




Festival Jarmily Novotné – I. ro!ník

7. – 9. 9. 2012, Lite"
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ORGANIZACI JSME ZALO!ILI NA PO"ÁTKU ROKU 2012  
S T#MITO HLAVNÍMI CÍLI:

1. D!stojn"m a vhodn"m zp!sobem p#ipomínat jméno a odkaz 
paní Jarmily Novotné. Vytvo#it novou tradici hudebního festivalu 
nabízejícího prostor mlad"m interpret!m. V t$sné spolupráci  
s rodinou Daubkov"ch rozvíjet um$leck" a morální odkaz osobnosti 
Jarmily Novotné, její% jméno %ije v pam$ti sv$tov"ch milovník! 
opery, av&ak u nás vinou historick"ch okolností tém$# zapadlo. 
Vyhledávat, uchovávat a zp#ístup'ovat archiválie související  
s Jarmilou Novotnou, rodem Daubk! a areálem v Litni. 

2. Obnovovat a vhodn"m zp!sobem vyu%ívat zdevastované kulturní 
památky, které se nacházejí v zámeckém areálu, a tento v"jime(n" 
komplex zachovat pro budoucí generace. Pe(ovat o kulturní %ivot 
místa, které bylo odedávna známo svou um$leckou aktivitou 
(nap#íklad zde vznikla první opona Národního divadla od Franti&ka 
)ení&ka), je% nav&t$vovali a kde tvo#ili v"znamní p#edstavitelé 
(eského malí#ství, socha#ství, literatury a hudby: brat#i Mánesové, 
socha# Václav Myslbek, malí# Max Pirner, spisovatel Svatopluk 
*ech, skladatel Antonín Dvo#ák.

3. O%ivit kulturní a spole(ensk" %ivot v Litni, zapojit místní komunitu 
do kulturního d$ní a umístit m$stys Lite' na mapu atraktivních míst 
*eské republiky. 

Ob(anské sdru%ení Zámek Lite' chce otev#ít areál zámku ve#ejnosti a 
vytvo#it z n$j místo setkávání p#íznivc! historie a um$ní. 
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Jarmila Novotná (1907–1994) pat#í k nejzá#iv$j&ím hv$zdám sv$tové 
operní scény 20. století. B$hem své kariéry zpívala po celém sv$t$. 
Její domovskou scénou se stala Metropolitní Opera v New Yorku, kde 
ú(inkovala pln"ch &estnáct let (1940-1956). 

Ztvárnila mnoho v"znamn"ch rolí. Její Ma#enka v Prodané nev$st$, 
Violetta v Traviat$ nebo Gilda z Rigoletta, dvojrole Olympie-Antonie  
v Hoffmannov"ch povídkách, Cherubín z Figarovy svatby (i Oktavián  
z R!%ového kavalíra pat#í k nezapomenuteln"m kreacím. 

V%dy elegantní a p#ita%livá %ena m$la mnoho obdivovatel! a ctitel!  
a jejímu charismatu neodolal ani Hollywood. Svou profesionalitou  
a cílev$domostí, s jakou pracovala na své karié#e, si získala p#átele  
v um$leck"ch i politick"ch kruzích (T. G. Masaryk, Jan Masaryk, Edvard 
Bene&, ameri(tí prezidenti). 

Do Litn$ Jarmila Novotná p#i&la v roce 1931, kdy se provdala za syna 
majitele zámku a panství Ji#ího Daubka. U% tak p#íjemné a kultivované 
prost#edí s jejím p#íchodem je&t$ více o%ilo a rozkvetlo. Lite'sk" zámek 
se stal místem setkávání um$lc! a %ivého muzicírování. 

