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We would like to thank the partners and sponsors of the 8th season of FJN.
The Jarmila Novotná Festival was held under auspices of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Governor
of the Central Bohemia Region – Mrs. Jarmila Pokorná Jermanová.

Introductory word
When I was sitting by the computer to write down few introductory words for our annual brochure, I got an email with the
following note. I would like to share it with you because I could
not express it better myself
Thank you so much for the beautiful words and to all of you
for the support!
Ivana Leidlová
Founder and Director
of the Association of Chateau Liteň

Hello, I greatly appreciate the activities of your association
connected to the remembrance of a significant figure of our
history – Mrs. Jarmila Novotná and the people who surrounded
her in her time. I respect everybody who has been involved in
the project over the long period of time.
I spent several years of my childhood in Liteň. I knew both
the castle and the park. I remember it as being both magical
but also a bit sad due to the situation of the time. I didn´t
know its history because as many others I was – for various
reasons - deprived of a part of it. But thanks to you I know
more now. Thank you for that.
Being 40 I did not have the chance to witness all of its history
and I couldn´t believe how heavily different power authorities
managed to devastate historical sights (such as the Liteň castle)
and social and family bonds over a few years.
I am only a simple woman who has no real experience in
the arts, however I am constantly seeking out opportunities to
further my cultural awareness. Thanks to you I have realised
one thing; as a mother I don´t want to make the same mistakes
my parents did with me. Due to the political circumstances at
the time there was no time for culture and the selection was
very limited. I don´t blame my parents for that and I even understand some of the reasons which caused the absence of
it. But in connection with that I feel very strongly that what you
do, however big or small the events are, makes great sense
and has an influence over our next generations.
I wish you the best of luck and lots of energy.
Helena Holečková

Gala concert in Rudolfinum
The most anticipated event of the 8th season of the Jarmila
Novotná Festival was the gala concert which introduced the
participants of the Interpretation courses in Sukova Hall,
Rudolfinum Prague on September 20, 2019.
The poetic evening was dedicated to songs “From West to
East “in a dramaturgy of internationally respected soprano
Martina Janková, who in the frame of courses lent her long-time
knowledge and skills to the young singers. She also supported
them during the concert with her performance.

Swiss pianist Gérard Wyss was playing on the piano. He is
highly recognized for his sensitive work with singers. The
opportunity to show their interpretation skills was given to
two attenders of the piano lessons as well. One of the best
Czech pianists Ivo Kahánek was also supposed to perform
but due to a sudden illness was not able to.
The program was even more attractive thanks to the Czech
translation of the song poems, some of which were especially
translated for the concert. The poetry reading was performed
by Eliška Balzerová, a brilliant Czech actress, who helped the
audience to understand the songs better.

Interpretation courses in Liteň
This year’s courses were under the patronage and teaching
of Martina Janková, a respected Soprano. She invited two
great pianists, Gérard Wyss and Ivo Kahánek, to work with
her and the students. In the International Singing Academy
of the Jarmila Novotná Festival, Martina offered her teaching
skills to the young talented opera students and both pianists
arranged studying the song literature for the piano. Gérard
Wyss focused on teaching French and German music and Ivo
Kahánek on the Czech, Slovak, Polish and Russian repertoire.
The international attendance was represented by students from
Poland, Switzerland and Japan.

Another event was when musicologist Dita Hradecká gave
a traditional lecture about Jarmila Novotná´s life and career.
For the very first time, Pilates guru and former ballet mistress
Renata Sabongui talked to the students, introduced them to
breathing techniques and advised them on proper posture
during singing.
As usual the courses were crowned by a festive concert of the
students and their lecturers on the fifth day, held traditionally in
the historic hall of Čechovna. The performance of absolvents
was appreciated and praised by the audience as always.

Tackling life with ease
– Olga Sommerová´s documentary
about Jiří Suchý
Not only did we support and work on the legacy of Jarmily
Novotná, we also supported a living “artistic legend who is
a man of many crafts ranging from being an actor, an artist,
a writer, a director, a librettist, a composer, a lyricist, a graphic
artist, a scenographer, a costume designer and a theatre
principal: Jiří Suchý. That is why we decided to become co-producers of Olga Sommerová´s documentary this year. The
feature film was directed as a part of the 60th anniversary of the
Semafor theatre existence. It talks about Suchý´s professional

and personal life. Controlling things from behind the camera
was Olga Špátová, an equally brilliant creator. The movie
contains archive takes, contemporary work, situations from
his personal life and authentic statements. The premiere of the
movie was held in Lucerna Cinema on September 25, 2019 and
the next day went to cinema distribution. The movie preview
was shown during the International Film Festival in Karlovy Vary
in July 2019 where it was awarded with the Audience Award
of Právo Newspaper.

eveZUŠ Open
The ZUŠ Open is an annual, complex happening of art schools
across the whole country. On Children´s Day, Chateau Liteň
hosted the parade of art schools from the Central Bohemia
region for the very first time.
The opening was held by a patron of the Central Bohemia
happening – a famous Czech director Alice Nellis and ZUŠ
Open representative, Dana Syrová.

