýna.
- v zahraničí vystupovala: Anglie (společně se skupinou Rolling Stones), Belgie, Francie,
Itálie, NDR, NSR a Rakousko.
- V roce 1968 podepsala petici Dva tisíce slov a poté emigrovala přes Rakousko a Velkou
Británii do SRN za svými rodiči.
- V Mnichově, kde žila 26 let, se neúspěšně pokusila o kariéru pod jménem Silová. Nejdříve
pracovala u společnosti British Airways. Zde se seznámila při dopravní nehodě se svým
manželem (1978), advokátem Maxmilianem von Schuckmannem (+2001 v 51 letech). V
Německu se stala redaktorkou Rádia Svobodná Evropa a spolupracovala s Karlem Krylem.
- v roce 1994 se natrvalo vrátila do Prahy. Má syna Maxmiliana Philipa (*1979), který zůstal se
svým otcem v Německu.
- rod svobodných pánů von Schuckmann – původně vestfálská rodina von Schuck (Schock) –
1154, rytířský stav 1347 (Johannes Scoke (Schoke)), říšský rytířský stav 7.4.1732,
meklenburský rytířský stav 18.3.1833, pruský stav svobodných pánů 11.1.1834.
Zdroj : Wikipedia, erb rodu Daubek se svolením p.Jaroslava Tovačovského a Almanach českých šlechtických a rytířských
rodů 2008
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