Idyla v&ak netrvala dlouho. Daubkovi museli opustit republiku kv!li 
nástupu fa&ismu. I z exilu v USA Jarmila Novotná jako p#íkladná 
patriotka podporovala sv"m um$ním (esk" národ. Podílela se na #ad$ 
akcí propagujících *eskoslovensko, své koncerty kon(ila p#ed stojícím 
publikem (eskoslovenskou hymnou, pod titulem Lidické písn$ nahrála 

(eské písn$ za klavírního doprovodu Jana Masaryka, byla p#edsedkyní 
(s. divize Amerického (erveného k#í%e… 

Po válce zpívala Jarmila Novotná v kv$tnu 1946 v Národním divadle na 
koncert$ pro *erven" k#í% a v roce 1947 zde vystoupila jako Ma#enka, 
Violetta a naposledy 24. listopadu 1947 jako Ta+ána. 

Po únorovém pu(i musela zemi opustit znovu, ve&ker" majetek rodiny 
byl znárodn$n. Na *echy ale nikdy nezanev#ela a po revoluci v roce 
1989 se vrátila, aby aktivn$ podporovala hudební %ivot. 

V roce 1991 ji Václav Havel ocenil státním vyznamenáním Tomá&e 
Garrigue Masaryka 4. t#ídy. O její síle a %ivotní energii sv$d(í u% název 
jejích memoár!: Byla jsem &+astná…
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Jedno úter" na za(átku zá#í 2011 jsme zatelefonovali Ji#ímu Daubkovi 
do USA. Cht$li jsme se mu p#edstavit jako noví majitelé místa pevn$ 
svázaného s generacemi jeho p#edk!. Následující sobotu u% jsme sed$li 
v letadle a ve(er nás Daubkovi p#ivítali u sebe na zahrad$ domu v Pound 
Ridge. 

Zjistili jsme, %e George vlastní úctyhodnou sbírku dopis!, program!  
a fotografií po své matce Jarmila Novotné. Dozv$d$li jsme se, %e 
hudební talent p#esko(il generaci a projevil se v Georgov$ dce#i Tatian$, 
rodilé Ameri(ance, která se v&ak ke sv"m (esk"m ko#en!m hlásí.  
Se sympatickou houslistkou jsme se setkali hned o t"den poté a „upekli“ 
spole(n$ p#ekvapení k Georgov"m narozeninám: festival za&tít$n" 
jménem jeho matky, Tatianiny babi(ky. 

Tatiana se s chutí pustila do dramaturgické p#ípravy akce. A% po 
návratu do Prahy nám do&lo, %e jsme na sebe vzali skoro nemo%n" úkol: 
uspo#ádat za mén$ ne% 12 m$síc! akci, která nesmí skon(it ostudou, 
a to ve zdevastovaném míst$, které bylo (ty#icet let sídlem velkostatku 
s u(ili&t$m a kde není velk" sál... Bez jediné koruny na za(átku, bez 
dal&ích ú(inkujících krom$ Tatiany – a to celé ve t#ech lidech. 

Sondovali jsme, co si o na&em nápadu myslí komunita lidí, kte#í se 
pohybují v hudebním provozu. My&lenkou byli bez v"jimky nad&eni, 
ale zárove' nás varovali, %e v dob$ krize je bláhové za(ínat s nov"m 
festivalem. Samoz#ejm$ jsme museli za(ít shán$t prost#edky na zaji&t$ní 
ú(inkujících, %idlí, klavíru a desítek jin"ch nutností. Oslovovali jsme 
soukromé osoby, firmy, státní instituce s %ádostí o peníze, dary, slu%by... 

Celou zimu jsme p#em"&leli o programu – konceptem bylo vzdát hold 
paní Jarmile Novotné a %enskému vokálnímu um$ní v!bec. Cht$li jsme 
pokra(ovat v podpo#e mlad"ch talent!, kterou Jarmila zapo(ala. ,lo 
nám o to p#edstavit Tatianu a její sv$t barokní hudby. Zkrátka uspo#ádat 
akci, která rozezní zanedbané a mrtvé prostory a p#inese do Litn$ %ivot. 
P#ivést k %ivotu festival, na kter" místní budou hrdí a o kterém se bude 
mluvit. 

Jak to v&echno dopadlo, m!%ete te- posoudit sami na následujících 
stranách.