The event covered four different stages with a full programme
across all art genres being shown. From orchestra performances and movies, modern, classical or jazz music interpretation
bodies, through fine art, sculpting, theatre to photography.
The official programme was opened by a recital of renowned
opera singer Ester Pavlů in the Čechovna hall and was followed
by a series of absolvent concerts.
More than 250 children performed during the day. The happening attracted more than 1500 people, which we consider
a huge success.

The book “True Singing“
One of our non-profit organizations main aims is to support
young singers. That was the reason we decided to publish
a unique book about the techniques of classical singing. Such
a book has had no parallel in our country so far. The book,
in Czech called “Skutečný zpěv “is a collection of interviews
with renowned Holland singer and mentor Margreet Honig. It
was translated by Markéta Cukrová, a respected Czech mezzo
soprano and a lecturer who has a long history of cooperation
with the Chateau Liteň. Markéta worked on the translation
within her platform VoiceWise.

The book is more than a hundred pages probe in Honig´s long-time singing career. We introduced the Czech version of
the book with Markéta Cukrová and the musical journalist
Michaela Vostřelová on October 3rd, 2019. Simona Houda
Šaturová, a prominent Czech opera singer and a long-time
Margreet Honig´s student, became the godmother of the book.
Margreet Honig has been contacted and studied by many
world-known singers such as Magdaléna Kožená and Elina
Garanča. We are in discussion with Mrs. Honig about her
possible attendance at our interpretation courses in the near
future.

The exhibition
“The Bride Bartered Abroad“
At the beginning of the year we took part in a project named
“The Bride Bartered Abroad “, an exhibition mapping the history
of the most famous Czech opera of Bedřich Smetana within
the foreign context. The author of the exhibition is Kateřina
Viktorová and it is organised by the Museum of Bedřich
Smetana. The core is made up of the museum’s collection of
documents and archive of contemporary photos. The exhibition
was opened in March 2019 and can be visited till November
2020. The opening was accompanied by opera singers Alžběta
Poláčková and Aleš Briscein.
The exposition shows the history of the opera from its first
premiere abroad, when Bedřich Smetana was still alive,

through its first big success at the International Music and
Theatre Exhibition in Wien (1892) in which the opera’s popularity spread across the world stage. It shows different
productions across all continents and touches on modern
significant versions.
Jarmila Novotná knew the part of Mařenka already by the age
of eleven. She debuted with the role in the National Theatre
when she was only 17! The role became very important to her
and accompanied her along her professional career through
the years. The exhibition showed Jarmila as Mařenka in the
version from Warsaw (1926), from Wien (1935) and from the
Metropolitan Opera in New York (1941).
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Střední Čechy
Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram, Rakovník
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Střední Čechy

Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes
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Rutina mu nehrozí Denní program klavíristy Ivo Kahánka je velmi pestrý. „Cvičím, vedu studenty na akademii, do toho fotím, připravuji hudební projekty nebo dávám rozhovory. Dost času mi zabere také cestování na vystoupení a koncerty,“ říká Kahánek. Foto: archiv I. Kahánka

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Media coverage

strednicechy.idnes.cz

Jedenáctka hříšníků
Více kontrol restaurací, nemocničních zařízení, koupališť nebo
chovatelů zvířat. A
také více pokut. Hygienici a veterináři za sebou mají hektický rok.
Pavel Svačina
redaktor MF DNES
STŘEDNÍ ČECHY Restaurace Golden India v Kolíně, hostinec U Jakuba ve Zbraslavicích, Asijská restaurace Gurmet v Příbrami, restaurace
Na Knížecí v Mšeci. To jsou středočeské restaurace, jejichž provozovatelé museli letos především v kuchyních udělat velký „jarní“ úklid.
Ovšem až po zásahu středočeských
hygieniků, do té doby se tam vařilo
ve špinavých prostorách a někde i

za přítomnosti nevítaných hmyzích
hostů. „Při kontrole v Mšeci jsme
byli nemile překvapení nejen zašlou mastnotou a špínou, ale i přítomností trusu hlodavců a obalů potravin, které jimi byly poškozeny,“
informovali hygienici.
Ti po zjištění problému v takových podnicích obvykle ukládají
sankce nebo mohou rovnou zastavit provoz. Později se na místo vracejí, aby zjistili, zda majitel provedl
nápravu. Stejně tomu bylo i v tomto případě: „Po důkladném úklidu
a deratizaci jsme provozovateli
opět povolili přípravu pokrmů.“
A rozhodně to nejsou ojedinělé
případy. Středočeští strávníci by se
podle nedávno zveřejněných výsledků kontrol měli mít v restauracích na pozoru. Jen loni provedla
hygiena v kraji 2 366 kontrol stravovacích zařízení, při nichž uložila
829 pokut celkem za 2,7 milionu korun a do doby nápravy uzavřela jedenáct restaurací. Pochybení bylo
ale více, ne vždy však bylo nutné

