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Jaro. Jaro? Jaro!
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Slovo úvodem

STRANA 2

Tak co je tedy jaro? Jsou to vůně, které po zimě

vnímáme intenzivně, nebo barvy, které na nás vykukují

z každé skuliny?

Možná je to volné vydechnutí malinko okořeněné

posledními mrazíky. Možná je to vydechnutí s nadějí 

na nový impuls a povel vpřed!

Příroda začíná zběsile tančit kvapík a my lidé se

nestačíme divit. Snažíme se s jarem srovnat krok,

dohnat zmeškané a nechat slunce vystoupat vysoko 

nad obzor.

Jaro je laskavost sama a snad i nám lidem tato laskavost

začne proudit celým tělem.

Krásné jarní dny vám přeje celý tým ergoterapeutek



Nejen prací živ je člověk. Ale i duševní potrava pro lidi

je stejně důležitá jako řízek se salátem pro tělo. A tak

jsme si s našimi uživateli společenské akce, aktivity,

tanec, zpěv a především dobrou pohodu a přesvědčení,

že i život v seniorském věku může být veselý 

a přátelský.
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Co bylo
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„Čaje jako za mlada“

29. 1. 2019

„Čaje jako za mlada“ nás vrátily ve vzpomínkách do

doby našeho mládí. Připomněly nám v CSS

Staroměstská Č. B. „jak ten čas letí, a že jsme o něco

moudřejší“. K dobré pohodě jsme si pochutnali na

obložených chlebíčcích a dobrém čaji. Červené vínko

nám rozproudilo krev v žilách a někteří z nás si

zatancovali na známé melodie skupiny Patriot.
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„Divadelní představení“

19. 2. 2019

Divadelní kroužek studentů z českobudějovického

Gymnázia Česká zinscenoval divadelní hru Václava

Havla, která je věnována postavě doktora Aloise Rašína

a událostem v noci ze 27. na 28. října 1918 -  „Zítra to

spustíme“. Představení se nám líbilo a budeme se těšit

na další mezigenerační spolupráci, která je pro studenty

i seniory přínosná.
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Masopust:  „I tradice mají svůj smysl“

23. 2. 2019

„Červená růžičko, proč se nerozvíjíš? Proč ty k nám

Pepíčku, proč ty k nám nechodíš?“ zazpívali koledníci,

kteří k nám přišli v sobotu na masopustní „růžičkovou“

koledu. Doudlebští koledníci, kteří byli oblečeni

do tmavého civilního obleku opásaného šerpou kolem

pasu, na hlavách měli vysoké klobouky, které byly

vytvořeny z 365 krepových růží, se nám postarali 

o zábavu a tradice. Nechybělo ani dobré jídlo, pití 

a skvělá nálada.
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„Návštěva ZOO Dvorec“

25. 2. 2019

„Máte rádi zvířata?“ „My ano.“ A proto jsme si pozvali

ředitele soukromé Zoologické zahrady v Dvorci 

u Borovan pana V. Ambrože, aby nám ukázal exotická

zvířata z východní Afriky a něco zajímavého nám 

o nich řekl. Ukázka Damana skalního a Mangusty

žíhané byla moc pěkná, stejně tak i živé povídání 

o nich. Těšíme se na další setkání s manželi

Ambrožovými, tentokrát na videoshow z jejich cest 

po afrických národních parcích.
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Věk: 47 let

Vzdělání: SŠ: obor rehabilitace

Rozhovor s manažerkou

sociální péče Mgr. Alexandrou

Čečetkovou

Které město v zahraničí byste ráda viděla?

Miluji jih, moře, kam mířím velmi ráda. Mám srdeční

vztah k jižní Francii, nebylo by to asi jedno město

(Provence).

- JČU obor: Rehabilitace dětí, mládeže a dospělých

(původně jsem se chtěla věnovat ethopedii, život

mě „zavál“ do školství)

- JČU: Pedagogická fakulta

Rodina: dcera 17 let,

Praxe: profesně od roku 1994 pedagog (ve středním

a vyšším školství, obor psychologie, sociální

komunikace, personální management) 

DDDV od 1. 10. 2017 (pozice Manažer sociální

péče)
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Cítíte se lépe ráno nebo večer?