Ivana a Petr Leidlovi
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První ro(ník Festivalu Jarmily Novotné p#inesl tyto zásadní skute(nosti:

• Po 65 letech se na zámek Lite' vrátili (lenové rodu, kter" byl  
z místa vyhnán, a aktivn$ se zapojili do organizace akce

• Po 20 letech byly zámek a hrobka rodiny Daubkov"ch otev#eny pro 
ve#ejnost

• Poprvé v Evrop$ zazn$la Orchestrální suita (. 2 h moll BWV 1067 
J. S. Bacha v nov$ objevené p!vodní verzi pro hoboj (projekt 
hobojisty Gonzala X. Ruize, profesora na Juilliard School v New 
Yorku, kter" byl za nahrávku nominován na Grammy v roce 2010)

• Lite'sk" zámek a festival se napojil na Mezinárodní p$veckou 
sout$% Antonína Dvo#áka v Karlov"ch Varech ú(inkováním Al%b$ty 
Vomá(kové, nositelky Ceny Jarmily Novotné 

Historick" odkaz rodu velk"ch kulturních mecená&! Daubk!, %ivot a dílo 
sv$tové p$vkyn$ Jarmily Novotné a sou(asnost v podob$ její vnu(ky 
Tatiany Daubek jsou pilí#i, na nich% ob(anské sdru%ení Zámek Lite' 
zalo%ilo svou (innost. Leto&ní ro(ník Festivalu Jarmily Novotné byl první 
velkou akcí, která dokázala zájem lidí o tento druh kulturních podnik!. 
Obrovsk" zájem a nad&ené ohlasy náv&t$vník! z #ad odborník! i laik! 
jsou pro organizátory velmi pot$&ující a znamenají vzpruhu do dal&ích 
ro(ník!.

Na následujících stranách máte mo%nost p#ipomenout si n$které 
neopakovatelné momenty.

F,%105#3 J#)/039 N4541$' – :. )4"$-& -8-
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Zleva Dita Hradecká, 
Francesca, Ji"í, Cathy 
a Tatiana Daubkovi, 
Gonzalo Ruiz, Antonia 
Daubek s chot#m, Ivana  
a Petr Leidlovi 
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FIGURKA

V p#edve(er zahájení festivalu se v Litni u ,pejcharu slavnostn$ 
odhalovala &achová figura, p#edposlední volná ze souboru 
Karl&tejnsk"ch &ach! – nejv$t&í a nejt$%&í &achové hry na sv$t$. Bíl" 
p$&ec pro Lite', dar ob(anského sdru%ení Zámek Lite' obci, vznikl jako 
v&echny ostatní figury v díln$ Vladimíra Glasera. Lite' se tak stala dal&ím 
hracím polem v &achové partii a za#adila se po bok dal&ím v"znamn"m 
památkám karl&tejnského regionu.

Nechyb$la hudba v podání kapely T#ehusk a místní obyvatelé, kte#í se 
tu v hojném po(tu se&li, m$li p#íle%itost po dlouhé dob$ spat#it Ji#ího 
Daubka a jeho rodinu.

F,%105#3 J#)/039 N4541$' – :. )4"$-& -10-
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Bíl$ p#%ec pro Lite!.  
Zleva Cathy a Ji"í 
Daubkovi, Monika 
Klimentová, Ivana a Petr 
Leidlovi, Miloslav Kliment 
(zastupitel) a starosta 
Litn# Karel Kliment.  
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HROBKA

Oficiální zahájení festivalu se odehrálo u% dopoledne u hrobky 
Daubkov"ch, která byla p#i této p#íle%itosti po dlouhé dob$ zp#ístupn$na. 
Po(etné shromá%d$ní si poslechlo sborové písn$ v podání Canto Carso 
z .evnic, d$ti ze (tvrté t#ídy Z, v Litni zazpívaly t#i lidové písn$. P#ítomné 
uvítala p#edsedkyn$ ob(anského sdru%ení Zámek Lite' Ivana Leidlová 
a um$lecká #editelka Festivalu Jarmily Novotné Dita Hradecká; d!stojn" 
ráz m$la slova pátera Petra Bou&ky. P#ítomní vyslechli proslov Ji#ího 
Daubka, jeho% p#edkové jsou zde pochováni, a kter" náv&t$vníky pozval, 
aby si prohlédli vzácn" interiér a vzdali hold zde pochovan"m. Promluvila 
i nejmlad&í z rodu, Tatiana Daubek, kter" na festival p#ijela  
v roli interpretky – je toti% &pi(kovou houslistkou.