Loni jsme provedli
více kontrol, než bylo
v plánu, a udělili jsme
tudíž i více sankcí.
Jarmila Rážová, ředitelka KHS STC
přistupovat k trestům, ve 328 případech stačilo uložit jen napomenutí.
316 koupališť
Hygienici se však nezaměřují jen na
restaurace, loni zkontrolovali také
141 dětských letních rekreací, 316
koupališť, 312 zdravotnických zařízení a provedli 2 435 kontrol v souvislosti s pracovními podmínkami.
„Stejně jako v roce 2017 jsme také

loni provedli oproti plánu celkově
více kontrol, například stravovacích nebo zdravotnických zařízení,
a udělili jsme více sankcí. Stále také
přibývají podněty od veřejnosti,“
uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jarmila Rážová.
S větším počtem kontrol přibylo
rovněž pokut. Zatímco v roce 2017
jich při kontrolách padlo 756, loni
to bylo 1 149. A zatímco předloni
součet udělených sankcí činil necelých 2,8 milionu korun, loni přesahoval 3,6 milionu. Častěji se ale jednalo o méně závažné přestupky,
protože výše jedné průměrné pokuty poklesla z 3 701 na loňských
3 169 korun. Prohřešky u stravovacích zařízení se týkaly nedostatečné provozní hygieny, chybného
označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů nebo nesprávného skladování potravin či skladování potravin prošlých.
Na potravinové provozy se loni
více zaměřila rovněž středočeská

veterinární správa. V regionu provedla 6 782 kontrol, porušení předpisů zjistila ve 243 případech. To je
o dvě desítky pochybení více než
v roce 2017. Nedostatky se týkaly
skladování potravin či hygieny.
Lidé více hlásí týrání zvířat
Krajská veterinární správa dbá i na
to, jak se zachází se zvířaty živými.
Středočeští veterináři loni provedli
1 735 kontrol týkajících se péče o
zvířata, což je meziročně zhruba o
600 více. Více než 300 kontrol provedli na základě podnětů od veřejnosti.
„Podnětů od lidí v poslední době
přibývá. Lidé jsou všímavější
k tomu, co se kolem nich děje. Dostáváme několik podnětů denně,“
uvedl zástupce ředitele krajské veterinární správy Pavel Bohatec. Stížnosti se týkají jak chovů domácích
zvířat, tak velkých chovů hospodářských zvířat. V létě například lidé
často upozorňují na to, že zvířata
nemají dostatek vody.

Fakta
Co kontrolovala hygiena
● Stížnosti zaměstnanců – loni
bylo ve Středočeském kraji řešeno
87 podnětů na zimu či horko na pracovišti, neposkytování ochranných
pomůcek atd. Zhruba pětina stížností byla oprávněná.
● Pitná voda – při kontrolách zaměřených na kvalitu pitné vody hygienici odhalili nedostatky ve skoro
90 případech, pokuty udělili ve 25
případech.
● Koupaliště – loni bylo zkontrolováno 120 přírodních a 196 umělých
koupališť a 48 saun v kraji. I přes
extrémní horké letní teploty si většina míst udržela kvalitní vodu.
● Nemoci – ve středních Čechách
loni přibylo spalniček, ale například
i střevních obtíží. Mimo jiné bylo
v regionu zaznamenáno 65 onemocnění klíšťovou encefalitidou
(meziročně o 12 více) a 427 případů lymské boreliózy (o 110 více).

Nevěsta
prodaná
do New Yorku

Nelahozeves

Už zítra bude v pražském Muzeu
Bedřicha Smetany zahájena výstava Nevěsta prodaná do ciziny.
Návštěvníkům představí místa,
kde byla uvedena slavná Smetanova opera Prodaná nevěsta.
Pro expozici zapůjčila několik
vzácných snímků nezisková organizace Zámek Liteň, která pečuje o odkaz pěvkyně Jarmily Novotné. Operní diva, které se liteňský zámek stal načas domovem,
se v roli Mařenky představila nejen v newyorské Metropolitní
opeře (na snímku), ale také na
dalších světových jevištích. Hlavní úlohu v nejpopulárnější české
opeře zpívala rovněž v Berlíně či
Vídni. Na výstavě jsou představeny fotografie, divadelní cedule a
plakáty, které doprovází originální pamětní stuhy či medaile.
Připomíná ale také nejnovější nastudování Prodané nevěsty, včetně mnichovského z konce minulého roku. Expozice je k vidění
až do 2. listopadu 2020. (cov)

Nelahozeveskou čerpací stanici, na
které byla loni v prosinci zavražděna čerpadlářka, v noci na pondělí
vykradli. Benzinka byla v té době
zavřená. Policie zjišťuje, co pachatel ukradl a jaká je výše škody. „Jde
hlavně o spolupráci s majitelem,
aby udělal inventuru a z ní zjistil,
co se ztratilo,“ uvedla mělnická policejní mluvčí Markéta Johnová.
Noční provoz benzinové stanice
byl ukončen po loňské tragédii,
kdy dovnitř vnikli dva lupiči a jeden z nich zastřelil osmapadesátiletou ženu, co tu pracovala. (ČTK)

Benzinku, kde
zastřelili obsluhu,
znovu vykradli

Mladá Boleslav

Provoz
vyhřívaného
stanu skončil

Foto: archiv Zámku Liteň a pozůstalost Jarmily Novotné

Nymburk chystá opravu další ulice v centru
NYMBURK Na rekonstrukci dalších částí svého centra se připravuje středočeský Nymburk. Ještě letos
tamní radnice plánuje zahájit opravy Vodárenské ulice, která je součástí městské památkové zóny.
Celá akce bude financována z městského rozpočtu, kde je na ni připraveno 5,4 milionu korun.
„Jak napovídá název ulice, nachází se v blízkosti nymburské secesní
vodárenské věže, která je jednou
z dominant města. Chceme celou
ulici zrekonstruovat, a to včetně výměny vodovodního a kanalizačního řadu, který je v havarijním stavu,“ uvádí starosta Nymburku Tomáš Mach. „Ulice dostane zcela novou podobu a stane se tak příjemnou zkratkou od vodárny až na Palackého třídu,“ dodává starosta.

