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Daubkovi se sjedou ze vSech kout& sv6ta
oororuCerl ze srnnrv z

Iak jste se k rodind Daubkfi dostali?

Ve vesnici jsme se doslechli.

2e

George Daubek jezdi do CR, ale ne-

mdli jsme informace o tom, Ze by

tos prr.ni obnoven6 Liteisk6 m6je,
darod6jnice) a chceme podporovat
jak6koliv jin6 iniciatiry v obci Litei
a ddt pro nd are6l k dispozici. Do bu-

m6l moZnost se oodivat do z6mku.
TakZe jsme jedno nterj' Ioni v z6ii
napsali email - a v sobotu uZ jsme

doucna uvaZujeme o navdz6ni na
historickou tradici vaieni piva, zvaZujeme v areiilu poiridat ochutn6vky
netradidnich piv a vin, piedn65ky, d!

kou Jarmily Novotn6 Tatianou ie5ili
moZnj' ddrek pro tatinta George k

Bude zdmek rpiistupnin v ndjaki
formd veFejnosti, nebo bude vyuiivdn komerini, respektive pro privdtui rtieu?

seddli u Daubkfi v New Yorku na zahrad6! Nrisledujici q!'den jsme s vnud-

vadelni piedstaveni nebo wj'staly.

narozenin6m a napadlo n6s uspoi6-

dat spolednj'rni silami Festival

J.

Z6mek oroddlal oadesiit let devastace. Jak6koliv st6i6 vpZiti proto zatim neni moZn6. V rSmci festivalu iei
za uriir,.ich bezpeinostnich opati6ni
poprv6 d6stedn6 otevieme veiejnosti
na malou v-istalr,r o Jarmile Novotn6, rodin6 Daubku, o Litni, historii
zSmku i 1idi, jiZ v ndm Zili a tvoiili.

Novotn6. Pfivodni n6pad d6t mu festival k narozeniniim jako piekvapeni
jsme museli zrndnit, protoZe George
se stal soudiisti organizadniho vfboru - bez jeho nripadri a pomoci by
festival nemohl mit takov6 archivni

PFijtte se podlratl

Festival Jarmily Novotnd je plipravovdn s nejlepii virou, aby se lidem
libil a aby v programu bylo pro kaiddho ndco zajimavdho. Budeme rddi, kdy| se piijdete podivat - jste srdeind ndni! Budeme vddini i zajakoukoliv odezvu, ndpad, jak by se
mdl.festival do budoucna qwljet.
"
Ivana LEIDLo/4 nen

MAJE V PARKU. V litefrskim zdmeck,lm parku se letos konala idst progra-,
Foto Huns LUKESOVA
mu folklorniho festivalu Staroiesk1 mdje.
materi6ly, jak6 m6 k dispozici pii novaci silnd zdevastovan6ho are6lu.
piipravd vj'stary.
Piesto se ndm u2 podaii lo zorganizovat ndkolik men5ich akci (hasidi, leMdte v pldnu i dalii akce?

Arerll liteisk6ho zhrku nabizi op-

Hodldte ndjak vyuiivat zdmeck!

park?

Park, kterj' je ror.n6Z kultumi pam6tkou, se uZ :ryuLivt nyni - na miije,
svatby, Liteisk6 m6meni a podobn6.

MiloslavFRYDL

ravdu neomezend moZnosti pro r1.uZiti. Ted n6s pln6 zamdstn6vii pr6ce
na festivalu, stejnE jako snaha o re-
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ka, kteří jednomu z autorů vystavených děl
(shodou okolností tomu dobřichovickému)
položili několik otázek. Na jejich znění si už
sice nevzpomínají, ale Mistrovu odpověď na
jednu z nich si zapamatovali: „Když jsem před
devětapadesáti lety jako začínající student matfyzu poprvé vstoupil do této budovy, netušil jsem, že
jednou nastane doba, kdy v ní budu viset.“
Redakce