F,%105#3 J#)/039 N4541$' – :. )4"$-& 

Ji"í Daubek, stojící p"ed 
hrobkou sv$ch p"edk&,  

se hlásí k 'esk$m ko"en&m.  

-12-



O(ciální zahájení 
festivalu u hrobky 
Daubkov$ch.
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HROBKA

Interiéru této v"znamné architektonické památky postavené roku 1888 
podle návrhu architekta Antonína Wiehla dominuje mramorová socha 
Josefa s Je%í&kem od J. V. Myslbeka, st$ny jsou vyzdobeny nást$nn"mi 
obrazy a freskami Maxe Pirnera. Pirner a Myslbek byli sou(ástí dlouhé 
#ady um$lc!, které Josef ,ebastián Daubek zval do Litn$ a jejich% 
malí#ská a socha#ská díla kdysi dotvá#ela atmosféru zámeck"ch prostor.

F,%105#3 J#)/039 N4541$' – :. )4"$-& 

Interiéru hrobky dominuje 
Myslbekova socha sv. Josefa 

s Je)í%kem. Nad ní je vid#t 
rovn#) impozantní nást#nná 

malba Maxe Pirnera. 

-14-



Dlouho nep"ístupn$ 
interiér hrobky p"ilákal 
po'etné zájemce  
o architekturu a historii.
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PRODANÁ NEV#STA

Svat" Petr dr%el nad festivalem ochrannou ruku: nádherné letní po(así 
po oba dny p#isp$lo k uvoln$né a optimistické atmosfé#e celé akce. 

Nejmén$ &est set náv&t$vník! vyu%ilo p#íle%itosti a p#i&lo se v sobotu 
odpoledne podívat do zámeckého areálu. Odpoledne pat#ilo aktivitám  
v parku: pro d$ti p#ichystal Dome(ek Ho#ovice atrakce a sout$%e,  
u grotty provedl principál a re%isér Petr Wajsar se sv"m (ist$ pánsk"m 
(!) souborem úsm$vnou verzi Prodané nev$sty. Jeho ztvárn$ní Ma#enky 
bude pro mnohé nezapomenutelné…

F,%105#3 J#)/039 N4541$' – :. )4"$-& 

Prodaná nev#sta Petra 
Wajsara cht#la hlavn# 

pobavit.
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Na festivalu se v$te'n# 
bavily i d#ti. 

-17-



GALAVE$ER

Jaká je sou(asná podoba lite'ského zámku, zajímalo stovky lidí, pro n$% 
byla tato památka dlouhou dobu nep#ístupná. Minulá éra zanechala na 
p!vodn$ barokní stavb$ citelné stopy, ale v$ci se postupn$ dávají do 
po#ádku. Prozatím jsou v p#ízemí umíst$ny informa(ní panely  
a fotografie, dokumentující historii panství a %ivoty v"znamn"ch (len! 
Daubkova rodu. Velká (ást z nich pojednává o %ivot$ a karié#e Jarmily 
Novotné, v"znamné operní hv$zdy, ji% s rodinou Daubk! spojil s'atek  
v roce 1931.

Cel" den sledovala d$ní v Litni kamera *eské televize. ,táb v (ele 
s re%isérem Radovanem Urbanem p#ipravil dokument o festivalu do 
po#adu Terra musica.