Podle biorytmu už od vysoké jsem typický „skřivan“,

i když přiznávám v zimních měsících to vstávání jde

hůř 😊, takže se cítím lépe asi ráno.

Kterou vlastnost máte nejradši na svém otci?

Pracovitost a smysl pro detail, manuální zručnost,

takový kutil Tim 😊.

Co způsobilo ve Vašem životě největší změnu?

Zlomových okamžiků bylo více, ale největší vnímám

narození dcery, život dostal naprosto jiný rozměr.

Nejlépe v sedě 😊 Jsem opravdu „kávomil“…doma

z kávovaru s mlékem a cukrem…přesto nejsem taková

milovnice jako Švédi a Finové, kteří vypijí nejvíce kávy

na světe (8 -10 kg kávy na osobu/rok). Před lety jsem

se o pěstování a úpravu kávy více zajímala. Miluji její

vůni i chuť.

Jak nejraději pijete kávu?
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Na který okamžik se každodenně

těšíte?

Že se ráno mohu vzbudit, dýchám,

funguji jako člověk.

Kterou písničku máte nejraději?

Interpretů a skladeb je hodně. Člověk 

se vyvíjí a zraje. Byla jsem „odkojená“

Metallicou, U2, Stromboli. Kdybych

měla vybrat jednu, tak od skupiny

Evanescence - Immortal.

Astrologie a astronomie jsou dnes již

exaktní vědy. Přečtu si občas nějaký,

rozhodně to neberu jako

bernou minci pro život. Moje životní

filozofie je trošku na delší povídání.

Věříte na horoskopy?
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Kterou květinu máte nejraději?

Kdo mě zná, ví, že miluji květiny, jako druhou profesi

bych si vybrala floristku. Květiny miluji všechny, každá

je originální, unikátní. Ale kdybych měla vybrat, miluji

luční kytky, kopretiny, kohoutky, chrpy, vlčí máky.

Záleží v čem. Jsem od života vybavená (díky Bohu)

optimismem. I když, jak se někde psalo, dát někomu

druhou šanci, je jako dávat někomu nabitou zbraň,

otázka času, kdy zasáhne přesně. Kdysi jsem dávala víc

než druhou šanci.

Dáváte lidem druhou šanci?
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Mnoho lidí se domnívá, že proti duševním úbytkům

ve stáří se nedá nic dělat. Nejnovější výzkumné

výsledky však prokazují, že člověk si i ve stáří

ponechává schopnost se učit, že se může dále psychicky

rozvíjet a že má k dispozici velkou kapacitu myšlení,

z níž často není dosti čerpáno a jež by měla být

využívána.

Trénování paměti

U paměťových schopností nezáleží ani tak na věku, jak

na stupni „trénovanosti“. Pokud svou paměť pravidelně

něčím zatěžujete, jste duševně aktivní a snažíte se dělat

v tomto směru maximum, jste na tom častěji lépe než

někteří lidé o generaci mladší.

Specifické trénování psychických funkcí může nervové

buňky stimulovat k vytváření nových větvení a sítí.

Činnost mozku je možno srovnávat s činností svalu.

Není-li sval zatěžován (např. je-li v sádrovém obvazu),



STRANA 2

STRANA 11

mizí jeho funkční zdatnost. Psychické deficity jako

oslabení vštípivosti, narůstající zapomnětlivost,

poruchové nalézání slovních pojmů nebo ubývající

schopnost koncentrace mohou být proto u zdravých

starších osob přisuzovány nedostatečnému tréninku.

Ty pak mohou tedy znovu získat, zlepšovat a podržet

si svou psychickou výkonnost odpovídajícím cvičením.

U lidí s psychickými deficity podmíněnými nemocí

(např. po mozkové mrtvici nebo při demenci) to pak

znamená stabilizovat, využívat a budovat tímto

způsobem ještě existující rezervy.

Denní trénink myšlení a paměti v délce 10 – 15 minut

představuje důležité opatření k udržení duševního

zdraví, ať se jedná o aktivizaci nebo o prevenci, 

o terapii a rehabilitaci poruch výkonnosti mozku.

Neboť: trénování paměti je právě tak důležité jako

trénink tělesný!
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Zásady, cíle a specifika trénování paměti

v České republice

1) Cílem je, aby senioři byli schopni využít techniky

a strategie pro lepší fungování v jejich každodenním

životě.