POZVÁNKA „ASPOŇ“ NA VÝSTAVU
Vzhledem k tomu, že vernisáž výstavy „Konjunkce a disjunkce“ už proběhla, zveme touto
pozvánkou aspoň na výstavu samotnou; je
v budově děkanátu Matematicko-fyzikální faLVMUZ6,W1SB[F ,F,BSMPWVBQPUSWÇEP
27. června. Na zmíněné vernisáži, která se
VTLVUFČOJMB W QPEWFČFS  NÇKF  CZMJ LSPNĎ
několika desítek umění - i vědychtivých občanů také někteří členové redakční rady Kukát-

DO LITNĚ SE VRÁTÍ HUDBA
Festival v Litni připomene významnou pěvkyni



další velmi nadějná česká pěvkyně, mezzosopranistka Alžběta Vomáčková. Ta je mj.
laureátkou ceny Jarmily Novotné z Dvořákovy
pěvecké soutěže v Karlových Varech a mezi
její čerstvé úspěchy patří ceny ze soutěží
v Rakousku a na Slovensku.
Festivalu se osobně zúčastní jediný žijící potomek paní Novotné George Daubek, který ze
svého domova v USA přiveze unikátní archivní dokumenty z pozůstalosti své matky. Jeho
dcera Tatiana pokračuje v hudební tradici
rodiny: právě absolvovala barokní housle na
proslulé Juilliard School v New Yorku a do Litně přijíždí se svým kolegou, hobojistou Gonzalem Ruizem. Ruizova nahrávka Bachovy suity h moll byla nominována na cenu Grammy
a čeští posluchači si budou moci neznámé
aranžmá této oblíbené barokní kompozice
vyslechnout jako první v Evropě za doprovodu
renomovaných hráčů na dobové nástroje.
Nejmladší generaci nebo lidi dosud nezasažené klasickou hudbou by mohlo zaujmout
sobotní odpolední open-air představení Prodané nevěsty v netradiční úpravě mladého
skladatele Petra Wajsara. Tato hravá inscenace vzbudila pozitivní reakce při svém uvedení v Českém muzeu hudby a přírodní kulisy
liteňského parku jí budou určitě slušet.
Festival Jarmily Novotné začíná poměrně
skromně, cílem je však vybudovat renomovanou přehlídku, na niž navážou další aktivity a projekty – např. vydání nahrávek této
pěvkyně, promítání filmů, kde zazářila jako
IFSFČLB W[OJLNVMUJNFEJÇMOÒFYQP[JDF QPĩÇdání pěveckých a tvůrčích dílen a podobně.
Dita Hradecká

První zářijový víkend se v areálu zámku v Litni uskuteční první ročník
hudebního festivalu věnovaný Jarmile Novotné.
V Litni a okolí se na Jarmilu Novotnou (1907–
1994) a její jedinečný hlas ještě dobře pamatují. Do rodinného sídla Daubkových, kam se
slavná česká sopranistka po svatbě s Jiřím
Daubkem nastěhovala, které milovala a odkud
NVTFMBWSPDFVQSDIOPVU TFQPWÇMDFOBkrátko vrátila. S majetkem, který rodina Daubků
– schopných hospodářů, průmyslníků a mecenášů umění – spravovala, se však jako mnoho
jiných musela po roce 1948 opět rozloučit.
Dnešní stav liteňského zámku a okolních budov odpovídá více než čtyřiceti letům postupného chátrání a bezuzdné devastace.
Vrátit život této památce, kde se v druhé polovině 19. století setkávali umělci generace
Národního divadla (bratři Mánesové, sochař
7ÇDMBW.ZTMCFL NBMÒĩJ.BY1JSOFS 'SBOUJÜFL
Ženíšek, Vojtěch Hynais či spisovatel Svatopluk Čech), chce nově založené občanské
sdružení Zámek Liteň. Dlouhou dobu nedobytný areál s půvabným parkem se díky
současným majitelům opět otevírá veřejnosti
při příležitosti kulturních, sportovních a společenských akcí (Loučení s létem, hasičské
a dětské odpoledne, pálení čarodějnic...).
Vyvrcholením letošní série a snad i začátkem
tradice bude Festival Jarmily Novotné, jehož
první ročník se v Litni odehraje 8. a 9. září.
Díky účasti zahraničních umělců a spolupráci
s mezinárodními institucemi by jeho význam
měl postupně přesáhnout hranice regionu.
Na prvním ročníku Festivalu Jarmily Novotné
vystoupí například sopranistka Martina Sehylová – absolventka Pražské konzervatoře
a v současnosti studentka operního zpěvu
v italském Pesaru. Na recitálu se představí
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MARINKA NÁS INSPIROVALA
di danza, které se zabývá historickými tanci,
nechybělo ani pohoštění s májovým vínem
v hlavní roli. Mohli jsme si připadat jako
účastníci příjemného setkání v salonu kultivované, vlasteneckého zápalu plné středostavovské společnosti. Neformální domácí
muzicírování spojené s předčítáním a tancem obohacovalo život v časech, kdy neTUBČJMP TUJTLOPVU LOPmÒL B OFDIBU TF CBWJU
čímsi digitalizovaným. Možná si příště něco
podobného zkusíme i sami doma.
J. Soukupová
Dobřichovické ,VLÈULPs997***-FUP