F,%105#3 J#)/039 N4541$' – :. )4"$-& 

Generální zkou%ka sledovaná 
kamerou *eské televize.  
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Ji"í Such$  
a Jitka Molavcová jsou 
zaujati korespondencí 

Jarmily Novotné   
s n#kolika prezidenty.
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Tatiana Daubek, vnu'ka 
Jarmily Novotné, 
je v civilu skromná, 
nenápadná dívka, na 
pódiu se z ní stává 
strhující um#lkyn#. 
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GALAVE$ER

Oba ve(erní galakoncerty v zámeckém sále, jemu% vévodila fotografie 
Jarmily Novotné v %ivotní velikosti, se mimo#ádn$ vyda#ily. Tatiana 
Daubek, která zd$dila talent i p!vab své babi(ky, p#edvedla virtuózní 
Vivaldiho koncert, bl"skl se i Gonzalo Ruiz na barokní hoboj, kter" se 
souborem Musica Florea nastudoval v evropské premié#e Bachovu 
suitu ve verzi pro hoboj, za ni% byl nominován na cenu Grammy. 
Publikum aplaudovalo mlad"m p$vkyním Martin$ Sehylové, studentky 
konzervato#e v italském Pesaru, a Al%b$t$ Vomá(kové. Esprit a energie 
doprovázejícího souboru Musica Florea byly naka%livé.

V publiku zasedla #ada v"znamn"ch osobností v (ele s rodinou 
Daubkov"ch.

F,%105#3 J#)/039 N4541$' – :. )4"$-& 

Gonzalo X. Ruiz,  
hrá' na barokní hoboj,  

v Bachov# suit#.

Moderátorka Marie 
Retková zavzpomínala 

na své osobní setkání  
s Jarmilou Novotnou. 
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Zleva Ji"í Daubek, jeho 
)ena Cathy, bratranec 
Bromovsk$, dcery 
Francesca a Antonia  
s man)elem 
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GALAVE$ER

Zámeck" sál získal díky zajímavému osv$tlení n$co ze své p#edchozí 
nádhery a otev#en"mi okny, za nimi% se pomalu stmívalo, proudila ven 
nádherá hudba Bacha, Mozarta a Vivaldiho. Magii tohoto emotivního 
ve(era podlehli v&ichni...

Jako poslední p#ídavek ve(era zazn$la oblíbená píse' Jarmily Novotné 
Ach synku synku a málokdo v publiku se ubránil dojetí. Pohnutí bylo znát 
i ve tvá#i Ji#ího Daubka, kter" publiku p#ipomn$l poslání celého festivalu 
a vyjád#il radost nad tím, %e se do Litn$ vrací hudba.

F,%105#3 J#)/039 N4541$' – :. )4"$-& 

Sólistky. Houslistka Tatiana 
Daubek, sopranistka 

Martina Sehylová  
(v 'erven$ch %atech)  

a Al)b#ta Vomá'ková.
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Ji"í Daubek vzpomíná na 
maminku a Lite!  
a vyjad"uje svou podporu 
a osobní nasazení do 
dal%ích ro'ník& festivalu.
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RECITÁL

V záv$re(n" den festivalu se park rozezn$l zvukem kvarteta %es+ov"ch 
nástroj!. Pln" a nosn" zvuk dokázal, %e sala terrena, jedna z mnoha 
kulturních památek areálu, má v"te(nou akustiku, a pokud se najdou 
prost#edky na její opravu, bude mo%né ji vyu%ít k dal&ím hudebním 
produkcím.

Po(etné publikum p#ilákal do *echovny odpolední recitál 
mezzosopranistky Al%b$ty Vomá(kové, nostitelky Ceny Jarmily Novotné 
z Mezinárodní p$vecké sout$%e v Karlov"ch Varech 2011. Al%b$ta si 
vybrala písn$ (esk"ch autor!. Reakce náv&t$vník! byly vzácn$ shodné: 
Jarmila se vrátila!

Al%b$tu doprovázela kyperská pianistka Ourania Menelaou, která 
vystudovala v Praze, Iow$ a nyní vyu(uje na Goldsmith University  
v Lond"n$. P#ednesla i dv$ náro(ná sólová (ísla.