3) Tento přístup vede ke zvýšení sebevědomí

a sebehodnocení účastníků kurzu, které se následně

odrazí ve zvýšení kvality života seniorů obecně.

2) Specialitou je tzv. „Terapie příjemného šoku“.

Účastníci si prostřednictvím koncentračního cvičení

a používáním paměťových strategií ve spojení

s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je stále

funkční. Na základě této zkušenosti začnou přistupovat

ke každé nové informaci s pozitivním očekáváním,

že si ji zapamatují, což ovlivňuje výsledek.

4) Při tréninku je důležité volit individuální přístup,

přizpůsobit se schopnostem uživatele s jediným cílem,

a to, že uživatel musí uspět a zažít pocit vítězství.

5) Trenér paměti má osobní zodpovědnost za úspěch

klienta. Pokud klient neuspěje, není to jeho vina, ale

vina trenéra paměti, který nezvládl svůj úkol.
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6) Zaměřujeme se na to, abychom

změnili přístup seniorů k jejich

vlastním problémům s pamětí v tom

smyslu, že je přestanou vnímat jako

nevyhnutelnou a negativní součást

procesu stárnutí, ale naopak si začnou

být vědomi toho, že mají svůj osud

víceméně ve vlastních rukou.

7) Obsah jednotlivých lekcí je

připraven se záměrem, aby senioři

získali z tréninku dlouhodobý

prospěch.

8) Trénink paměti je kombinací

kognitivního tréninku

a relaxujících psychomotorických

cvičení. Zároveň plní funkci základny

sociálního kontaktu se stejně

motivovanými vrstevníky.
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Pokud ve vás výše zmíněné informace probudily

zvědavost a měli byste zájem vyzkoušet své paměťové

schopnosti - v našem zařízení trénujeme paměť každou

středu od 13:30 hodin. Skupina se nesetkává kvůli

soutěživosti, ale kvůli společné práci. Jste vítáni!

9)Trénování paměti patří mezi efektivní nástroje

ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti

seniorské populace, což je z hlediska společnosti

nejlevnější způsob demografického nárůstu seniorů

a z hlediska jedince představuje nejpříjemnější

a nejdůstojnější formu stárnutí.

Bc. Andrea Jakschová
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Mluvíme-li  o celiakii (celiakální sprue), jedná se o

autoimunní onemocnění vyvolané nesnášenlivostí lepku

(gluténu). Lepek je obsažen v povrchní části obilných

zrn. Toto onemocnění se může projevit v kterémkoliv

věku (v dětství i v dospělosti). V dospělosti se může

objevit po výrazné zátěži (těhotenství, nemoc, operace)

Celiakie a následná bezlepková dieta

Novinky z domova

Typickými příznaky celiakie v oblastí trávicího ústrojí

jsou snížená chuť k jídlu, průjem, plynatost, ale i zácpa,

křeče v břiše, pokles hmotnosti a únava. Celiakie

ovšem může být diagnostikována i bez příznaků,

pokud se například vyskytuje v rodinné anamnéze

nemocného.

Jedinou léčbou celiakie je celoživotní dodržování

bezlepkové diety.

Zdroj: https://www.celiak.cz/o-nemoci/celiakie
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Možnost odebírání bezlepkové diety v Domově

důchodců Dobrá Voda

Od 1. 2. 2019 je možnost pro zaměstnance Domova

důchodců Dobrá Voda a cizí strávníky, odebírání

bezlepkové varianty obědů.

Radek Čihák, DiS.

vedoucí stravovacího provozu

V rámci této varianty se bude vždy jednat o oběd,

který bude mít variantu číslo 1. U této diety nebude

možný výběr z variant.

Tuto dietu si budou moci navolit pouze zaměstnanci 

či cizí strávníci, kteří doloží od lékaře potvrzení 

o onemocnění.

Cena obědů zůstává neměnná, tzn. pro cizí strávníky

58,- Kč, pro zaměstnance po odpracování nejméně

3 hod. je oběd zdarma.
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Slunce je přirozená forma jarní očisty

Jarní očista

Nadvláda zimy je u konce a my bychom měli přemýšlet

nad tím, jak se kompletně zregenerovat. Jak motivovat

nejen tělo, ale i duši k další energii a síle. Příroda si

však vždy ví rady. To, že se skrze stromy již dere první

jarní slunce, má na nás nesmírně pozitivní vliv. Slunce

v nás zvyšuje pocit pohody a relaxace. Ale již málokdo

ví, že slunce snižuje bolesti hlavy, bolesti zad, ale i

výskyt alergií. Slunce v našem těle také přirozeně

zvyšuje teplotu, což napomáhá k rozšíření buněčných

funkcí a tím pádem souvisí i s větším přílivem energie.

