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Střední Čechy Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

Nájmy
Hledáme k pronájmu byt 1-2+1(kk) v Praze
u MHD, zařízení není podmínkou. T: 607
710 043. 53988

Pro manažera pojišťovny hledáme k proná-
jmu pěkný byt 3-4+1(kk) v Praze. T: 722 083
967.54029

Pro studenty ČVUT a VŠE hledáme byt
2+kk, 2+1 nebo 3+1 k dlouhodob. (min. 2
roky) pronájmu na Praze blízko metra. T:
60640486557903

Nebytové prostory
Majitel pronajme kanceláře od 21m2 na Pra-
ze 4, Krč. Náběhová cena 100,- Kč/m2/mě-
síc. Tel: 605083611. 58612

Sběratelství
Platím nejvyšší ceny za mince, vyznamená-
ní, bankovky, hodinky. Tel.: 60280204056962

Zaměstnání - Nabídka
Gymnázium,Praha 6, Arabská 14 hledá pra-
covníka úklidu (zástup za MD). Životopis po-
šlete písemně na adresu školy nebo na
e-mail: ga@gyarab.cz. Informace na tel.
235351707.

58775 Knihy a časopisy
Koupím i LP. T: 60346910512960

Nemovitosti - prodej
Majitel prodá činžovní dům na Praze 3, Žiž-
kov, v blízkosti parku Vítkov. Tel:
605083611.58619

Koupím
Knihy, LP. T: 603469105 9689

Koupím staré obrazy, plastiku, starožitný ná-
bytek, obrazové rámy, orientální předměty,
perský koberec, hodiny, sklo, porcelán, oz-
dobné předměty do vitríny. T: 22272830758057

Byty - koupě
Do 30 dnů pro Vás zajistíme kupce na jakýko-
liv byt v Praze a okolí. Bezstarostně a bez-
pečně metodou vyvolávací ceny (švýcarský
systém). Více info na T: 604 392 532.54109

Hledáme ke koupi pozemek pro stavbu RD v
Praze nebo okolí do cca 20 km. T: 737 130
740.54150

Přímý investor ihned koupí byt na investi-
ci-okamžitá záloha 300.000,-Kč. Právní služ-
by zdarma i v případě privatizace, exekuce,
včetně zaplacení Vašich pohledávek. Volej-
te Po-Ne:8-22hod, telefon: 602 21 21 21.
57283

Právní zástupce zaměstnanců O2, FIO-
BANK, RAIFFEISENBANK, poptává byty ke
koupi a k pronájmu pouze v Praze. Právní
servis zdarma. Těšíme se na Vaší nabídku.
Telefon: 602 21 96 21.

57304 Nemovitosti - koupě
Hled. ke koupi RD, příp. ŘRD min. 4+1 v oko-
lí Prahy do cca 20 km. Nabídněte. T: 733 467
995.54191

Hled. ke koupi chalupu/chatu do cca 50 km
od Prahy. Nabídněte prosím na T: 605 193
054.
5232

Činžovní dům a bytový projekt koupí inves-
tiční společnost, tel: 723 255 255.
54361

Zchátralý zámek v Lit-
ni na Berounsku se stá-
vá společenským cen-
trem regionu. Je to
díky Ivaně Leidlové.

Marek Kočovský
redaktor MF DNES

LITEŇDo Litně poprvé přijela před
osmi lety. Osud operní pěvkyně Jar-
mily Novotné, která zde žila, jí nato-
lik učaroval, že se rozhodla věno-
vat obnově zdejšího zámku veške-
rou energii. „Ke dvěma dětem jsem
přibrala třetí v podobě zámku,“
říká zakladatelka občanského sdru-
žení Zámek Liteň.

Zámek zatím čeká, park je ale už
nový. Na kolik obnova vyšla?
Jde o statisíce korun. Musím říct, že

v tomto ohledu se mi hodí, že jsem
povoláním ekonomka.

Do čeho jste se pustila jako prv-
ní?
Zámek, stejně jako ostatní budovy
v areálu byly v žalostném stavu, ale
jako první přišel na řadu právě
park. Je tam spousta vzácných stro-
mů, třeba jerlín japonský. Hrozilo,
že popadají, bylo třeba rychle jed-
nat, obrátila jsem se na odborníky.

Kde sdružení shání peníze na ob-
novu zámku?
Částečně, jak se říká, z vlastní
kapsy, nicméně by to nešlo bez
sponzorů a dárců. Podporují nás fir-
my z regionu. Kromě mě tu pracují
ještě čtyři lidé.

Areál zámku je velký, má mno-
ho budov...
Nelze dělat vše najednou, je třeba
se soustřeďovat na jednu věc. Proto

jsme obnovili park, pak následova-
la takzvaná Čechovna v sousedství
zámku, aby tu bylo nějaké zázemí.
Celkově jde o investice v milionech
korun.

Kdy se tedy vrhnete na samotný
zámek?
Nyní se nám podařilo částečně
opravit střechu, pomohl nám i ha-
varijní fond ministerstva kultury.
Pokud se nám podaří dát zámek do
pořádku, chtěli bychom tam muze-
um věnované Jarmile Novotné. Její
pozůstalost je ale všude možně, na-
příklad v pražskémNáprstkověmu-
zeu jsou zápisky z její cesty po Jižní
Americe. Po znárodnění se to dosta-
lo kamkoli. Založili jsme sbírku,
kdo má něco souvisejícího s Novot-
nou, může to přinést. Samozřejmě
má řadu věcí její rodina v zámoří.

Jak se vám podařilo najít syna
zpěvačky George Daubka?
Jednoduše, poslala jsemmu e-mail.
Žije v New Yorku. Když zjistil, že se
snažíme zviditelnit odkaz jeho ma-
minky, byl tím naprosto nadšený.