F,%105#3 J#)/039 N4541$' – :. )4"$-& 

Ourania Menelaou  
v zápalu Fi%erovy Sonáty 

Al)b#ta Vomá'ková 
pr$ p"ipomíná Jarmilu 

Novotnou – hlasem  
i charismatem 
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Sala terrena se snad brzy 
do'ká rekonstrukce. 
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TISKOVÁ KONFERENCE

Z koncertního sálu se *echovna rychle prom$nila v místo pro 
tiskovou konferenci. Odborné noviná#e z (eského rozhlasu, Harmonie, 
Hudebních rozhled! a regionálních deník! zajímala p#í&tí anga%má 
mladé p$vkyn$ Al%b$ty Vomá(kové, ptali se na nápl' p#í&tích ro(ník! 
festivalu i na pocity Tatiany a Ji#ího Daubkov"ch. Ty byly velmi 
intenzivní...

Hobojista Gonzalo Ruiz, kter" pat#í k veli(inám staré hudby v USA, 
vtipn$ a stru(n$ shrnul v"sledky svého n$kolikaletého bádání, jeho% 
zn$jící v"sledek p#edstavil v evropské premié#e práv$ na festivalu.

,lo o známou Orchestrální suitu (. 2 Johanna Sebastiala Bacha, kterou 
v&ichni známe ve verzi pro flétnu. Gonzalo Ruiz zjistil – a podep#el 
nepr!st#elnou argumentací – %e barokní velikán tuto svou kompozici 
p!vodn$ napsal pro hoboj. Gonzalova nahrávka byla v USA nominována 
na cenu Grammy.

F,%105#3 J#)/039 N4541$' – :. )4"$-& 

+sková konference   
k prvnímu ro'níku festivalu.
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Odpolední recitál  
a tisková konference 
probíhaly v *echovn#.
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O;3#%9 5 10%&* 
„Není d!vod se ptát, jestli u nás není p#íli& mnoho festival! – takto 
postavená akce si svou roli jednozna(n$ na&la. M$la tentokrát a% 
dojemnou atmosféru, kterou známe z po(átku 90. let, kdy se je&t$ 
stihla n$kolikrát vrátit Jarmila Novotná osobn$. Její p#íb$h je d!le%ité 
p#ipomínat, je v n$m velk" kus historie a také velk" závazek.“

Jind"ich Bálek, Harmonie 9/2012

„Vznik nového hudebního festivalu za hlavní pomoci ob(anského 
sdru%ení Zámek Lite' je chvályhodn"m a logick"m p#ihlá&ením se 
k odkazu této vzácné um$lkyn$ a vlastenky. Komorní, ale líbezné 
prost#edí zámeckého sídla a jeho p#ilehlého parku, d"chající historií,  
se pro n$j stalo tou nejlep&í kulisou.“

Pavel Horník, Hudební rozhledy 9/2012  

O;3#%9 <4%3*6;#"=
„Díky, díky, díky, v(era to bylo nádhern". P#ed okam%ikem mi toté% 
meilovala i Jitka. A p#edstava, %e by nám bylo dovoleno vystoupit  
v tomto prost#edí, které je %iv"m dokumentem Va&eho &lechetného úsilí 
o záchranu Litn$, nás napl'uje p"chou. Je&t$ jednou Vám d$kujou  
a zdraví dva komedianti Such" + Molavcová“

Ji"í Such$, Jitka Molavcová (slavní 'e%tí divadelníci a herci)

