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The Jarmila Novotná  Festival 2020 was held under the auspices of the Minister of Culture Lubomír Zaorálek 
and the Head of the Central Bohemian Region Jaroslava Pokorná Jermanová.
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Partners Dear friends of The Association of Chateau Liteň,

I guess no one will be surprised to mention that the year 2020 
was really not easy for anyone. The Covid-19 virus affected our 
ordinary lives, business, sports and, of course, our cultural life. 
Due to government restrictions, The Association of Chateau Liteň 
had to significantly reduce the ambitious program for this year and 
move some activities like The French Horn Days or performance 
of the Slovak Opera Studio of the National Theater in Bratislava 
for upcoming years. We are happy that in the difficult time we 
managed to produce the singing courses with the final concert, show 
of elementary art schools “ZUŠ Open” and the first photography 
courses. We would like to recall all these projects on the following 
pages. During the spring we agreed with the son of Jarmila Novotná, 
George Daubek, to move her inheritance from America to the Liteň 
Castle. We took advantage of the period without cultural activities 
on organization and cataloging of the Jarmila Novotná Archive.

The Association of Chateau Liteň is already fully dedicated 
to preparing for 2021 to celebrate together the 10th anniversary of 
the Jarmila Novotná Festival. The main project this year will be the 
open-air performance “Rusalka in the Park”. We would like to take 
the opportunity to thank all the partners, artists, collaborators, 
visitors and institutions who have supported and continue  
to support us since the establishment of our festival.

Let me wish you good health at this time, and I look forward 
to meeting you at celebrations this year!

Ivana Leidlová 
Founder and Director of The Association of Chateau Liteň



Singing Courses  in Liteň 2020 took place on August 22–27. 
The focus was put on voice and breathing techniques under 
the guidance of our leading mezzo-soprano Markéta Cukrová 
and a HAMU pedagogue, the Associate Professor Helena 
Kaupová. The participation of Ahmad Hedar cannot be neglected 
either, who with great sensitivity of a singer accompanied the piano.

Every year, the courses increase their prestige based on choice 
of top lecturers, but also the participants themselves, among 
whom courses are increasingly sought after. The 7th year was no 
exception. Singers studied individually with lecturers, with whom 
they also spent free time and shared their life and professional 
experience, which is another very valuable enrichment. The courses 
also include an accompanying program. This year we offered 
a lecture on phoniatrics by a recognized expert MUDr. Jitka 
Vydrová and a pilates lesson about proper breathing given by 
Renata Sabongui. The topic was further deepened with a lecture 
by the musicologist Dita Hradecká.

Again, there was a closing concert last evening in the Čechovna 
hall. The topic became the Italian period of “belcanto”, translated 
as “beautiful singing”, which perfectly captures the atmosphere 
of this year’s courses and the ending concert. The program was 
accompanied by interesting, professional words of Dita Hradecká. 
As in recent years, this time too, the Čechovna hall was filled up 
to capacity. The enthusiasm of the visitors, after the tones faded, 
confirmed that the enjoyment from the concert is more powerful 
for them every year.

SINGING COURSES IN LITEŇ 2020





We have decided to expand the portfolio of educational projects 
and beyond singing framework to offer those who are interested 
courses in other art fields. For the first time, we held a course 
focused on teaching photography with the world-famous Tono 
Stano on the September 18–20. An experiential photo course 
called “The Figure and The Light” was focused on photographing 
figures in different lighting conditions. 

Participants worked with natural light, there were two models to act 
as figurants. Firstly Tono and the participants created locations 
in the castle and then tested their art. The evenings belonged  
to lovely meetings over the photographs enriched by telling Tono 
about his childhood, youth, professional experience and private 
life. On the last day, he posed for the participants at the location 
in the castle, so they learned photographic skills with the help 
of his face and figure.

There was a pleasant atmosphere at the courses, the photo-
graphers were enthusiastic. The personality of Tono Stano and 
the opportunity to learn from him in unusual environment plus 
the chance to work with two models at once made a perfect 
match. Such a great chance to be enriched by the experience 
of personality of a world known artist is also not offered every day...

This year we plan a new photography workshop. We discuss 
the possibility to teach with a young photographer Martin 
Stránka, the holder of a photographic Oscar.

