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Festival Jarmily Novotné 2020 se konal pod záštitou  ministra kultury Lubomíra Zaorálka  
a hejtmanky  Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Mediální  
partneři

Partneři Vážení přátelé Zámku Liteň,

asi nikoho nepřekvapí, pokud zmíním, že rok 2020 byl pro nás 
pro všechny opravdu nejednoduchý. Covid-19 poznamenal naše 
běžné životy, podnikání, sport a samozřejmě i náš kulturní život. 
Zámek Liteň musel díky vládním omezením značně zredukovat svůj 
ambiciózní program na letošní rok a posunout některé aktivity, jako 
např. Hornové dny nebo představení Operního studia Slovenského 
Národního divadla na roky budoucí. Jsme velice rádi, že i v této 
době se nám podařilo zrealizovat pěvecké kurzy s koncertem, 
přehlídku základních uměleckých škol ZUŠ Open a také první 
fotografické kurzy. Všechny tyto naše projekty si můžeme společně 
připomenout na následujících stránkách. Během jara se syn 
Jarmily Novotné George Daubek rozhodl věnovat její pozůstalost 
Zámku Liteň a my jsme tak využili období bez kulturních aktivit na 
organizaci a katalogizování Archivu Jarmily Novotné. 

Zámek Liteň se již nyní plně věnuje přípravě na rok 2021, abychom 
společně oslavili 10. výročí založení Festivalu Jarmily Novotné. 
Hlavním projektem příštího roku se stane open air představení 
Rusalka v parku, kterým bychom rádi poděkovali všem partnerům, 
umělcům, spolupracovníkům, návštěvníkům a institucím, kteří nás 
od doby vzniku našeho festivalu podpořili a podporují. 

Dovolte, abych Vám popřála v této době hlavně zdraví, a těším 
se na setkání při oslavách v příštím roce! 

Ivana Leidlová 
zakladatelka a ředitelka Zámku Liteň, z.s.



Pěvecké kurzy v Litni 2020 nabídly ve dnech 22.–27. srpna 
výuku hlasové a dechové techniky pod vedením naší přední 
mezzosopranistky Markéty Cukrové a pedagožky HAMU,  
docentky Heleny Kaupové. Nelze opomenout i účast 
korepetitora Ahmada Hedara, který s velkou citlivostí pěvce 
po všechny dny doprovázel na klavír.

Kurzy každým rokem zvyšují svou prestiž opřenou o výběr 
špičkových lektorů, ale i samotných účastníků, mezi nimiž jsou 
stále více vyhledávány. Ani jejich 7. ročník nebyl výjimkou. Pěvci po 
celou dobu individuálně studují s lektory, s nimiž tráví i volný čas 
a sdílejí své životní a profesionální zkušenosti, což je pro ně dalším 
cenným obohacením. Součástí kurzů je i doprovodný program.  
Ten letošní nabídl přednášku o foniatrii uznávané odbornice  
MUDr. Jitky Vydrové i lekci správného dýchání z hlediska 
lektorky cvičení pilates Renaty Sabongui. Téma dále doplnila 
přednáška muzikoložky Dity Hradecké.

Opět nechyběl společný závěrečný koncert poslední podvečer 
v sále barokní Čechovny. Tématem se stalo období italského 
belcanta, tedy v překladu krásného zpěvu, což dokonale 
vystihuje průběh letošních kurzů i jejich koncertu. Program 
svým erudovaným slovem doprovodila Dita Hradecká. Po vzoru 
uplynulých let i tentokrát byl sál zaplněn do posledního místa. 
Entuziasmus návštěvníků po odeznění tónů potvrdil, že zážitky 
z koncertů jsou pro ně každým rokem mocnější.

PĚVECKÉ KURZY V LITNI 2020





Rozhodli jsme se rozšířit portfólio vzdělávacích projektů a nad 
rámec pěveckých nabídnout zájemcům kurzy v dalších uměleckých 
oborech. Poprvé jsme tak ve dnech 18.–20. září uspořádali kurz 
zaměřený na výuku fotografie se světově žádaným Tono 
Stanem. Zážitkový foto kurz s názvem „Figura a světlo“ byl 
zaměřen na focení figury v různých světelných podmínkách. 