	
  

V minulém čísle Kukátka jsme se teprve
loučili s festivalem Musica viva 2011 a v tomto současném s potěšením vítáme nový
ročník 2012. Soubor Ludus musicus jej
zahájil v neděli 6. 5. dalším z výročních
májových vzpomínání na Karla Hynka Máchu. Na programu byla povídka Marinka
v přednesu Justina Svobody zarámovaná
dobovou hudbou, většinou písněmi vlasteneckých básníků a skladatelů první poloviny 19. století. Milé oživení přinesl tanec V.
Rozhoňové a V. Kočího ze sdružení Società
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Meet Miss Novotná
Meet Miss Novotná
Why Hasn’t Anyone Written an Opera about Her Yet?
She was a dress-maker’s daughter, born in Prague in 1907. But she also
found her second home as a lyric soprano for the Metropolitan Opera in
New York. That was a logical step for the singer who began studying in her
mid-teens under the personal tutelage of perhaps the Czech Republic’s most
famous opera singer, Emmy Destinn.
Ironically, these days it’s said that Jarmila Novotná is better known in the
US than she is in her home country. It’s about time someone writes an opera
to correct that.
(http://opusosm.com/?attachment_id=15377)

Opera would be the best setting for the story of her life.

Jarmila Novotná was well-known as an opera, movie,
and tv star.

Jarmila Novotná debuted before age 18 at the Prague Opera, according to a
biography from the Jarmila Novotná Festival. She began taking roles in
films (even a silent movie), and at the same time, 1926-27, performed with the National Theatre – in nine different roles
across 72 evenings.
She met TG Masaryk, who helped her to study in Italy. Then she was contracted to sing with the Kroll Opera, Berlin,
starting in 1929, but it closed in 1931. She again turned to acting (“Fire in the Opera House”), and already, at the age of
24, her image was printed on the 100-crown notes designed by painter Max Švabinsky.
She sang at the Staatsoper and made more German films; she sang the lead in two Franz Lehar operettas. But in 1933
with the rise of fascism she moved to Vienna.
Then around 1940, Arturo Toscanini asked her to go to New York. She was the second Czech (Destinn was first) to sing at
the Met. She stayed for 16 seasons.
Enter the Baron
Novotná sang Czechoslovak patriotic songs on an album in memory of Lidice (Lidické Písně) during World War II. (Jan
Masaryk played the piano, according to Central Bohemia Tourism Services.) She also sang for American soldiers, for
60,000 Sokol members in a Chicago sports stadium, and on broadcasts of patriotic songs beamed at Czechoslovakia.
Following the war, she was ready to go back to Czechoslovakia. She had, in 1931, married the Czech Baron Jiří Daubek, of
Liteň. They had had two children, and it appeared Daubek would be named an executive for IBM in Vienna. But the
Communist confiscation of the Daubek estate and nationalization of its mills and other assets convinced them to stay put
in America. Jarmila Novotná also continued to act, in American movies and even in television appearances in the early
1950s.
Eventually the couple retired to Vienna, and in 1972 she visited Czechoslovakia and gave a performance in “semi-secret
conditions,” according to the tourism services agency. After Daubek died, she returned to the US where her children lived.
She died there in 1994.
Czech astronomers named the Novotná planetoid in her memory, and in 2007 the Czech National Bank issued a silver
commemorative coin in honor of the centenary of her birth. This year introduces the first annual Jarmila Novotná
Festival, Sept 8-9. It will be held at the Daubek chateau in Liteň, and Miss Novotná’s grand-daughter and other guests are
scheduled to perform. Details of the Festival will be available on Opus Osm soon. — oo
– Mary Matz

