Názorová pevnost a státnická moudrost. Česká
šlechta vzpomíná na královnu Alžbětu II.
Rodinné vazby britské
královny sahají až do vý
chodních Čech.

„Prostřednictvím vysí
lání jsem získal příleži
tost vyjádřit se s obdi
vem k její mimořádné
osobnosti královny,
statečné ženy a matky.
Ačkoliv jsme se nikdy
nesetkali osobně, vní
mal jsem Alžbětu II. ja
ko blízkého člověka, a
to nejen pro obdiv, re
spekt a uznání, ale také
díky našim vzájemným
vzdáleným příbuzen
ským vazbám.“

JANA KOTALOVÁ

o smrti královny
Alžběty II. truchlí
nejen celá Velká
Británie. Její ro
dinné vazby sa
hají až do východních Čech.
„Zpráva o její smrti mě
osobně velmi zasáhla,“ svěřil
se František Kinský, poto
mek slavného českého
šlechtického roku a majitel
Nového zámku v Kostelci
nad Orlicí.
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MODRÁ KREV
Kinský je známý z televiz
ních obrazovek jako průvod
ce pořadem Modrá krev,
dvakrát byl také hostem
České televize v souvislosti s
platinovým výročím vlády
královny Alžběty II. na brit
ském trůně. „Prostřednic
tvím vysílání jsem získal pří
ležitost vyjádřit se s obdivem
k její mimořádné osobnosti
královny, statečné ženy a
matky. Ačkoliv jsme se nikdy
nesetkali osobně, vnímal
jsem Alžbětu II. jako blízkého
člověka, a to nejen pro obdiv,
respekt a uznání, ale také dí-

DIANA PHIPPS STERNBERGOVÁ A FRANTIŠEK KINSKÝ vzpomínají na zesnulou britskou panovnici Alžbětu II. Foto: archiv Kinský Art Media

ky našim vzájemným vzdá
leným příbuzenským vaz
bám. Ty se v aristokratických
rodinách velmi ctily,“ zdů
raznil.
V pořadu věnovaném 70.
výročí vlády Alžběty II. je
osvětlil: „Moje třikrát praba
bička a matka královny Vik
torie byly sestry.“

STÁTNICKÁ MOUDROST
Alžběta II. patřila k vůbec
nejdéle vládnoucím panov
níkům na světě, na britský
trůn usedla ve svých 25 le-

těch v roce 1952. S
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pouze královnějším krá
lem Karlem , mali ji jako matku ná I nou, ale vní
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Jeho matka na něj silně
osobností nebránící se hu
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zapůsobila.
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soustrast rodině i všem Bri
tům. Bůh ochraňuj královnu.
Pokoj její duši,“ dodal.

SÍLU NEUKAZOVALA
V Anglii prožila velký kus ži
vota Diana Phipps Sternbergová, majitelka častolovického zámku. „Žila jsem tam
čtyřicet let, proto se cítím
hodně jako Angličanka. A
všichni mojí kamarádi jsou
Angličané. Velice jsem Alž
bětu II. obdivovala. Je to
strašná ztráta pro svět,“ po
znamenala Sternbergová.

S královnou Alžbětou II.
měla to štěstí se setkat dva
krát. ,;Spolu se mnou tam ale
byla spousta lidí. I já jsem jí
byla představena, udělala
jsem před ní pukrle a ona šla
dál. Myslím si, že byla fan
tastická, musel to být strašný
život a ona ho musela unést,
oddala se svému údělu krá
lovny a dělala to fantasticky.
Její síla byla v tom, že ona
svoji sílu neukazovala. Ob
zvlášť, když se vědělo o její
minulosti a co všechno
zvládla,“ připomněla.