THE PHOTOGRAPHY COURSE WITH TONO STANO



On Saturday, October 3rd, the castle grounds opened for the 
second time to the parade of basic art schools of the Central 
Bohemian Region called “ZUŠ Open”. The program had to take 
into account the situation regarding COVID, so it was built in more 
intimate spirit. Pupils and teachers of eight basic art schools 
of Central Bohemia, Pilsen, Pardubice and Prague directed 
and organized the event by themselves. 

The program fantastically started with a mixture of film music 
by the ensemble ODDechovka from the Václav Talich School 
in Beroun. In a historic building of Čechovna other music pieces 
were subsequently introduced by young singers and pianists, 
all of them were promising scholarship holders of the MenART 
Academy. The beauty and art of his instrument were presented 
by a talented young accordionist from ZUŠ Vlašim. The poetic 
set of baroque music was performed by ZUŠ U půjčovny from 
Prague. Visitors had throughout the afternoon the opportunity 
to see exhibitions of art departments of ZUŠ Václava Talicha 
in Beroun and ZUŠ Kouřim, the youngest children then enjoyed 
the fairytale theater performance or children’s Paleček Choir 
from the ZUŠ Ratibořická in Prague.

ZUŠ OPEN

The 4th year of the nationwide project visited more than 
200 visitors in Liteň. The motto of this year´s parade was 
“ZUŠ Open helps”. Schools wanted to draw attention to the need 
for social responsibilities and education leading to it. It was  
in the spirit of that thought that the gain from the voluntary 
entrance fee was donated to support the repair of a chapel 
niche of St.  Jan Nepomucký in Liteň and thus supported 
the development of the region. Totally CZK 6,445 was collected 
on the voluntary entrance fee and together with the contribution 
of our organization and the town of Liteň it was successful 
to obtain an amount of CZK 15,000 for the repair of this 
important monument.



In autumn 2019, the castle park received a newly planted tree 
under the patronage of the famous tenor Andrea Bocelli. 
The maestro expanded the group of opera music stars who 
have become patrons of trees in Liteň in the past. The oak 
“Crimschmidt”, which now has a signboard with his name,  
the singer christened very unconventionally in the O2 Arena 
shortly before the start of his sold-out concert.

The tradition of new planted trees was established after the first 
part of the castle park revitalization in 2013. Among other famous 
personalities that also have a tree in Liteň, are for example  
the American actor John Malkovich, a famous conductor 
Jiří Bělohlávek, a politician Karel Schwarzenberg and many 
others.

ANDREA BOCELLI, PATRON OF THE NEW PLANTED TREE



“It is obvious that all participants this year are very well-founded and 
constantly educated – that’s why we can witness such high-level 
performances. It was really beautiful experience. The dramaturgy 
of Markéta Cukrová deserves compliment again, the Čechovna 
hall was filled with beautiful atmosphere and wonderful music. You 
keep on reaching higher and for that it belongs to your team big 
thanks. It was an exceptional evening. We felt beautiful in body and 
soul, so we are very much looking forward to the next, annual year. 
Everything is always nicer and better in Liteň.”  Music publicist 
Marta Tužilová in reaction to the Final Concert of Singing 
Courses in Liteň / 28. 8. 2020

“Everyone managed the demanding singing tasks at a high level, 
in seven performances there was not a weak one. The concert 
started with a playful singing and acting performance of Rosina 
of Rossini’s aria “The Barber of Seville” by Markéta Cukrová. The 
singer was sensitively accompanied on the piano by Ahmad Hedar. 
Dita Hradecká guided the visitors with her beautiful words through 
the evening. Next year, the Jarmila Novotná Festival will celebrate 
ten years of the existence, so we can certainly look forward to an 
extraordinary musical experience. This year’s with beautiful voices 
was very nice.”  Právo, Novinky.cz / Radmila Hrdinová about 
the Final Concert of Singing Courses in Liteň 2020 / 28. 8. 2020

“The planned open air option of the concert would certainly 
be magical, due to the lower temperatures however, of course, 
a concert took place inside the Čechovna hall. The effort for a high 

level of courses was also evident in the form of the concert. 
Dramaturgically, it was managed to grasp it meaningfully, with 
a focus on Gaetan Donizetti’s arias. It also made a pleasant 
impression thanks to accompanying words of musicologist Dita 
Hradecká.”  Klasikaplus.cz / Lucia Maloveská about the Final 
Concert of Singing Courses in Liteň / 29. 8. 2020 