Vodárenská ulice je patrně nejzanedbanější ulicí v historickém centru. Na rekonstrukci jiných ulic v jejím sousedství – Na Rejdišti a Na Příkopě – se totiž už od loňského roku
pracuje.
To s sebou nicméně nese i dopravní komplikace pro obyvatele. Kromě toho, že těmito ulicemi nemohou jezdit auta, dochází k přetížení
Palackého ulice, kudy přijíždí nákladní vozy na stavbu. V Palackého
proto kromě jiného ubylo i parkovacích míst. Vzhledem ke špatnému technickému stavu mostů v lokalitě Vala a jejich snížené nosnosti
totiž nákladní vozy nemohou na staveniště jezdit z Poděbradské ulice.
V lednu navíc práce zdrželo mrazivé počasí, kvůli kterému nebylo
možné pokládat nové vodovodní

Dominanta Vodárenská ulice se nachází v blízkosti nymburské secesní vodárenské věže, která je jednou z dominant města. Foto: Město Nymburk

potrubí. Mráz rovněž pozdržel nařízený archeologický průzkum.
Na investici do Vodárenské ulice
nyní město hledá zhotovitele stavebních prací. Nově se nesoutěží
jen s cílem dosáhnout nejnižší
ceny, ale podle starosty se při vybírání stavební firmy bude přihlížet
i k referencím z jiných projektů.
Bude-li zhotovitel vybrán, mohou
se práce rozběhnout už na jaře.
„Firma provede výměnu vodovodního a kanalizačního řadu, rekonstrukci odvodnění zpevněných
ploch, bude instalovat nové veřejné osvětlení, upraví stávající sjezdy
k přilehlým nemovitostem a vymění nevyhovující povrchy,“ vypočítává potřebné práce mluvčí nymburské radnice Petr Černohous.
— Pavel Svačina

Město Mladá Boleslav pro letošní
zimu ukončilo provoz vyhřívaného
stanu pro lidi bez domova, který
dalo postavit v areálu poplužního
dvora pod hradem. Stan byl letos
otevřen 23 nocí, jeho provoz stál
zhruba 50 tisíc korun. Celkem stan
poskytl 242 noclehů, jen v 27 případech ho využily ženy. (ČTK)

Příbram

Nemocnice opraví
dva pavilony
Příbramská nemocnice chce za
300 milionů korun opravit pavilony N a D2. Práce by měly začít ještě
letos a potrvají tři roky. Podle
mluvčího nemocnice Martina Janoty se při rekonstrukci jednotlivá oddělení přestěhují do provizorních
prostor. V pavilonu D2 jsou lůžková oddělení chirurgie, ortopedie
a ORL ambulance. Jde o poslední
ze čtyř křídel, které ještě není zrekonstruované. Pavilon N, kde jsou
mimo jiné dětské ambulance a dětská JIP, má být zcela zbourán a na
jeho místě má být postavena větší
budova s kompletním zázemím
pro dětské obory. (ČTK)

Klavírista Ivo Kahánek mohl být i ekonomem

Musím mít z hudby radost
Jaroslava Šašková
redaktorka
MF DNES
PRAHA, LITEŇ Špičkový klavírista
a čerstvý čtyřicátník Ivo Kahánek
hraje na klavír od svých čtyř let.
V pětadvaceti se stal absolutním vítězem Pražského jara. O tři roky
později mu aplaudovala zaplněná
londýnská Albert Hall. Před pěti
lety jako teprve druhý český klavírista hrál s Berlínskou filharmonií.
V polovině září povede s pianistou
Gérardem Wyssem a pěvkyní Martinou Jankovou Interpretační kurzy
na zámku Liteň na Berounsku. Janková vede výuku pěveckého oboru.
„My máme nově na starosti studium písňové literatury pro klavír,“ říká Kahánek.
Můžete přiblížit, o co se jedná?
Písňová literatura je umělecky velmi těžká. Je to zpěv malých forem,
což na první pohled vypadá poměrně jednoduše, ale je to přesně naopak. Je to komorní žánr a záleží na

každém nadechnutí, každé drobné
nuanci. To klade na pěvce i na klavíristu specifičtější nároky, než když
hrajete jako sólista s orchestrem
nebo když zpěvák zpívá ve velkém
divadle.
S kolika účastníky budete pracovat?
Se sedmi nebo osmi zpěváky a dvěma pianisty. Disciplína to není masová. Písňových recitálů se nehrávají taková kvanta.
Dokážete u začínajících kolegů/kolegyň rozpoznat talent?
Na první dobrou po několika sekundách zpravidla poznáte, jestli je ten
člověk takzvaně muzikální, nebo
ne. V případě klavíristů je talent poměrně širokým pojmem. Zahrnuje
nejen charizma, určitou manuální
zručnost a spontánní schopnost
prožívat hudbu, ale i poměrně rozvinuté kombinační dovednosti,
schopnost zvládat svoje ego a další
věci. Stačí, aby vám jedna vlastnost
chyběla, a jako klavírista máte
smůlu.