Účastníci pracovali s přirozeným světlem, k dispozici jim byly dvě 
modelky. Nejprve s Tonem vytvořili lokace v zámku a ve venkovním 
prostoru a poté zkoušeli svůj um. Večery patřily společnému 
setkávání nad vytvořenými fotografiemi a vyprávění Tona o jeho 
dětství, mládí, profesionálních zkušenostech i soukromém životě. 
Poslední den pak účastníkům sám zapózoval na lokaci v zámku, a ti 
se učili fotografickým dovednostem s pomocí jeho tváře a figury. 

Na kurzech vládla příjemná atmosféra, fotografové byli nadšení. 
Jednak z osobnosti Tona Stana i z příležitosti naučit se fotit 
v nevšedním prostředí, navíc se dvěma modelkami naráz. Taková 
ohromná šance, nechat se obohatit zkušenostmi osobnosti 
světového renomé se rovněž nenabízí každý den...

V příštím roce plánujeme ve fotografickém workshopu 
pokračovat a jednáme o jeho vedení s mladým fotografem 
Martinem Stránkou, držitelem fotografického Oscara.

FOTOGRAFICKÝ KURZ S TONO STANEM



V sobotu 3. října se podruhé otevřel zámecký areál v Litni přehlídce 
základních uměleckých škol Středočeského kraje s názvem ZUŠ 
Open. Program musel zohlednit situaci ohledně COVID, takže se letos 
konal v komornějším duchu. Odehrál se v zámeckých prostorách 
i v parku v režii žáků a pedagogů osmi základních uměleckých 
škol Středočeského, Plzeňského, Pardubického kraje i Prahy.

Program fantasticky zahájil dechový soubor ODDechovka ZUŠ  
V. Talicha v Berouně se směsicí filmové muziky. V historické budově 
Čechovny se následně představili mladí pěvci a klavíristé, všichni 
nadějní stipendisté Akademie MenART. Krásu a umění svého nástroje 
představil na koncertě i mladičký talentovaný akordeonista ze ZUŠ 
Vlašim. Poetický program přednesl soubor barokní hudby z pražské 
ZUŠ U Půjčovny. Návštěvníci měli možnost během celého odpoledne 
zhlédnout výstavy výtvarných oddělení ZUŠ V. Talicha a ZUŠ Kouřim, 
nejmenší děti pak potěšilo pohádkové divadelní představení či dětský 
sbor Paleček z pražské ZUŠ Ratibořická. 
 
4. ročník celostátního projektu na liteňské půdě navštívilo více 
než 200 zájemců. Heslem letošního ročníku bylo ZUŠ Open 
pomáhá. Školy tak chtěly upozornit na potřebu společenské 
odpovědnosti a výchovy k ní. V duchu této myšlenky byl 
věnován výtěžek z dobrovolného vstupného pro podporu opravy 
výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého v Litni a podpořil tak 
rozvoj regionu. Na dobrovolném vstupném se vybralo 6.445 Kč  
a spolu s příspěvkem naší organizace a městyse Liteň se podařilo 
získat celkem 15.000 Kč na opravu této významné památky. 

ZUŠ OPEN

https://www.zusopen.cz/
https://www.zusopen.cz/


Vloni na podzim získal zámecký park nový přírůstek pod 
patronátem hvězdného tenoristy Andrey Bocelli. Slavný 
maestro tak rozšířil skupinu vzácných osobností, které se 
staly patrony stromů v Litni již v minulosti. Dub „Crimschmidt“, 
který se nyní pyšní cedulkou s jeho jménem, pěvec pokřtil na 
netradičním místě v O2 aréně krátce před zahájením svého 
vyprodaného koncertu. 

Tradice památných stromů vznikla po první části revitalizace 
zámeckého parku v roce 2013. Mezi další slavné osobnosti, které 
mají rovněž v Litni svůj strom, patří například americký herec 
John Malkovich, proslulý dirigent Jiří Bělohlávek, politik 
Karel Schwarzenberg a mnoho dalších.    