(#)

(#)

(http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=xa-4cae94a727632c13&source=tbx-250&lng=cscz&s=google&url=http%3A%2F%2Fopusosm.com%2F2012%2F08%2F27%2Fmeet-miss-

novotna%2F&title=Meet%20Miss%20Novotn%C3%A1%20%E2%80%93%20Opus%20Osm%3A%20Czech%20classical%20music%2C%20opera%20and
xa-4cae94a727632c13/-/-

/5052365f3a217570/2/505235beb6c29d4e&frommenu=1&uid=505235beb6c29d4e&ct=1&ui_cobrand=OpusOsm&tt=0&captcha_provider=nucaptcha)
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Published on August 27, 2012, filed under Main Feature (http://opusosm.com/category/main-feature/) , Vol I Issue 5
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The Muse Returns to a Historic Estate
The Muse Returns to a Historic Estate
The first annual Jarmila Novotná Festival debuts Sept 8-9 at
Liteň
A new, annual music festival debuts this weekend, in the backyard of
Karlštejn castle. The Jarmila Novotná Festival honors the Prague
dressmaker’s daughter who rose to fame as a star of The Metropolitan
Opera, New York.

(http://opusosm.com/2012/09/03/the-musereturns-to-a-historic-estate/opusosm-3-09-

Jarmila Novotná’s first voice teacher was none other than the legendary
soprano Emma Destinn, she appeared for 16 seasons at The Met, and sang
for several US presidents. Novotná (1907-1994) married a wealthy Czech
baron, Jiří Daubek, and they fled both Nazism and the Communists, finally
settling in the US. (Story: Opus Osm, Mon, Aug 27.)

012daubek-estate-cvrcx/)

Highlight of the inaugural Jarmila Novotná Festival Sept 8-9 is the Gala
Concert at 7 pm both Saturday and Sunday. Novotná’s grand-daughter,
violinist Tatiana Daubek, will perform with internationally-known oboist
Gonzalo Ruiz. The concert of Bach and Mozart also features soprano
Martina Sehylová; mezzo Alžběta Vomáčková; and the Early Music ensemble Musica Florea.
The Daubek Estate at Liteň, once a gathering place for
artists and singer Jarmila Novotná, is the site this
weekend's new, music festival.

Tatiana Daubek earned a master’s degree in historical performance from Boston University and the
Julliard School, New York. She performs with US-based ensembles Boston Baroque, the Handel Society,
the Haydn Society, and others. She is instrumental in shaping the programs for the future annual
festivals.
A world-renowned oboist, Mr Ruiz is originally from Argentina, is a musicologist specializing in JS Bach,
and a professor at Julliard. The reconstruction of Bach’s orchestral suite for the oboe will have its
European premiere at this Festival.
But the purpose of the Jarmila Novotná Festival is not only to revive the memory of the Czech opera star,
according to Dita Hradecká, public relations director.

(http://opusosm.com/2012/09/03/themuse-returns-toa-historicestate/c-teresatam/)

It will also offer a platform for young performers such as Martina Sehylová, a graduate of Prague
Conservatory, now continuing her voice training in Italy; and Alžběta Vomáčková, a Conservatory
student and laureate of the Jarmila Novotná Prize awarded at Karlovy Vary in 2011.