INZERCE

Byty - koupě
Pro dceru koupím menší byt v Praze. Tel:
702044164
202408

Nájmy
Hledám pro naše solventní zaměstnance z
kanceláře byty k dlouhodobému pronájmu v
Praze, právní servis zajištěn. Tel:
274784428.
202383

Zaměstnání - Nabídka
ZŠ Praha 9 - Čakovice hledá pro I. stupeň
kvalifikovaného/ou učitele/ku s AJ na plný
úvazek. Nástup září 2019. Váš životopis zasílejte
prosím
na
email:
zscakovice@zscakovice.cz.
204237

Hotelová škola Radlická přijme ihned vrátného / vrátnou do vstupní recepce. Zájemce
prosíme o zaslání svého životopisu na
novotnym@hs-radlicka.cz

Veřejná výzkumná instituce v Praze 8 přijme
pracovníka/ci do Technicko-hospodářské
správy s nástupem od 1. 11. 2019 na zajištění následujících agend: Administrativní správa nemovitého a movitého majetku (údržba,
opravy, stavební akce) vč. zajištění provádění povinných revizí a kontrol. Agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, agenda požární ochrany. Příprava podkladů pro výběrová řízení dodavatelů zakázek, nákupy vybavení. Příprava podkladů pro rozúčtování
energií. Agenda ubytování v ústavních bytovkách.Požadované vzdělání minimálně středoškolské technického směru ukončené maturitou. Výhodou je znalost agendy bezpečnosti práce a požární ochrany. Mzdové ohodnocení dle vnitřního předpisu, benefity: stravenky, plnění ze Sociálního fondu (příspěvek
na rekreaci, příspěvek na penzijní připojištění, kulturu a sport). Strukturovaný životopis
zašlete na e mail adresu: cerna@cs.cas.cz
nejpozději do 15. 9. 2019. Přihlášení uchazeči budou písemně vyrozuměni.
205732

204900

ZŠ Praha 9-Čakovice hledá do školní jídelny
2 pomocné síly na poloviční úvazek. Nástup
září 2019. Informace u paní Pokorné tel.č.
603 881 007.
204950

www.pracedoma.cz Využij PC / net!

205546

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6 přijme od
1. 9. učitele/ku ČJ, NJ, AJ, učitelku do MŠ a
asistenta pedagoga do MŠ, vychovatele do
ŠD. Dále uklízečku na plný úvazek a uklízečku do MŠ na odpolední od 11,30 h do 17,30
h. Kontakt: reditelka@zsverycaslavske.cz,
tel.: 235361223
205757

Jak to bylo s vámi? Kdy poprvé
jste se dotkl klavíru?
To mně byly tak dva tři roky. Nejsem z muzikantské rodiny, ale z učitelské. Babička i maminka hrály
amatérsky na piano velmi slušně.
Reálně jsem začal hrát ve čtyřech letech, kdy jsem nastoupil do přípravky v tehdejší Lidové škole umění
(dnes ZUŠ) ve Frýdku-Místku.
Co přiměje čtyřletého kluka,
aby pravidelně cvičil na klavíru?
Zpočátku jsem chtěl udělat mámě a
babičce radost. Strašně ale záleží,
jestli máte ke klavíru spontánní
vztah. Jestli vás baví. U starších dětí
je důležitá také určitá profesionalita. Když je mladému pianistovi deset jedenáct a myslí to skutečně vážně s možnou kariérou, tak už musí
pracovat prakticky na úrovni dospělého profesionála. Konkurence
je v našem oboru totiž veliká.
Vzpomenete si na svůj první koncert?
Velmi živě. Byla to přehrávka ve
Frýdku-Místku, když mi byly čtyři.
Hrál jsem zásadní světové dílo Káčátka se batolí (směje se).
A máte to uvedené ve svém profesionální životopise…
To opravdu ne. Ale pamatuji si to
velmi dobře. Už tehdy jsem měl velkou trému.
Dá se s trémou při vystoupení
pracovat? Je možné ji zvládnout?
Vypořádat se s ní můžete, ale v podstatě ji potřebujete. Tréma může
být na jednu stranu nepříjemná. Na
druhou ale ve vás vybudí adrenalin
potřebný k tomu, že vydáte třeba i
lepší výkon, než když si doma hrajete v klidu. Nemám dobrou zkušenost s tím, když klavírista odmalička slýchá: „Z tebe bude sólista. Od
tebe očekáváme skvělé výkony!“
Taková očekávání mohou mladého
pianistu poměrně hodně svazovat.
Hlavně na pódiu, i když hrajete sólově, není hraní o vás, ale hlavně
o hudbě. Pokud si člověk uvědomí,
že je pouze zprostředkovatelem
hudby, pak může trému zvládnout.