ANDREA BOCELLI PATRONEM PAMÁTNÉHO STROMU



„Je zřejmé, že všichni letošní účastníci jsou velmi fundovaní 
a neustále se vzdělávají – proto takové výkony na vysoké úrovni, byl 
to skutečně krásný zážitek. Dramaturgie Markéty Cukrové zaslouží 
opět poklonu, Čechovna dýchala pohodou a nádhernou hudbou, 
skutečně se daří neustále postupovat, a za to patří Vašemu týmu 
velký dík. Byl to výjimečný večer. V Litni bylo opět krásně na těle 
i na duchu, takže se velmi těšíme na příští výroční rok, u vás je 
všechno neustále hezčí a lepší.“  Hudební publicistka Marta 
Tužilová v reakci na Závěrečný koncert pěveckých kurzů v Litni 
/ 28. 8. 2020

„Náročné pěvecké úkoly zvládli všichni na vysoké úrovni, mezi 
sedmi vystoupeními nebyl jediný slabý výkon. Koncert zahájila 
pěvecky i herecky hravým podáním árie Rosiny z Rossiniho 
Lazebníka sevillského Markéta Cukrová. Na klavír pěvce citlivě 
doprovodil Ahmad Hedar a večerem provedla diváky Dita Hradecká. 
Příští rok oslaví Festival Jarmily Novotné deset let trvání, takže se 
lze jistě těšit na mimořádný hudební zážitek. Ten letošní s krásnými 
hlasy byl velmi příjemný.“  Právo, Novinky.cz / Radmila Hrdinová 
o Závěrečném koncertu pěveckých kurzů v Litni 2020 /  
28. 8. 2020

„V Litni som, priznám sa, bola po prvýkrát a na svoju návštevu 
som sa tešila nielen kvôli tomu, že som o kurzoch počula vždy 
to najlepšie, ale aj kvôli prostrediu zámku, ktoré, podľa mojich 
očakávaní, pôsobí nesmierne inšpiratívne. Plánovaná open air 
varianta koncertu by tak bola určite čarovná, kvôli nižším teplotám 

však, pochopiteľne, prebehol koncert vo vnútri zámku. Snahu 
o vysokú úroveň kurzov bolo poznať aj na podobe koncertu. 
Dramaturgicky sa ho podarilo uchopiť zmysluplne, s ťažiskom 
v áriách Gaetana Donizettiho. Príjemným dojmom pôsobilo aj 
sprievodné slovo muzikologičky Dity Hradeckej.“  Klasikaplus.cz  
/ Lucia Maloveská o Závěrečném koncertu pěveckých kurzů 
v Litni 2020 / 29. 8. 2020

„Pěvecké kurzy v Litni mají za sebou další úspěšný ročník, přestože 
původní plány byly pozměněny (pořadatelé chtěli kurzy věnovat 
poloscénickému provedení opery Dido a Aeneas Henry Purcella 
v zámeckém parku). Nakolik bylo možno soudit ze závěrečného 
koncertu, sešla se zde dobrá, přátelsky naladěná skupina studentů 
zpěvu a mladých pěvců, respektive pěvkyň, kterou rozhodně spojuje 
talent a snaha jej rozvíjet. Někteří z nich se ostatně liteňských kurzů 
neúčastnili poprvé.“  Operaplus.cz / Jan Venclík v recenzi na 
Závěrečný koncert pěveckých kurzů v Litni / 29. 8. 2020

„Letošní devátý ročník Festivalu Jarmily Novotné sice výrazně 
poznamenala jarní pandemie, ale tradiční pěvecké kurzy, zakončené 
27. srpna v sále Čechovny liteňského zámku přehlídkou vybraných 
účastníků, potvrdily stále stoupající úroveň nastupující generace 
operních pěvců. Letošní koncert byl vlastně prvním počinem, který 
se mohl v Litni uskutečnit a od počátku zaujal jak vysokou úrovní 
všech účinkujících, tak i zajímavou dramaturgií.“  Harmonie 
Online / Marta Tužilová v recenzi na Závěrečný koncert 
pěveckých kurzů v Litni / 1. 9. 2020
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Střední Čechy

Ministerstvo vnitra na-
vrhlo zákaz předjíždě-
ní kamionů na 46 dál-
ničních úsecích. Něko-
lik je jich v kraji.

STŘEDNÍ ČECHY Na dálnici se sy-
pou vločky, začíná to klouzat. Vmír-
ném stoupání dobrzďuje jeden oso-
bák za druhým. V levém pruhu jim
v cestě brání kamion, který se snaží
předjet jiný náklaďák. Právě tako-
vým situacím má zamezit návrh,
který z podnětu ministerstva vnitra
zamířil na ministerstvo dopravy. Na
určených úsecích dálnic se nebu-
dou smět nákladní auta nad dva-
náct tun váhy předjíždět. A to vždy
od prosince do konce února.
„Problémpředjíždění kamionů ře-

šíme dlouhodobě. Proto krajská ře-
ditelství vytipovala nejproblémověj-

ší úseky dálnic, na kterých by měl
zákaz začít platit. Opatření zajistí
nejen větší plynulost silničního pro-
vozu, ale i větší bezpečnost a prů-
jezdnost pro složky Integrovaného
záchranného systému. Nyní závisí
naministerstvu dopravy, jak rychle
dopravní značení na vybraných
úsecích osadí,“ uvádí ministr vnitra
Jan Hamáček (ČSSD).