Všichni jsme si všimli, že většina pokojových květin

bez slunečního záření dříve nebo později hyne. A totéž

platí pro lidský druh. Člověk ke zdravému životu slunce

zkrátka potřebuje. Navíc jarní detoxikace sluncem 
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je naprosto přirozená věc. Sluneční záření rozšiřuje

činnost metabolického systému, což v našem těle

zvyšuje detoxikační účinek. Naopak nedostatek

slunečního světla narušuje endokrinní systém, což 

může vést až k hormonální nerovnováze, zpomalení

metabolismu nebo k úplnému selhání nadledvinek.

Sluneční paprsky nám pomáhají snižovat stres a brání

dokonce několika chorobám, které jsou také přičítány

nedostatku slunečního záření. Mezi tyto nemoce patří

např. hypertenze (zvýšený krevní tlak), arteroskleróza

(kornatění tepen), brzká demence, Alzheimerova

choroba, roztroušená skleróza, deprese, nebo artritida

(revma).

Blíže ke slunci? Choďme ven! Slunce není nikdy

daleko. Vyhlíží nás na terasách i balkónech. Někdy 

stačí pouze otevřít okno. Dopřejme si svou denní dávku

vitamínu D, který brání chronickým onemocněním 

a prodlužuje život. Slunce je naše přirozená příležitost

k jarní detoxikaci a očistě těla i duše. Pokud k posezení

na slunci přidáme ještě čaj z kopřivy, pelyňku, řebříčku,

rozmarýnu, šalvěje a třezalky dopřejeme našemu tělu 

to nejlepší, co nám na cestě za jarní naturální očistou

příroda nabízí.
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Oficiální jaro roku 2019 započalo 20. března přesně 

ve dvacet dva hodin a padesát osm minut. Tehdy byla

ekliptikální délka Slunce rovna 0̊ (astronomický výraz)

a Slunce vstoupilo do znamení Berana. Zkrátka Slunce

se na své pouti z jižní hvězdné polokoule na severní

dostane přesně na nebeský rovník. Tento okamžik se

stává začátkem astronomického jara. Nastává tzv. jarní

rovnodennost, první jarní sluneční svátek, který slavili

už naši předkové – pohané.

Jarní svátky

Jaro přináší i svátky Velikonoc. Dnes jsou Velikonoce

spojovány převážně s křesťanskou tradicí. Jsou to

svátky pohyblivé. Křesťané je slaví mezi 22. březnem 

a 25. dubnem. Tento svátek je mimochodem jediný

křesťanský svátek, při jehož určování hraje roli Měsíc.

Velikonoce se totiž slaví vždy o víkendu. Vždy v neděli

a s navazujícím pondělím. A to vždy po jarním úplňku.

Zde můžeme nalézat ještě zbytky původní pohanské

tradice a měsíčního kalendáře.
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Velikonoce byly výsadním svátkem dávno před

příchodem křesťanů. Původně byly spojovány s bohyní

Ostarou, což je germánská bohyně jara. Tato bohyně

odpovídá typově indoevropským bohyním úsvitu, 

které jsou spojovány s příchodem jara. Jako významné

a již nábožensky organizované svátky se objevují

poprvé u Židů. Byly to svátky přesnic (pascha) slavené

na památku vysvobození Izraelitů z Egypta vždy 14.

dne měsíce nisanu. Svátek pascha (hebrejsky pesach

= přejití, ušetření) je oslavou toho, že Hospodin, když

hubil prvorozence v Egyptě, přešel a ušetřil domy Židů,

které byly označeny krví beránka. Dnes jsou

Velikonoce výhradním svátkem oslavující vzkříšení

Ježíše z Nazaretu

Letos, tedy v roce 2019 vycházejí katolické Velikonoce

na 21.dubna a Pravoslavné na 28.dubna.
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Ze všech svátků vyžadují Velikonoce

nejdelší přípravu. Velikonoce Vrcholí 

ve Svatém týdnu, nazývaném podle

biblického příběhu umučení Ježíše také

Pašijovým nebo Velkým týdnem. Velký

týden začíná Květnou nedělí, graduje

svatým třídenním, tj. Zeleným čtvrtkem,

Velkým pátkem a Bílou sobotou, končí

před slavností Vzkříšení.