Vizitka
Ivo Kahánek
● Český pianista s výjimečnými virtuózními schopnostmi. Absolvoval
Akademii múzických umění v Praze u profesora Ivana Klánského,
kde posledních deset let vyučuje.
● V květnu 2004 se stal absolutním
vítězem mezinárodní soutěže Pražské jaro. O tři roky později vystoupil na prestižním Festival BBC Promis v Londýně s BBC Symphony
Orchestra pod vedením dirigenta
Jiřího Bělohlávka. V roce 2014 hrál
v Berlíně a Praze s Berlínskou
filharmonií řízenou sirem Simonem
Rattlem.
● Od 14. do 20. září vede Interpretační kurzy s klavíristou Gérardem
Wyssem a pěvkyní Martinou Jankovou na zámku Liteň. Společně vystoupí na závěrečném koncertě
19. září na zámku Liteň a o den
později na Slavnostním koncertě
Festivalu Jarmily Novotné v pražském Rudolfinu.

Ego tedy musí na pódiu stranou?
Je to schizofrenní situace. Ego na
jedné straně potřebujete, abyste vylezla na pódium. Na něm ho ale musíte odhodit, protože tam už jde daleko víc o hudbu než o vás.
Vnímáte publikum, když vystoupíte na pódium? Vnímáte ten
dav naproti sobě?
On není proti vám. Je s vámi. Pódium vnímám jako můj obývák, posluchače pozvu dál a společně se
kocháme hudbou.
Byla konzervatoř a později pražská AMU pro vás jednoznačná
volba? Nebo jste měl ještě jinou
alternativu?
Na jednu stranu to byla jednoznačná volba. Protože se v dětství musíte poměrně rychle rozhodnout,
zda do toho půjdete. Když to neuděláte, nestihnete být dost brzy dostatečně dobrá. Na druhou stranu
jsem si sám pro sebe dal podmínku, že se do konce vysoké školy prosadím jako sólista. Pokud ne, tak
zkusím dělat úplně něco jiného.

Co jste chtěl studovat jiného?
Národohospodářství na vysoké škole ekonomické. Dlouhodobě mě zajímá. Ekonomie je vlastně společenská věda, která zkoumá chování
lidí. A to chování velmi upřímné,
protože když za něco platíte, nepřetvařujete se. Skutečně to doopravdy chcete.
Co bylo tím mezníkem, který vás
katapultoval mezi klavírní elitu? Absolutní vítězství v mezinárodní soutěži Pražského jara
v roce 2004 krátce před vaší promocí?
Určitě. K prosazení ale nikdy nevede jediná cesta. Musíte mít za sebou soutěže a dostat příležitost zahrát si na významném koncertě,
kde musíte excelovat a mít skvělé
recenze, a také vydat nějaké nahrávky, které jsou ceněné.
Který koncert byl pro vás zatím
tím nejzásadnějším?
Festival BBC Proms v Londýně
v srpnu 2007. Hrál jsem se špičkovým BBC Symphony Orchestra pod
vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka v Albert Hall, kam se vejde sedm
tisíc diváků. Proms je Brity velmi ceněná. Jako třeba pro fotbalisty Liga
mistrů. Druhým milníkem bylo vystoupení v roce 2014 s Berlínskými
filharmoniky v Berlíně a Praze s jejich tehdejším dirigentem, britskou legendou sirem Simonem Rattlem, manželem operní pěvkyně
Magdalény Kožené. Jsou považováni za neoficiální světovou jedničku
mezi orchestry.
Hrát s nimi se povede málokomu...
Ano. Byl jsem teprve druhý český
klavírista, kterého pozvali. První
byl Rudolf Firkušný.
Kdo z vašich pedagogů vás nejvíce ovlivnil?
Měl jsem na pedagogy štěstí. Když
bych měl jmenovat jednoho, tak
pana profesora Ivana Klánského,
současného děkana pražské AMU.
U něho jsem studoval po celou
dobu na akademii. Zásadně mi otevřel hudební obzory a pomohl mi
vylepšit techniku hry.

V pondělí 9. září přednesete
v Rudolfinu na Dvořákově Praze
Dvořákův Klavírní koncert přesně tak, jak ho skladatel napsal.
Prý to bude výkon srovnatelný
s výstupem na Mont Everest bez
kyslíkového přístroje...
K tomu bych to úplně nepřirovnával, ale je to jeden z nejtěžších koncertů. Dvořák napsal krásnou hudbu, ale manuálně velmi nepříjemnou. Klavírista se nadře, ale není to
na první pohled tolik slyšet, jako
třeba ve slavném Čajkovského Koncertu b moll. U Dvořáka existuje několik úprav, aby byl hratelnější.
V současné hudbě je ale trendem
hrát originály a já s tím souhlasím.
Před rokem a půl jsem Dvořákův
Klavírní koncert nahrával s dirigentem Jakubem Hrůšou a Bamberskými symfoniky. A když to nahráváte,
věnujete skladbě maximum práce a
neztratí se vám to. Něco vám v rukách a hlavě zůstane. Když to potom podruhé a potřetí přehrajete
veřejně, manuální jistota je větší a
jste více v klidu.
V Rudolfinu vystoupíte ještě 20.
září. Co budete hrát?
Bude to písňový recitál, kde se budou střídat účastníci interpretačních kurzů s námi lektory. Program
bude mít dvě základní větve. První
je západoevropská – například německé nebo francouzské písně. Druhá polovina je zaměřená na východ
– české, ruské či polské písně. Kromě hlavních protagonistů, nás lektorů a studentů, vystoupí Eliška Balzerová. Bude recitovat verše písní
v českém překladu. Aby vedle krásné hudby vynikla i krása literární.
Co je hudebním Olympem Iva
Kahánka?
Špičkových orchestrů, s kterými
můžete hrát, je spousta. Stejně tak i
špičkových sálů. Nemám jeden
vysněný. Spíš bych byl rád, aby pár
hudebních vrcholů ještě přišlo. A
abych si při veškerém shonu udržel
radost z hudby. Nechci dělat hudbu, protože musím. To nechci dopustit, protože spontánní radost
z hudby nesmíte ztratit, jinak se to
na vašem hraní projeví. To je moje
hlavní ambice.