Hlavně neucpat dálnici
Dopravní policie konkrétní lokality
vybírala podle intenzity provozu a
podle terénu, zaměřila se na strměj-
ší stoupání. Cílem je předcházet ko-
lizím, protože při blokování jízd-
ních pruhů riziko nehod stoupá. Už
čtyři dny tak platí zákaz na dvou
úsecích dálnice D1 na Vysočině.
I ve Středočeském kraji má jít pře-

devším o brněnskou autostrádu.
A to už od nultého kilometru. „Jde
o úsek s nejvyšší intenzitou provo-
zu na dálnicích v Česku, dochází tu
k připojování vozidel několika při-
pojovacími pruhy a k podstatnému
ovlivňování plynulosti provozu,
když nákladní vozidla používají

k jízdě dva pruhy,“ zdůvodňují do-
pravní policisté, proč zvolili pro
zákaz právě první kilometry D1.
Na stejné tepně je stejné opatření

navržené ještě na dalších místech.
Například na dvou kilometrech
mezi Ostředkem a Šternovem a
také kolem Střechova nad Sázavou
na Benešovsku. V obou případech
jde podle policie o úseky, kde se ři-
diči kamionů často předjíždějí.
„Mělo by to skutečně pomoct. Pře-

devším by nemělo dojít k situaci,
kdy kamiony zamezí v průjezdu ja-
kémukoli vozidlu, jako tomu bylo
loňskou zimu na dálnici D1. Když to-
tiž kamiony obsadí všechny jízdní
pruhy, může se stát, že těžké auto
při horších klimatických podmín-
kách na dálnici uvázne,“ míní jiho-
český koordinátor BESIP Václav Ko-
vář, který se kromě běžné bezpeč-
nosti provozu specializuje právě na
těžkou nákladní dopravu.
Upozorňuje i na častou neukázně-

nost řidičů těžkotonážních aut.
„Skutečnost, že se zákaz vyznačuje
svislými dopravními značkami, ne-
považuju úplně za správné. Řidiči

kamionů mají už ze zákona povin-
nost, že pokud by svou pomalou
jízdou zdržovali rychle jedoucí
auta, nesmějí předjíždění vůbec za-
hájit. Ovšem dejme tomu, že se
těmi značkami povinnost zdůrazňu-
je,“ vysvětluje Václav Kovář.

Zároveň příliš nesouhlasí s argu-
menty některých kamioňáků. Ti
oponují, že pokud v pravém pruhu
jede nějaké auto hodně pomalu,
mohou skončit v koloně. „Chtěl

bych opět upozornit na zákonné
ustanovení. Říká, že pokud vozidlo
na dálnici není schopno ani na rovi-
ně dosáhnout rychlosti osmdesát ki-
lometrů v hodině, má povinnost na
nejbližším výjezdu dálnici opustit,“
připomíná Václav Kovář.

Klouže to i kolem Prahy
Spolu s kolegou Miroslavem Po-
láchem, který zastupuje BESIP ve
středních Čechách, proto navrhova-
ný zákaz považují za dobré řešení.
A kvitují i výběr konkrétních míst.
„V zimě hrozí potíže i kousek od
Prahy. Někteří řidiči počasí podce-
ňují, říkají si, že nejsou na Vysoči-
ně, že v Praze zima není. To je ale
omyl,“ podotýká Miroslav Polách.
Přitom třeba ústecká D8 je dle

jeho zkušeností před hlavním měs-
tem plná už brzy po ránu. „A to se
nezmění, dokud nebude dokončen
Pražský okruh. Stačí jeden kamion
napříč a doprava může stát mnoho
hodin. Pomohlo by také více třípru-
hových úseků na dálnicích, máme
jich pomálu,“ říká středočeský ko-
ordinátor BESIP.