Jako příprava ke spoluúčasti člověka 

na velikonoční obnově je Svatý týden

výjimečný. Jsou to dny očisty skutečné 

i symbolické a dny střídmosti. Půstu,

klidu, ticha i mlčenlivosti, soustředění.

Posvátný charakter těchto dní umocňují

lidové tradice svěcení jara. Obzvláště

obyčeje míněné k ochraně budoucího

živobytí a zdraví rodiny, nabízejí

příležitost k projevům lásky 

a milosrdenství.
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Máj, lásky čas aneb lásky

Emy Destinové

V srpnu roku 1897 se devatenáctiletá černooká,

černovlasá Ema Kittlová dostavila se svým otcem 

do Národního divadla v Praze, aby před ředitelem 

F. A. Šubertem předvedla své pěvecké umění. Byla

nervózní - nechal ji dlouho čekat, protože před ní

zkoušel pětadvacet dívek pro sbor. Nakonec zazpívala

dvě árie z Carmen.

Šubert, vzteklý, rtuťovitý stařík, ji vyslechl a pak vyřkl

podivnou větu: „Slečno, zdá se, že se při zpívání příliš

rozčilujete. Doporučuji vám, abyste brala sprchy!“ 

Dále o ní prohlásil, že vůbec nemá hlas. Netušil, 

že právě odmítl jednu z největších pěvkyň všech dob.

Dlužno podotknout, že ho možná ovlivnily klepy

o zhýčkané slečně Kittlové z bohaté pražské rodiny

a rozhodl se jí dát za vyučenou.

Později své odsouzení jejího hlasu popíral, ale Ema 

mu nikdy neodpustila. Faktem je, že jí tak otevřel cestu

do světa, kde získala velkou slávu.
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Tatínek byl bohém

Emilie Václavka Jindřiška Pavlína Kittlová se narodila

o půlnoci mezi 26. a 27. únorem 1878 do zámožné

rodiny - dědeček Jan Kittl se od nuly vypracoval

k bohatství.

Otec Emy Emanuel od něj převzal několik pivovarů,

lihovar, třiadvacet domů a parcely. Emanuel sám nebyl

takový podnikavec - miloval umění, byl veselý

a kamarádský. S bohémou se toulal po Praze, popíjel

vínko a hrál karty. Byl mecenáš - podporoval např.

Václava Brožíka. Měl dobrodružného ducha - s Janem

Nerudou navštívil Střední východ a Svatou zemi.

Emina matka Jindřiška, za svobodna Šrůtová, byla

prosté venkovské děvče. Tichá a mlčenlivá, pravý opak

svého muže. Jednu vášeň ale měla - zpěv. Emanuel jí

proto zajistil studium v Pivodově známé pěvecké škole.

Pěvkyní z povolání se ovšem nestala - měla pět dětí,

o které se musela starat.

Ema po ní zdědila talent ke zpěvu, po otci zase štědrost

a kavalírský životní styl. Otec ji zbožňoval a ona

k němu také měla blíž než k matce. Kladl na ni ovšem

své nároky.
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Děvče cikánského typu

I když byla malá Ema nedisciplinované

temperamentní dítě, na přání otce se od

pěti let učila hrát na housle. Domníval se,

že se stane houslistkou.

To ale padlo poté, co se Ema v roce 1892

stala žákyní proslulých pedagogů, manželů

Thomase a Marie Loewe-Destinnových.

Marie byla kdysi známou pěvkyní ve Vídni

u Dvorní opery a rozpoznala talent dívčina

sopránu, který úspěšně rozvíjela i přes

problémy, které přinášely její zarputilost

a svéhlavost.

Na doporučení svých učitelů Ema

vstoupila roku 1894 do dramatické školy

Národního divadla. Tam ji mimo jiné učila

i slavná herečka Otýlie Sklenářová-Malá.