“Singing Courses in Liteň have experienced another successful 
year, though the original plans were changed (the organizers wanted 
to dedicate the courses to a half-stage performance of the opera 
“Dido and Aeneas” by Henry Purcell in the castle park). To what 
extent it was possible to judge from the final concert, a good, 
friendly group of students and young singers gathered here, 
which definitely connects talent and effort to develop it. After all, 
some of the students participated in the Liteň courses for more 
than the first time.”  Operaplus.cz / Jan Venclík in a review 
on the Final Concert of Singing Courses in Liteň / 29. 8. 2020

“This year’s ninth season of the Jarmila Novotná Festival was 
significantly marked by a spring pandemic, but traditional singing 
courses, finished on August 27 in the Čechovna hall of the Liteň 
castle, confirmed the rising level of next generation opera singers. 
The concert was actually the first event that was possible to produce 
in Liteň this year and from the beginning it attracted the visitors with 
high level of all performers, as well as with interesting dramaturgy.” 

 Harmony Online / Marta Tužilová in the review of the Final 
Concert of Singing Courses in Liteň / 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

INZERCE

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Marek Kočovský
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



In 2021 we will celebrate the 10th anniversary of the Jarmila 
Novotná Festival and the non-profit organization the Association 
of the Chateau Liteň with an exceptional project. We would 
like to thank to all partners, artists, collaborators, visitors and 
institutions who have supported and continue to support us since 
our beginning. 

For this reason, we have prepared an extraordinary project in the 
castle park called “Rusalka in the Park”. It will be an open air 
concert performance of the most famous parts of the opera 
“Rusalka”. We invited the Prague Radio Symphony Orchestra 
and the conductor Robert Jindra to participate. The main role 
of Rusalka was accepted by one of our most sought-after sopranos 
Kateřina Kněžíková. A large scene will be installed in the castle 
park for the first time. A multimedia production, directed by 
the Caban brothers, will be included.

THE YEAR 2021 — RUSALKA IN THE PARK

The beneficial concert will take place on August 28, 2021 at 8 pm 
in the castle park and the proceeds from the ticket sale will be 
donated to help to repair the orangery, a cultural monument  
in the castle grounds. 

The orangery building should serve to organizing cultural projects 
for the public. Above all, it should become a background for art 
courses for art school students, the general public and children 
under guidance of renowned Czech and world artists.

Information on ticket sales available at www.zamekliten.cz

OPEN AIR CONCERT 
FOR THE 10TH ANNIVERSARY 
OF THE JARMILA NOVOTNÁ FESTIVAL
August 28, 2021 at 8 pm, 
Chateau Liteň — the castle park



We are constantly trying to keep the quality bar high and to produce 
events with first-class artists, which is why we are highly dependent 
on financial support from the private and public sectors. Therefore 
we are looking for one-time sponsors as well as long-term partners 
and patrons, who would like to participate in the development 
of our activities and projects of Jarmila Novotná Festival. We are 
grateful for the support in the form of financial contribution, gifts 
or services. And we will be happy to create you a tailor-made offer 
for a cooperation.

Advisory Board of the Association 
of Chateau Liteň:
Peter Dvorský
Eliška Hašková Coolidge
Jakub Hrůša
Adam Plachetka
Jiří Vejvoda

Bank account: 
250474532/0300
IBAN: CZ39 0300 0000 0002 5047 4532 
BIC (SWIFT) CEKOCZPP

Contact:
Zámek Liteň 
Liteň 1
267 27
IČ: 22752391
Reg. at the Municipal Court 
in Prague L 23999
EMAIL: info@zamekliten.cz

FROM LEFT:  Barbora Dušková – PR and Marketing, Ivana Leidlová – Founder and 
Director, Michaela Tučková – Team Support, Production

SUPPORT US 
The interpretation courses will take place in June14–18 under 
a brand new pedagogical management. We prepare something 
very special for the 10th season of Jarmila Novotná Festival 
even in this area. We will be honored by a visit of a famous 
Dutch singer and now a world-renowned opera singing teacher 
Margreet Honig, the author of the book “True Singing”, which 
we released in 2019.  Mrs. Honig invited her long-time student, 
the acclaimed soprano Simona Houda Šaturová, to join her.  
It will be a premiere for Simona. We will prepare a final concert 
for the last evening of June 18 again, which cannot be missed 
in any year of the festival.

INTERPRETATION COURSES IN LITEŇ 2021
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