Patronem vzácného dubu Crim-
schmidt v zámeckém parku v Lit-
ni se stal operní pěvec Andrea Bo-
celli. Tradice patronátů vznikla
po první části revitalizace parku
v roce 2013. Nad jedním z liteň-
ských zelenáčů tak už „bdí“ tře-

ba herec John Malkovich a strom
má u zámku také dirigent Jiří Bě-
lohlávek. „Je mi velkým potěše-
ním, že mezi další patrony stro-
mů v zámeckém parku se zařadil
právě Andrea Bocelli. Vnímám to
jako obrovské uznání naší prá-

ce,“ řekla ředitelka Zámku Liteň
Ivana Leidlová. Pod jejím vede-
ním v Litni pečují o odkaz operní
pěvkyně Jarmily Novotné a šlech-
tického rodu Daubků, jimž
zámek kdysi patřil. (cov)
Foto: Zámek Liteň
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redaktor MF DNES
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Cyklostezka zamíří
na Křivoklátsko
Středočeští radní odsouhlasili na
svém posledním jednání zadání za-
kázky na vypracování studie prove-
ditelnosti cyklostezky z Prahy do
Rudné a na Křivoklátsko. „Cyklos-
tezka se stane součástí propojení
české metropole s významnou re-
kreační oblastí Křivoklátské lesy.
Bude dlouhá zhruba čtrnáct kilo-
metrů a bude navazovat na cyklos-
tezku vedoucí z Prahy-Stodůlek
přes Jinočany a Drahelčice až do re-
kreační oblasti Křivoklátské lesy a
údolí Kačáku,“ přiblížil vedení bu-
doucí trasy radní pro oblast dopra-
vy František Petrtýl (ANO 2011).
Nová cyklostezka by měla v maxi-
mální možné míře využívat stávají-
cí polní cesty a méně významné
nefrekventované silničky, které
jsou vesměs v majetku obcí, a dále
by měla využít možnosti vyvést
cykloprovoz v dané oblasti mimo
přetížené silnice. (aku)

Kolín

Zálabská skála
„prokoukla“
Jedno z nejromantičtějších míst
v Kolíně se výrazně proměnilo; ve-
dení města se letos pustilo do revi-
talizace okolí Zálabské skály. Z ma-
lebné lokality, které město pone-
chává její unikátní historický ráz,
nechala radnice odstranit černé
skládky, náletové keře a hustý po-
rost, dělníci vyspravili kamenné
zídky a instalovali několik masiv-
ních dřevěných lavic. Pod věží Prá-
chovna vzniklo dále nové kamen-
né ohniště nebo stání na kola.
V nejbližší době přibudou u skály
i odpadkové koše. Opravy proběh-
ly díky spolufinancování z granto-
vého programu TPCA – Pro Zelené
Kolínsko. Slavnostní pásku jako
symbol ukončení prací přestřihl na
místě „obrozené“ skály koncemmi-
nulého týdne starosta Kolína Mi-
chael Kašpar, místostarostka Iveta
Mikšíková (oba Změna pro Kolín)
a Tomáš Paroubek za TPCA. (aku)

MladáBoleslav

Automobilka je
opět jedničkou
Mladoboleslavská automobilka Ško-
da obhájila své prvenství v soutěži
Českých 100 nejlepších. Nejúspěš-
nějším českým podnikem se tak sta-
la již podevatenácté. Kromě abso-
lutního vítězství byla automobilka
zvolena číslem jedna také v katego-
rii Česká značka. „Toto významné
vítězství jsme dokázali obhájit pře-
devším díky vysokému pracovní-
mu úsilí všech našich zaměstnan-
ců, kteří představují základ úspě-
chu naší firmy, a dlouhodobé kon-
struktivní spolupráci se sociálním
partnerem,“ říká člen představen-
stva firmy BohdanWojnar. Dodal,
že Škoda jakožto největší podnik
v zemi přispívá značnou měrou
k ekonomické síle České republi-
ky. Podnik však podle něho nyní
bude muset čelit výzvám, které
ovlivňují celý automobilový průmy-
sl. Jedná se zejména o přechod na
elektrické pohony vozů. (psv)

4 °C -4 °C

Výroční speciality a denní chléb Popmusea
můžete ochutnat na
www.popmuseum.cz
www.facebook.com/popmuseum

Celoroční činnost
Popmusea podporují:

Český rozhlas, Česká televize,
Národní muzeum
a České muzeum hudby.