Tatiana Daubek

The Daubek estate at Liteň, the scene of prime social events of the late 19th-century, “was famous for its
cultural activity in the past, and provided a shelter to a number of important Czech artists,” according to festival
organizers. The Daubeks’ “neighbors” included artists such as the Mánes brothers and František Ženíšek, sculptor Václav
Mylsbek, and writer Svatopluk Čech.
Therefore, another goal of cited by Festival organizers is “to revive the cultural life at Liteň,” involving the local
community and attracting interested visitors to this estate located about 3 km from the Karlštejn Castle.
Accordingly, Jarmila Novotná’s son Jiří Daubek and other family members will open the Festival with a memorial at the
Daubek gravesite on Saturday morning. A special presentation of scenes from The Bartered Bride and other familyoriented events will be offered that afternoon, along with a recital of Czech composers’ songs by Mrs Vomáčková at 3 pm
on Sunday. — oo
– Mary Matz
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rubrika: Hudba

Festival Jarmily Novotné na zámku v Litni
Na zámku v Litni probíhá o víkendu 8. a 9.
září festival Jarmily Novotné – zcela nová
akce, která má připomenout odkaz jedné z
největších českých operních pěvkyň. Ale
také upozornit na jednu pozoruhodnou a
zanedbanou kulturní památku.
Festival v Litni je první akce svého druhu,
ale odkazuje hned na několik velkých
kapitol českého umění a možná i českých
dějin…
Jednak samozřejmě Jarmila Novotná.
Narozená v roce 1907, sopranistka, dáma,
která studovala zpěv v Itálii díky osobní
podpoře T. G. Masaryka, dáma, která zpívala
na naprosto legendárních salburských
slavnostech pod Toscaninim, Bruno Waltrem a
dalšími legendami. A pak udělala velkou
kariéru ještě v Metropolitní opeře. Byla to také
naprosto příkladná vlastenka starého slohu, a
zároveň dáma s okouzlujícím společenským
šarmem. Kamkoli přišla, nějak propagovala
Československo. Od charitativních akcí až po
známosti s Americkými prezidenty. /Vznikly
fantastické Paměti, neobyčejně bohatá
kniha…/
A druhý příběh: Zámek v Litni a přilehlé statky
mají dlouhou historii od 12. století – ale hlavně
od poloviny 19. století patřil zámek rodině
Daubků – české šlechtické rodině, která
nadšeně podporovala umění. Scházeli se zde
slavní malíři 19. století, na stěně visel původní
Ženíškův návrh na oponu Národního divadla,
pobýval tu Antonín Dvořák a mnozí jiní.
Jarmila Novotná se do této rodiny provdala a
od roku 1931 do války a pak krátce po válce
do roku 1948 zde žila.

Zámek Liteň
Foto: Uživatel: Pechlen, licence Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Jarmila Novotná
Foto: archiv umělkyně

Rok 1948, jak Jarmila Novotná, tak Jiří
Daubek emigrovali – to asi ze slávy zámku
v Litni mnoho nezbylo.
Ano, to je dlouhá smutná historie úpadku a
postupného chátrání. Ani po revoluci se to
nepodařilo zastavit. Ale to by opět bylo dlouhé
povídání. Já se skokem vrátím k tomu
festivalu – protože současní majitelé tohoto
zámku mají velkou snahu zámek postupně
opravit, nějakým způsobem navázat na tradici,
shánět peníze a všechno, co je s tím spojeno.
Řeknu nejprve, že festivalu se zúčastní jako
host syn Jarmily Novotné Georgie či Jiří
Daubek. A jako jedna z účinkujících bude
vnučka Jarmily Novotné Tatiana Daubek,
která hraje na barokní housle.
Popišme teď, co se v Litni chystá?
Součástí festivalu je například pieta u rodinné
hrobky Daubkových v sobotu 10:30. Ale je to
především příležitost ten zámek navštívit. V

Jarmila Novotná

http://www.rozhlas.cz/mozaika/hudba/_zprava/festival-jarmily-novotne-na-zamku-v-litni--1108025?print=1#
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