„Jméno Jarmily Novotné jsem znala odmali(ka – díky mamince, která 
operu milovala. Nav&t$vovala jsem p#ípravku Národního divadla  
a chodila se dívat na )ídka, Hakena a dal&í... Z!stalo mi to a jako 
dosp$lá jsem si p#i cestách na zahrani(ní závody kupovala desky, jaké  
u nás nebyly k dostání. Jsem ráda, %e se osobnost Novotné p#ipomíná, 
její um$ní i její vlastenectví. Festival byl pro m$ jedine(n" zá%itek, 
pot$&ilo m$, kolik lidí se do Litn$ na první ro(ník vypravilo. Zú(astnila 
jsem se u% dopolední piety a byla p#ekvapená nádherou hrobky 
Daubkov"ch. Program byl dob#e propojen" a m$l spád. Odpoledne mi 
p#íjemn$ uplynulo p#i báje(ném p#edstavení Prodané nev$sty, ov&em 
galakoncert byl p#ímo fantastick". V"born" dojem na m$ ud$lala 
Jarmilina vnu(ka Tatiana a nejenom já jsem u%asla nad v"konem Al%b$ty 
Vomá(kové. Krom$ nádherného hlasu má toti% charisma, a to je n$co, 
co se nedá nau(it!

Budu festivalu dr%et palce, a+ se jeho renomé stále upev'uje, a+ se na 
n$j sjí%dí (ím dál víc lidí – ve mn$ u% v$rnou náv&t$vnici má.”

V#ra *áslavská (sedminásobná olympijská vít#zka v gymnastice) 
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„Nem$l jsem to &t$stí, abych se osobn$ poznal s Jarmilou Novotnou za 
jejího %ivota; za(al jsem se s ní seznamovat a% po roce 1994 p#i práci na 
knize o Janu Masarykovi. M$l jsem tehdy mo%nost nahlédnout hloub$ji 
do jejích vztah! k r!zn"m (len!m rodiny TGM a p#ekvapilo m$, o jak 
bohaté a r!znorodé kontakty &lo. Asi nejznám$j&ím jejich v"sledkem 
z!stávají Písn$ lidické, které Jarmila Novotná za války nato(ila  
s klavírním doprovodem práv$ Jana Masaryka. Málokter" kulturní po(in 
v na&ich novodob"ch d$jinách sehrál tak v"znamnou roli p#i propagaci 
(eské v$ci v cizin$.

Nyní se Jarmila Novotná vrací na Lite', kterou tolik milovala, a d$je se 
tak v jejím stylu: prost#ednictvím mlad"ch a kvalitních interpret! vá%né 
hudby. Zdaleka ne p#i ka%dém kulturním návratu (lov$ka napadne to,  
co o leto&ním druhém zá#ijovém víkendu v Litni: %e n$které k#ivdy  
a omyly minulosti mo%ná skute(n$ lze napravit, tak%e nakonec i zde 
t#eba natrvalo zbude to, (ím to na Litni kdysi za(alo: hudba. Pln" zámek 
dobré hudby.“

Pavel Kosatík, spisovatel

„Dovolte abych Vám pod$koval za krásné, emocemi nabité zá%itky 
z hudby, které jsem m$l (a jist$ nejen já) na ned$lním festivalovém 
galakoncertu v Litni. Sou(asn$ bych si dovolil u(init poklonu 
organizátor!m festivalu Jarmily Novotné za vynikající um$lce, kte#í 
na koncertu vystoupili, a za zajímavé, a% mystické prost#edí, v jakém 
se koncert konal. Je mi zcela jasné, %e uspo#ádat takov" festival stojí 
zna(né úsilí a prost#edky. Dr%ím vám proto palce, aby se poda#ilo 
naplnit p#edsevzetí po#ádat i dal&í ro(níky festivalu.“

Mgr. Ivan K&s, místostarosta Berouna

„Je&t$ jednou Vám chci pod$kovat za pozvání na galakoncert festivalu 
Jarmily Novotné. Byl to velice p#íjemn" ve(er – nejen hudebn$, 
ale záv$re(né vyznání pana Daubka cel" ve(er pov"&ilo do roviny 
nezapomenuteln"ch setkání a píse' Ach synku, synku byla krásn"m 
a dojemn"m vyvrcholením. A zárove' velice oce'uji Va&i práci 
organiza(ní, proto%e zajistit p$kn" a neru&en" pr!b$h festivalu  
v prostorách, které jsou nádherné, ale devastace neu&et#ené, je skv$lé.
Moc se mi na Litni líbilo.“