“The courses are highly beloved! It was lectured by the soprano
Martina Janková again, accompanied by Gérad Wyss and Ivo
Kahánek, two pianists focused on song rehearsals. Gérard
Wyss, a renowned Swiss pianist and Janková´s favourite piano
accompaniment focused on German and French repertoire,
while Kahánek focused on Czech and Slovak works. Eight
attenders, who were chosen from thirty applicants, were
chosen to sing and offered an interestingly made repertoire
with beautiful voices from the promising youth.
Opera Plus / Anna Šerých – A gala concert
of the Jarmila Novotná Festival 2019
/ 22 Sep 2019

different yet so needed for their future. Janková herself knows
this discipline perfectly and in connection with the legend of
Jarmila Novotná, she is a dignified continuator.
Harmonie Online / Marta Tužilová – Interpretation
courses in Liteň 2019 / 26 Sep 2019

“The gala concert of the Jarmila Novotná Festival represents
a significant part of the Czech music culture. For one thing
it reminds us of the significant opera figure Jarmila Novotná
and for the other it helps young artists in their professional
development. Therefore, I would like to emphasise the first
year of the International Singing Academy as highly needed
and important act within the bounds of educating the modern,
young generation.“
Klasika Plus / Zuzana Dřízalová – A gala
concert of the Jarmila Novotná Festival 2019
/ 23 Sep 2019

“Old period shots, show recordings and other different materials push the documentary forward a lot. Even if you are
a Semafor fan, you would see scenes you hadn´t seen before. “
Kulturio.cz / David L. Bronštejn on the
documentary Jiří Suchý – Tackling life with
ease / 27 Sep 2019

“Generally, the courses were dedicated to opera singing but
Martina Janková, who had the opportunity to extend the artistic
world of young students, focused primarily on song creation, so

“(…) but more often the viewer catches himself singing along
with Jiří Suchý and that he is maybe even more moved than
the main star. Only good for the documentary.“
iDnes.cz / Mirka Spáčilová in review on the
documentary Jiří Suchý – Tackling life with ease
/ 21 Sep 2019

„Although the book is aimed mainly towards singers, listeners
can find things in there too as the book can help them to better
understand how to listen to the music. For example, when
Mrs. Honig described the difference between a naturally and
forcibly made voice. “
iDnes.cz / Věra Drápelová about the book “True
Singing“ / 19 Oct 2019

Media coverage
Naše noviny / 26. 2. 2019
– The creation of the movie about Jiří Suchý, in
search for money
Liteňské zrcadlo / Februrary 2019
– Chateau Liteň co-produces the movie about
Jiří Suchý
Divadelní – noviny.cz / 1. 3. 2019
– Jarmila Novotná As the Bride Bartered Abroad
Právo / 6. 3. 2019
– The Bartered Bride on foreign stages
Praha TV / 6. 3. 2019
– Prague museum maps the Czech opera
MF Dnes / 9. 3. 2019
– The Bride Bartered not only to New York
Radio Praha / 9. 3. 2019
– Report from the exhibition preview The Bride
Bartered Abroad
HN Ego! / 5. 4. 2019
– My books: Ivana Leidlová
Operaplus.cz / 23. 4. 2019
– With Ivana Leidlová about the Interpretation
courses in Liteň
ČRo Radiožurnál / 6. 5. 2019
– The Guest of Lucie Výborná: Interview with Ivo
Kahánek
Radiožurnál.rozhlas.cz / 6. 5. 2019
– Everybody´s soul is a black box, the creating
process is mysterious, says the pianist Ivo Kahánek
ČRo Plus / 8. 5. 2019
– Talks: Interview with Ivo Kahánek
Právo / 10. 5. 2019
– I could not play without joy and happiness
Náš Region Praha / May 2019
– Music is a very abstract and beatutiful language
Kurýr / May 2019
– Castle ZUŠ Open in Liteň