částkou 500.000 Kččástkou 750.000 Kč

VÝSTAVA POTRVÁ DO 1. 2. 2020
NAVŠTIVTE POPMUSEUM VE STŘEDU A ČTVRTEK
16–20 NEBO V SOBOTU 14–18
OD 20. 12. 2019 DO 7. 1. 2020 ZAVŘENO
KULTURNÍ CENTRUM KAŠTAN, BĚLOHORSKÁ 150, PRAHA 6
INFO@POPMUSEUM.CZ, 776 141 531–2, 605 369 286
WWW.POPMUSEUM.CZ, WWW.FACEBOOK.COM/POPMUSEUM

POPMUSEUM, z.s. zve na výstavu

HUDEBNÍ UDÁLOSTI ROKU 1989,
KDY SE POPKULTURA POJILA
S VELKÝMI DĚJINAMI

DEVĚTAOSMDESÁTEJ
REVISITED

Tady musí jet obři vpravo

Někteří řidiči počasí
podceňují. Říkají
si, že nejsou na
Vysočině, že v Praze
zima není.

Andrea Bocelli má v Litni svůj dub

Fakta
Kde má být zákaz
předjíždění

D1
0,0–6,5 kilometru, 37,0–39 km,
49,5–53,3 km a 62–65,5 km.
Důvod: silný provoz, časté kolony
D4
24,5–22 km ve směru na Prahu. Dů-
vod: časté předjíždění
D5
0,0–4,5 km v obou směrech,
14,8–10 km ve směru na Prahu,
14,8–22,5 km ve směru na Plzeň
Důvod: vysoká intenzita provozu
D8
5,0–1,5 km ve směru na Prahu,
5,0–9 km a 14–18 km ve směru na
Ústí nad Labem
Důvod: tvorba kolon, předjíždění
D11
0,0–8 km v obou směrech, na Hra-
dec Králové i na Prahu
Důvod: denně se tvoří kolony, časté
předjíždění

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR
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Potřetí povede operní
pěvkyněMarkéta
Cukrová interpretační
kurzy od 22. do 27. srp-
na na zámku Liteň.

LITEŇ Mezzosopranistka Markéta
Cukrová vyučuje mladé zpěváky na
specializovaných technických a in-
terpretačních kurzech již deset let.
Čtvrtou srpnovou sobotu rozezní
se svými studenty liteňský zámek
na Berounsku. Interpretační kurz
povede tentokrát s profesorkou
pražské HAMU Helenou Kaupo-
vou.
„Bude to vzájemná premiéra. Za-

tím jsme spolu přímo nespolupra-
covaly, i když její práci a výsledky
dobře znám. Paní profesorka učívá
na kurzech samostatně, takže i pro
ni bude tento formát novinka,“ říká
Markéta Cukrová.

Proč jste si vybrala na kurzech
pro spolupráci právě Helenu
Kaupovou?
Volba lektora je vždy v zájmu stu-
dentů, musíme být kompatibilní
a hlavně si neprotiřečit. Studenti ab-
solvují lekce u obou, takže je nut-
né, abychom se dobře doplňovaly.

Letošní kurz je zaměřený na tak-
zvanou belcantovou techniku
a na péči o zdravý hlas. Proč?
Péče o zdraví je důležitá a ve výuce
zpěvu mi připadá trochu opomíje-
ná. Spíše se staráme o estetická kri-
téria. Jestli někdo zpívá krásně
nebo nahlas, jak vysoko či jak níz-
ko. Ale podstatou je dechové a pě-
vecké zdraví. Platí, že když člověk
dýchá zdravě a dokáže využít pruž-
né tělo, pak hlas vydá krásný zvuk.
Každý si musí najít šetrnou techni-
ku, pokud chce v profesi vydržet
do vyššího věku.

A pro sebe jste šetrnou metodu
našla?
To je dobrá otázka (usmívá se). Žád-
ný z pedagogů nemůže říct, že do-
konale ovládá svůj pěvecký aparát.
Zraje totiž s vámi po celý život a spo-
lečně s vámi i stárne. Výuka zpěvu
je cesta nekonečného hledání pro
obě strany. Učitel má možná více
zkušeností a dokáže se lépe oriento-
vat při hledání řešení. Mojí motiva-
cí k učení nebyl pocit, že všechno
vím, ale potřeba sama sebe udržo-
vat v kondici.