Pěvecké školení trvalo pět let

a zdokonalilo Emin hlas.
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V osmnácti byla Ema pěkné, štíhlé děvče. Chlapci o ni

projevovali zájem, ona ale byla divoká, sama si vybírala

ctitele, a když ji omrzeli, nevybíravě s nimi vyběhla.

Český historik Josef Šusta se o ní ale ve svých

pamětech vyjádřil kupodivu poněkud jinak

a nelichotivě: „Byla přitloustlé děvče nečisté pleti

a cikánského typu akcentovaného velkými náušnicemi.

Přítel Ota Faster míval s ní schůzky v jakémsi

pekařském krámku a zle naříkával na její romantické

náladovosti.“ Nakonec se Ema doopravdy zamilovala.

Skok z balkónu

Eminou láskou se stal syn školníka z karlínské reálky

Jindřich Vodílek, několikanásobný šampión

v cyklistice. Byl to přirozeně nedbalý fešák. Jejich

vztah ale brzy skončil - Emin otec se obával, že dceru

zabrzdí v jejím rozletu, a Vodílek se zase děsil Emina

temperamentu a dobyvačnosti, což považoval

především za mužské vlastnosti.

Ema chtěla údajně kvůli rozchodu skočit z balkónu

domu U Božího požehnání, kde bydlela. Zachránil ji

rodinný přítel Bedřich Spurný, který ji popadl za copy 
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a vtáhl zpátky. Ema zůstala sama a byla nešťastná.

O několik let později, v roce 1899, napsala právě

Spurnému: „Jsem takový ubohý tvor, kterého v životě

málokdo hladil, málokdo líbal… a který vždy tak žíznil

po čisté, upřímné a nesobecké lásce.“

Drážďany zklamaly

I když ředitel Národního divadla nedal Emě šanci,

nevzdala se. V říjnu 1897 se začala ucházet o angažmá

v drážďanské opeře. Politická situace v té době nebyla

dobrá - v Praze probíhaly demonstrace spojené se

zrušením Badeniho jazykových nařízení a docházelo 

ke střetům Čechů s Němci. Dokonce i Ema před svým

odjezdem do Drážďan rozbíjela okna Německého

kasina na Příkopech.

V Drážďanech ji povolali 1. října na zkoušku

s orchestrem. Nedopadla dobře - tvrdili jí, že nemá hlas

ani pěvecké nadání. Své zřejmě sehrála i politika. Ema

křivdu nezapomněla a nikdy v Drážďanech v budoucnu 

Ema ale pro ni osobně smutná léta nepromarnila - vrhla

se zatím na operní dráhu.
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Nové jméno

Ani přes těchto několik neúspěchů v řadě

Ema nezahořkla a učinila další pokus,

tentokrát u berlínské Dvorní opery. Tam 

ji přijali. Zvítězila. Její hvězdná kariéra

mohla začít.

nezpívala. Odjela poté do Berlína, aby se

přihlásila na konkurz do Theatru des

Westens. Ani to nedopadlo dobře - ředitel

Hoffpauer prohlásil, že nejenže neumí

zpívat, ale: „sám vidím, že jste ošklivá“.

Pro svá vystoupení si Ema vybrala jméno

Destinn, aby tak vzdala hold své učitelce.

Její dramatický temný soprán berlínské

publikum poprvé uslyšelo 19. července

1898 v Mascagniho aktovce Sedlák kavalír,

kde ztvárnila Santuzzu. A bylo okouzleno.

I všechny kritiky byly příznivé.

Následovaly další role, neméně hvězdné.

Bizetova Carmen, Valentina

z Meyerbeerových Hugenotů, Thomasova 
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Žena okouzlená spiritismem

A ředitel Šubert vyslovil už v roce 1898 přání si Emu

poslechnout. Odmítla. Praha ji slyšela až v roce 1900

v Rudolfinu. O rok později vystoupila i v Národním

divadle v roli Carmen a Mignon. O rok později jí

nabídla vdova po skladateli Richardu Wagnerovi

Cosima, aby zpívala v Bayreuthu. Ema váhala. A měla

své důvody.

Pěvkyně se tehdy, úspěšná, ale citově strádající,

věnovala spiritismu tak vášnivě, že zhubla o 15 kilo.

Sama Cosima ji před podobným ničením varovala.

Problémy ale zvládla a nakonec v Bayreuthu

vystupovala jako Senta z Wagnerova Bludného

Holanďana.