Jezdíte za ním?
Je to součást mé práce. V New Yor-
ku jsem tak dvakrát do roka. Geor-
ge Daubek zase jezdí pravidelně do
Litně. Většinou ho doprovází jeho
dcera, zpěvaččina vnučka, Tatiana
Daubek. Je to vynikající hudebnice,
s její účastí jsme také v Litni uspořá-
dali první koncert. Tak vznikl ná-
pad na Festival Jarmily Novotné.

Sdružení podporují i přední
osobnosti hudební scény...
Ano, třeba Peter Dvorský či diri-
gent Jiří Bělohlávek. Oslovili jsme
také Dagmar Peckovou. Velmi se jí
naše aktivity zalíbily a loni v rámci
festivalu uspořádala workshopy
pro mladé operní zpěváky. Bydlela
tu týden. Letos v létě to dělal Adam
Plachetka.

Liteň navštívil také americký he-
rec John Malkovich...
Přijel do Česka na Pražské jaro
a sám projevil zájem podívat se na
místo, kde žila slavná pěvkyně.
V zámeckém parku vysadil strom.
Je už čtvrtý, jeden tu má mimo jiné
Jiří Bělohlávek, který v rámci festi-
valu dirigoval loňský galakoncert
ke dvacátému výročí úmrtí Jarmily
Novotné.

To byla velká akce, že?
Pro mě to bylo vyvrcholení tříleté
práce. Třešničkou na dortu bylo od-
vysílání záznamu v televizi v den
25. výročí listopadu 1989. Jakýmsi
zadostiučiněním ovšem byla tato
pocta zejména pro George Daubka.

Kdy jste poprvé slyšela jméno
Jarmila Novotná?
Věděla jsem, že po revoluci dostala
vyznamenání od Václava Havla,

a poté jsem si jí všimla, když jsem
slyšela zprávu o jejím úmrtí. Novot-
nou se komunistům podařilo doko-
nale vymazat z paměti národa.
Když se mluvilo o nějaké naší oper-
ní divě z minulosti, tak většinou
o Emě Destinnové. Věhlas Novotné
je přitom v zámoří pořád velmi
živý.

Z čeho tak soudíte?
Stále si ji připomínají, byla pro ně
hvězdou. Při návštěvách v newyor-
ské Metropolitní opeře jsem potká-
vala lidi, kteří si ji pamatují. Ředitel
opery vzpomínal, že řešil, jak ji
mají zdravit. A ona je prý zatím
předběhla a pozdravila je jako prv-
ní. Jak moc si jí tam váží, je patrné
také z toho, žemají doposud uscho-
vané její kostýmy.

A co tam vědí o Litni?
Asi to, že to tu měla Novotná ráda,
jinak si těžko představí, kde to je.

Oživujete vlastně odkaz někoho,
s kým jste se nikdy nesetkala...
Ano, je to zvláštní. Občas mě napa-
dá, co by tomu asi Jarmila Novotná
říkala. Doufám, že by se jí líbilo, co
tady děláme a o co se snažíme. Je to
osobnost, která si to zaslouží.

PopularizujeteNovotnou ještě ji-
nými cestami?
Publicista Pavel Kosatík o ní napsal
knížku, přípravě věnoval osmnáct
měsíců bádání po archivech, po-
zůstalosti. Je to, myslím, další velká
věc, která se sdružení povedla.

Takže kniha, cédéčko s dobový-
mi nahrávkami... co dál?
Knihy jsou vlastně dvě. Kromě té
aktuální jsme v reedici znovu vyda-
li rovněž paměti Jarmily Novotné
nazvané Byla jsem šťastná. Poprvé
vyšly začátkem devadesátých let.

A co třeba film...
To by bylo krásné a myslím, že by
se to hodně líbilo. Myslím to vážně,
její životní osudy jsou opravdu pří-
během hodným stříbrného plátna.
Kdo by ji hrál, nevím, ale natočit by
to mohl třeba Miloš Forman nebo
Agnieszka Hollandová. To jsou ale
zatím jen přání.

Pocta umělkyni Ivana Leidlová se s pěvkyní JarmilouNovotnou nikdy nese-
tkala, ale poslední léta zasvětila její popularizaci. Foto: YanRenelt, MAFRA

19. - 20. 12. PRAHA
Tipsport Arena

www.disneyonice.cz | www. pragokoncert .com

Největší světová rodinná lední revue opět v ČR!

Partneři: Tickets:

Pořadatel: Hlavní
partner:

Hlavní
mediální
partneři:

www.ppas.cz 840 555 333

Jezděte na CNG za 1 Kč/km
a šetřete životní prostředí.

SLEVA až 35 %
na nové CNG auto

Obrazy a starOžitnOsti
prodáte nejlépev aukci
Aukční síň, Galerie národní 25,

Národní 25 (palác metro) prAHA 1
přijedeme kamkoli v Čr

224 236 380, 737 571 660
www.galerie-narodni.cz

☎

INZERCE

www.vinobranimelnik.cz

18. – 20. 9. 2015

heutetoday

Do Litně jezdí Pecková i Malkovich

Profil
Ivana Leidlová

Pochází z Prahy, kde také s rodi-
nou žije, má dva syny (8 a 6 let),
vystudovala Vysokou školu ekono-
mickou v Praze. Po studiích řadu
let pracovala v bankovním sektoru,
v roce 2012 založila občanské sdru-
žení Zámek Liteň, jemuž předse-
dá. Prostřednictvím sdružení se
snaží oživit sídlo rodu Daubků
v Litni, které bylo až do emigrace
domovem světově proslulé operní
pěvkyně Jarmily Novotné.