Jak dlouho již vyučujete?
Bude to kolem deseti let. První
roky jsou zkušební, kdy si sami ově-
řujeme, jestli máme dobré uši, dob-
rou intuici, analýzu a dobré formu-
lační schopnosti. Mluvíme totiž
o něčem, co nikdy neuvidíme. Je
třeba mít jistotu, že student přesně
rozumí. A pravda je, že čím déle

učím, tím větší mám pocit zodpo-
vědnosti.

To je téměř až ono sokratovské
„Vím, že nic nevím“…
Vlastně ano.

Můžete přiblížit pro laika, co je
to belcantová technika?

Období bel canta (it. krásný zpěv –
pozn. red.) spadá do 19. století.
U belcantové techniky by poslu-
chač měl mít pocit lehkého a nená-
silného zpěvu – rychlé běhy, skoky,
výšky, spodní polohy. Předpokla-
dem je pružná dechová opora, ote-
vřený hlas a vokalizace vycházející
z italštiny. Zdůraznila bych dojem

zvukové pružnosti, kdy u pěvce té-
měř nevnímáte technickou práci
(na rozdíl od romantické doby, kdy
zpěvácimusí překonávat silně hrají-
cí orchestr a potřebují hlasu pomo-
ci k většímu znění, a vy tu snahu –
někdy přepínání – slyšíte). Belcanto-
vá technika navazuje na vokální
techniku baroka a klasicismu, kte-
rou považuji za velmi vhodnou pro
výchovu mladých zpěváků.

Kdo se vám do kurzu hlásí?
Vybíráme pokročilé účastníky, kte-
ří jsou schopni studovat obtížnější
operní repertoár, tedy talentované
lidi, kteří mají základní technickou
přípravu za sebou. Většinou jsou to
absolventi vysokých škol, kteří kon-
čí obor zpěv, nebo už to jsou mladí
profesionálové, kteří využijí Liteň
na regeneraci nebo k nastudování
role s klavíristou.

Každý rok se koná závěrečný
koncert. Kde se bude letos ko-
nat?
To zatím nechci prozrazovat. Záleží
i na počasí. V loňském roce jsme
připravili open air představení v zá-
meckém parku, ale ještě deset mi-
nut před začátkemnebylo jisté, jest-
li nezmokneme. Letos to vypadá na
odpočinkový ročník, takže zvážíme
pohodlí sálu Čechovna.

Budete vystupovat na závěreč-
némkoncertě společně s účastní-
ky kurzu?
To zatím také nevím. Rozhodnu se

až namístě. Přesná podoba koncer-
tu vyplyne z průběhu kurzu. Hud-
ba z období bel canta je velké láka-
dlo, a pokud se sejdou výborní stu-
denti, ráda to nechám na nich.

Co vás čeká letos na podzim?
Ovlivnila jarní koronavirová
pandemie zásadně váš letošní
program? Nebo se vám podaří
uskutečnit všechna plánovaná
představení, koncerty a nahráv-
ky?
Vůbec ne. Celý jarní program jsem
musela zrušit tak jako všichni. Pod-
nikavější pořadatelé dokázali část
akcí přesunout na září a říjen a větši-
na muzikantů se v těchto měsících
nezastaví… pokud tedy nepřijde
druhá vlna koronaviru. Jestliže se
zruší i podzimní programy, bude to
pro lidi na volné noze velký exis-
tenční problém. Vystoupila jsem na
komorní verzi Smetanovy Litomyš-
le. Od září do poloviny října navští-
vím tři hudební festivaly, které spo-
jily síly i dramaturgii. Svatováclav-
ský festival, Concentus Moraviae a
severočeská Lípa Musica se do-
hodly na sdílení českých umělců i
programu. V říjnu si odskočím do
Zlína zazpívat recitál z operních árií
Mozarta a Rossiniho. V polovině
září vystoupím na Dvořákově Praze
v Beethovenově Ódě na radost. V pl-
zeňském Velkém divadle se těším
na premiéru opery Korunovace Po-
ppey Claudia Monteverdiho a v br-
něnském Národním odehraji reprí-
zy Hoffmannových povídek.