Mignon, Alžběta ve Wagnerově Tannhäuserovi,

Verdiho Aida a mnohé další. Troufala si účinkovat bez

zkoušek, což její okolí obdivovalo. Císař Vilém II. jí

potvrdil dekret do Dvorní opery ihned po Santuzze.

Úspěchy pokračovaly - v roce 1904 zpívala v Londýně

se slavným Enrikem Carusem, o rok později zazářila

jako Straussova Salome. Přes svou mezinárodní kariéru

však zůstala vlastenkou - prosadila, aby se v Berlíně 
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hrála Smetanova Prodaná nevěsta, kde ztvárnila

Mařenku, stejně jako zpívala Miladu v Daliborovi.

Na vlast nezapomínala, prázdniny trávila doma.

Foto: Profimedia.cz. Převzato pro vzdělávací účely

z Novinky.cz. Autorka: Lenka Bobíková.

Kostra se uklání

V roce 1914 si Ema zakoupila zámek ve Stráži nad

Nežárkou. Zařídila si ho poněkud bizarně - v klenuté

komoře pod věží se návštěvníkovi ukláněla kostra, třem

velkým sovám svítily oči a v otevřené rakvi se svíjeli

červi, což byl vynález čínského řezbáře.
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To jen potvrzovalo její zálibu ve spiritismu a alchymii.

Ložnice byla černá. Ema spávala na jakémsi katafalku

v černých polštářích a její postel hlídal kostlivec Ivan,

kterého si umělkyně vozila na všechna svá turné.

Pronajala si také apartmá na Malostranském náměstí

v Praze v domě U Petzoldů. Tam se obklopovala

přáteli, které za velké peníze štědře hostila. V civilu 

se nelíčila a nepotrpěla si na okázalé šaty.

Ovšem už v roce 1909 nastala v jejím životě velká

změna - odjela do USA do Metropolitní opery, kde se

znovu setkala s Enrikem Carusem. A také se slavným

dirigentem italského původu Arturem Toscaninim,

kterému říkala Vztekaniny.
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Novou republiku Ema uvítala s nadšením. Hned si

změnila jméno Destinn na Destinnová. Po roce 1918

ještě cestovala do ciziny a zpívala v Národním divadle,

ale nový stát jí nenabízel to, co potřebovala. Neměla

penzi, nebylo jí ani nabídnuto místo profesorky na

konzervatoři. Udržování zámečku ve Stráži ji stálo

ohromné peníze.

V roce 1916 se s ním vrátila domů. Při té příležitosti

opět ukázala, že je vlastenka. Vezla totiž zprávy pro

Maffii, ústřední orgán domácího odboje, údajně pod

poduškou své kočky. Za to se jí dostalo pozornosti c.

a k. policejního ředitelství ve Vídni a ve Stráži byla

prakticky internována.

Bez peněz

I tady okouzlila ve všech svých známých rolích a nově

jako Minnie v Pucciniho opeře Děvče ze Zlatého

západu. Při zkoušce se málem zabila - přicválala 

na scénu na bělouši, ale kůň se lekl světel a vyhodil 

ji do vzduchu. Do náruče ji duchapřítomně zachytil

zpěvák arabského původu Dinh Gilly. A zanedlouho 

se také na čas stal jejím životním partnerem.
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V roce 1930 navštívila svého lékaře

v Českých Budějovicích s výronem 

do oční sítnice. Tam ji přepadl záchvat

mrtvice. Osmadvacátého ledna kolem

osmé večerní zemřela. Bylo jí teprve

dvaapadesát let.

V té době se začala Destinnová fyzicky

měnit. Tloustla, protože měla málo

pohybu a mizernou životosprávu.

Hladová se vydávala na celé hodiny

rybařit a večer si dala opulentní večeři.

Sice sama tvrdila, že „hlas musí být

měkce, jako v podušce usazen v sádle,

aby krásně zněl“, ale toho sádla bylo

příliš. Eminy konce byly smutné.

Nakonec musela dát do dražby některé

předměty ze Stráže a k bídě jí dopomohli

také přátelé, které hostívala.
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Příběhy neobyčejných lidí

Denně se potkávám se skvělými lidmi, kteří

vyprávějí své příběhy a rekapitulují svůj život.

Na cestě ke komunikační revoluci se  nám přihodila

zvláštní věc: „ Přestali jsme spolu mluvit“.