ČRo Region / 2. 6. 2019
– Report from the ZUŠ Open in Liteň
ČRo Vltava / 14. 6. 2019
– Business Card: Interview with Martina Janková
Page / July–August 2019
– Martina Janková
Innovation / Summer 2019
– Ivo Kahánek: Music is very abstract and beautiful
language
Klasikaplus.cz / 20. 8. 2019
– Ivana Leidlová: Chateau Liteň is open to classical
music and other meaningful projects
Hudební rozhledy / August 2019
– With Ivana Leidlová not only about the Jarmila
Novotná Festival
Vaše 10 / August 2019
– Ivo Kahánek: Music is a very abstract and
beatutiful language
Idnes.cz / 4. 9. 2019
– Kdo chce za každou cenu řvát, toho líp zpívat
nenaučím, líčí Janková
ČT 2 / 5. 9. 2019
– Good Morning: Interview with Ivo Kahánek
5 plus 2 / 6. 9. 2019
– StČ. západ: I want to have spontaneous joy from
music
Lidové noviny / 16. 9. 2019
– I am a critical ear of a soloist
Televize Seznam / 16. 9. 2019
– Interview with Ivo Kahánek and Ivana Leidlová
Týdeník Rozhlas / č. 38, 2019
– To measure the accompaniment on scales of taste
ČRo Dvojka / 17. 9. 2019
– Night Microforum: Interview with Ivo Kahánek

Týden.cz / 20. 9. 2019
– Soprano Janková with pianists will perform in
Rudolfinum
Klasikaplus.cz / 20. 9. 2019
– Gérard Wyss: The most important things can´t be
learnt nor even taught
Operaplus.cz / 22. 9. 2019
– The evening with poetry accent
Klasikaplus.cz / 23. 9. 2019
– Impressive tribute to Jarmila Novotná – the final
concert of the festival
Časopisharmonie.cz / 26. 9. 2019
– Jarmila Novotná legacy in hands of Martina
Janková and the coming generation of singers
Xantypa / September 2019
– Jarmila Novotná Festival
Časopisharmonie.cz / 4. 10. 2019
– Publishing „True Singing “: A book of interviews
with song teacher Margreet Honig translated by
Markéta Cukrová
MF Dnes / 18. 10. 2019
– What to do when singing is nasty and it hurts our
ears
Idnes.cz / 19. 10. 2019
– Experts advise on what to do when classical
singing is nasty and hurts our ears
Literárky.cz / 24. 10. 2019
– No singer manages to sing everything
ČRo Vltava / 25. 10. 2019
– Mosaic: Mezzo soprano Markéta Cukrová – True
singing is about correct breathing
Vltava.rozhlas.cz / 25. 10. 2019
– Mezzo soprano Markéta Cukrová – True singing is
about correct breathing

Other activities and cooperation
Every year Chateau Liteň takes part in community projects,
thus giving visitors a chance to enjoy the castle grounds and
the castle park.
– In January the traditional Winter run took part in Liteň and
through the castle park. The event is recognised as a significant race in Central Bohemia which usually has more than
300 runners attend.
– Together with voluntary firemen we organized the Burning
of the Witches on the last night in April.

– In May, Flower Day took place in the park. It is organised by
the organisation Domeček Hořovice every year.
– In the beginning of September, we hosted the event Saying Good-Bye to Summer, a rich program for both kids and
adults. Voluntary firemen showed a mock fire accident and
their response, there was live music, dancing majorettes, horse
riding, bow and arrow shooting and much more. The fire show
ended the programme.

Plans for 2020
We would like to broaden our offer of educational courses in
different art disciplines.
Besides the Flag Interpretation courses in Liteň we will extend
our portfolio with photographic and fine arts courses. We will
also continue in the Liteň horn days which will take place in
Liteň on April 17 – 19, 2020.

The Interpretation courses in Liteň 2020 will offer an even
bigger impact on teaching singing techniques at the end of
August. Mezzo soprano Markéta Cukrová will be in charge of
the lessons. The popular final concert can´t be missed.
On May 16, the Chateau Liteň will open its doors for the second
time to host the ZUŠ Open – a happening of art schools from
the Central Bohemia region.

Support us
We try to keep the quality of our courses high by inviting the best artists for out
events. Our financial sources depend on the support of both the private and public
sector. That is why we search for both one-time and long-time sponsors, partners
and patrons who would like to get involved in developing the activities and projects
of the Jarmila Novotná Festival. We are grateful for any financial donation, material
gifts or services. And we will be more than happy to make you a tailored offer.
BECOME A PARTNER OF THE INTERPRETATION COURSES
IN LITEŇ
Support a student of our courses by paying for their fee for
the year 2020 in the amount of 10.000, – CZK. By doing this
a talented singer would get the chance to attend our five-day
intense course with top lecturers.

FROM LEFT:
Barbora Dušková
marketing, PR
Ivana Leidlová
founder and director
Michaela Tučková
support, production

Advisory Board of Chateau Liteň:
Peter Dvorský, Eliška Coolidge Hašková, Jakub Hrůša, Adam Plachetka, Jiří Vejvoda
Bank account
250474532/0300
IBAN: CZ39 0300 0000 0002 5047 4532
BIC (SWIFT) CEKOCZPP

Statutory Representative
Ing. Ivana Leidlová
T: +420 724 043 863
E: info@zamekliten.cz

Contact
Zámek Liteň, z.s.
267 27 Liteň
IČ: 22752391

Jarmila Novotná Festival 2019
Texts:
Barbora Dušková
Photos:
Jan Žirovnický, Irena Zlámalová,
Jana Pertáková, Jiří Prošek,
Film Service Festival Karlovy Vary,
Andrea Borovská, Jana Plecitá,
Jiří Vaněk, Kateřina Viktorová,
Petr Horník, Jindřich Kolář
and the archive of Chateau Liteň
zamekliten.cz
facebook.com/FestivalJarmilyNovotne