INZERCE

Jaroslava Šašková
redaktorka
MF DNES

Rozezpívá Liteň „Podstatou je dechové a pěvecké zdraví. Platí, že když člo-
věk dýchá zdravě a dokáže využít pružné tělo, pak hlas vydá krásný zvuk,“
říká operní pěvkyněMarkétaCukrová . ArchivM. Cukrové

Mám velký pocit zodpovědnosti



OPEN AIR KONCERT  
K VÝROČÍ 10 LET  
FESTIVALU JARMILY NOVOTNÉ
28. 8. 2021 ve 20 hodin 
Zámek Liteň — park
V příštím roce oslavíme 10. ročník Festivalu Jarmily Novotné 
a 10 let od vzniku neziskové organizace Zámek Liteň výjimečným 
projektem. Jeho prostřednictvím bychom rádi poděkovali 
všem partnerům, umělcům, spolupracovníkům, návštěvníkům 
a institucím, kteří nás od doby vzniku podpořili a podporují. 

Z toho důvodu jsme připravili mimořádný projekt v zámeckém 
parku s názvem „Rusalka v parku“. Půjde o open air koncertní 
provedení nejznámějších částí opery Rusalka. Do projektu jsme 
přizvali Symfonický orchestr Českého rozhlasu a dirigenta 
Roberta Jindru. Hlavní roli Rusalky přijala jedna z našich 
nejžádanějších sopranistek Kateřina Kněžíková. Park poprvé 
zažije rozměrnou scénu, jejíž součástí bude multimediální produkce 
v režii bratrů Cabanů. 

Tento benefiční koncert se uskuteční 28. srpna 2021 ve 20 hodin 
v zámeckém parku a jeho výtěžek bude věnován opravě oranžerie 
– kulturní památky v zámeckém areálu. 

ROK 2021 — RUSALKA V PARKU

Oranžerie by měla sloužit kulturním projektům pro veřejnost. 
Především by se měla stát zázemím pro konání výtvarných kurzů 
pro studenty výtvarných škol, laickou veřejnost i děti pod vedením 
renomovaných českých a světových výtvarníků. 

Informace o prodeji vstupenek budou dostupné na 
www.zamekliten.cz.

Dopřejte sobě a svým blízkým vánoční dárek v podobě originálního 
zážitku!

Rusalka
v parku



Neustále se snažíme udržet nastavenou laťku kvality a zvát na 
naše akce prvotřídní umělce, proto jsme ve velké míře závislí  
na finanční podpoře ze soukromého a veřejného sektoru. Hledáme 
proto jednorázové sponzory i dlouhodobé partnery a mecenáše, 
kteří by se chtěli podílet na rozvoji našich aktivit a projektů Festivalu 
Jarmily Novotné. Jsme vděční za podporu ve formě finančního 
příspěvku, věcného daru či služeb. A rádi Vám vytvoříme nabídku 
spolupráce na míru.

Poradní sbor Zámku Liteň, z.s.
Peter Dvorský 
Eliška Hašková Coolidge
Jakub Hrůša
Adam Plachetka
Jiří Vejvoda

Bankovní spojení
250474532/0300
IBAN: CZ39 0300 0000 0002 5047 4532 
BIC (SWIFT) CEKOCZPP

Kontakt
Zámek Liteň, z.s.
Liteň č. ev. 1
PSČ: 267 27
IČ: 22752391
Reg. u Městského soudu 
v Praze L 23999
EMAIL: info@zamekliten.cz

ZLEVA: Barbora Dušková – PR a marketing, Ivana Leidlová – zakladatelka a ředitelka,
Michaela Tučková – podpora týmu, produkce

PODPOŘTE NÁS
Interpretační kurzy v Litni 2021 se budou konat příští rok již 
v červnu, a to od 14. do 18. pod zbrusu novým pedagogickým 
vedením. I v této oblasti chystáme pro 10. ročník Festivalu Jarmily 
Novotné něco opravdu výjimečného. Svou návštěvou nás poctí 
proslulá holandská pěvkyně a nyní již světově uznávaná lektorka 
operního zpěvu Margreet Honig, autorka knihy Skutečný zpěv, 
kterou jsme vydali v loňském roce. Do lektorského tandemu si 
přizve svou letitou žačku, uznávanou sopranistku Simonu Houda 
Šaturovou, která se vůbec poprvé ve své kariéře zhostí role 
lektorky, a to právě na Interpretačních kurzech v Litni. Na poslední 
večer 18. června opět připravíme závěrečný koncert, který nemůže 
v žádném ročníku festivalu chybět.

INTERPRETAČNÍ KURZY V LITNI 2021
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