Vyšly jsme si s přítelkyní obdivovat jarní přírodu

k Vrbenským rybníkům, které jsou blízko mého

bydliště. Potkávaly jsme mladé lidi držící se za ruce,

rodiče s dětmi, ale i seniory a všichni by jistě

obdivovaly zelenající se přírodu, kdyby nebylo

mobilního telefonu, přitisknutého k uchu. Možná se

svým bezvýznamným hovorem okrádali o vnímání

krásy přírody.

„Chcete – li konverzovat, stiskněte 1“

Lidé se míjeli, aniž by se pozdravili, anebo si věnovali

vzájemný pohled, aby se podívali na hrající si děti, 

nebo aby pohladili psíka, který poslušně seděl u svého

pána a čekal, až ten hovor ukončí, aby pokračovali

v procházce.
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Ve chvíli, kdy jsme se s přítelkyní dohadovaly, jsou - li

na rybníce divoké kachny nebo husy, zazvonil mobil 

a přítelkyně mě na delší dobu přestala vnímat. Hovor

ukončila s omluvou, že její přítelkyně měla dlouhou

chvíli a chtěla si povykládat. Nemusela se omlouvat,

jsem zvyklá se procházet sama, vnímat krásy přírody 

po svém, ale večer mohu dětem živě reprodukovat, 

co mně na procházce zaujalo.

Dříve nám telefony pomáhaly se připojit

s nepřítomnými. Dnes vyvolávají pocit v lidech

sedících vedle sebe, že tu nejsou. Hovoří a hovoří,

přitom sledují, co se děje okolo nich, které auto je

předjíždí, kdo nastupuje a vystupuje z trolejbusu. 

Když skončí hovor“ ahoj, měj se“, zamýšlím se, 

zda to myslí upřímně. S tím, jak se každý kontakt mezi

lidmi automatizuje, zvyšuje se automaticky i odcizení.

Nejsem žádná odpůrkyně pokroku. Také mám mobilní

telefon, který jsem dostala od svých dětí, abych si

mohla přivolat eventuální pomoc, nebo oznámit, kde 

se právě nacházím a budu k zastižení. Chápu maminky

školáků, které pomocí mobilu mohou kontaktovat své

děti, protože dnes i ti prvňáčci vlastní mobilní telefon 
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Tak jsem na sebe uvalila restriktivní

opatření. Nepoužívám zbytečně mobilní

telefon, nepovídám si s přáteli přes

internet, když bydlí nedaleko ode mne.

Nejraději říkám do očí: „ vítám vás, 

mám vás ráda, ráda vás vidí.“

a ovládají ho. Maminka tak ví, že je

děcko v pořádku, zdravé a kde je.

Samozřejmě to nemůže nahradit to, 

že je maminka vidí, může pohladit a říci:

„to jsem se na tebe těšila“. Lhala bych,

kdyby tvrdila, že mobilní telefon je

neúčelový. Dovede opatřit rychlou

pomoc, je rychlejší v pracovním

kontaktu a spojení, ale také přináší při

častém používání zhoršení sluchu, a tak

si vybírá svou daň.

paní J. S. 90 let
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Jarní koutek poezie

Antonín Sova

Klid všude. Slunce lije na peron

své jarní proudy. Chvíle ospalá

v zapadlém nádraží, kdy tichý den

průzračný nad širokým obzorem.

Tu čekám samoten a vyhlížím

na louky sluncem zatopené, v nich

skupiny olší v dálku tratí se

a potok zpola vyschlý pod mostem

se blýská, jako střepy zrcadla.

Jen kavka křikne, a jen písku pád

po střeše plechové, jen jednotvárný

se ozve telegrafu klepot, jen

šum květin, které kropí zelinář.

Slunečný den
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Mír všeho nehybný mne dojal tak,

jak jenom lesy s mrtvým výdechem

ukrytých malin.

Ve mně ležela

nezlomná touha: mnoho vykonat,

mé myšlenky a touhy, přání všecka

jak lesklá háďata se přišla hřát

do ticha srdce, kde se křížily

paprsky toho květnového dne.

A louky bujně kvetly, květy šuměly.

Soucit i vzdor, 1894

Jan Preisler, Triptych Jaro 1900
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Pro volné chvíle
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Pro volné chvíle