Jindra *erná, Praha
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Médium *íslo Titulek

Celostátní – p$ed festivalem  

Lidové noviny 23. 6. ‘12 Panství Lite' (eká nov" %ivot

Mladá fronta Dnes 6. 9.’12 Festival uctí hv$zdu Metropolitní  
  v jejím rodi&ti

*ro 1 - Radio%urnál 6. 9. ‘12 Dita Hradecká hostem  
  ve(erního radio%urnálu  
  s Vladimírem Krocem 

Odborné  

Harmonie Zá#í ‘12 Lite'ské návraty

Opera plus 28. 8. ’12 Jarmila Novotná bude mít sv!j  
  festival

Opus Osm  Meet Ms. Novotna

Opus Osm  The Muse Returns to a Historic  
  Estate

*ro 3 - Vltava 6. 9. ‘12 Festival Jarmily Novotné na  
  zámku v Litni

Regionální  

Dob#ichovické kukátko XXVIII/2012/2 Do Litn$ se vrátí hudba

Na&e noviny 16/2012 Daubkovi se sjedou...

Na&e noviny 17/2012 Hlavní hv$zdou bude Tatiana  
  Daubek

Na&e noviny 18/2012 Na záv$r zazn$lo Ach synku  
  synku

Médium *íslo Titulek

Regionální

Ná& region Zá#í ‘12 Festival Jarmily Novotné

Ná& region 1. 10. ‘12 Jarmila Novotná se usmívala  
  z nebe

Internetové  

Divadlo.cz  V Litni bude...

Akce.cz  Festival JN - pozvánka

Kam s d$tmi  Festival JN - pozvánka

Do koncertu  Festival JN - pozvánka

Berounsk" region 24. 8. ‘12 Festival Jarmily Novotné v Litni

  

Recenze a reportá%e  

Harmonie #íjen )ivé vzpomínky na Jarmilu  
  Novotnou

Hudební rozhledy #íjen Hudební festival Jarmily  
  Novotné v Litni

Opera Plus #íjen Reportá% z festivalu

Opus Osm #íjen Interview s Gonzalem Ruizema   
  Tatianou Daubek

*T 1. 11. ’12 Terra musica

*ro 3 - Vltava 9. 11. ‘12 Studio M – Rozhovor s Al%b$tou  
  Vomá(kovou
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Eli%ka Ha%ková 
Coolidge, Helena 
Leisztner a Beáta 
Rajská s man)elem

George Daubek  
a Eva Drábová

Ivana Leidlová  
a Matthew Duras

Senátor  
J. Oberfalzer,  
M. Mejst"ík,  
R. Jane'ek  
a M. Fr$valdsk$
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První ro(ník byl v"sledkem nad&ení a zápalu n$kolika jedinc!, kte#í 
festival uspo#ádali ve velmi krátké dob$ vlastními silami. Hned zkraje 
se v&ak ukázalo, %e my&lenka takového festivalu má velk" potenciál, 
a to doma i v zahrani(í. Spolupráci, kterou jsme prozatím museli 
odmítnout, nám nabídla nap#íklad Metropolitní opera v New Yorku. Je 
to p#edev&ím díky neuv$#iteln$ silnému p#íb$hu %eny, která dosáhla 
sv$tového úsp$chu a bez ohledu na nep#íze' osudu nikdy nezanev#ela 
na svou vlast. Na rozdíl od *eské republiky, kde Jarmilu Novotnou znají 
p#edev&ím zasv$cenci, je její jméno uznávané v nejvy&&ích kruzích  
ve sv$t$ – v New Yorku, ve Vídni, Berlín$ i Salcburku, Milán$, Tokiu  
a Riu. Pro my&lenku festivalu se nám poda#ilo rovn$% nadchnout 
potomky Jarmily Novotné, p#edev&ím jejího syna  a vnu(ku, houslistku 
Tatianu Daubek. 

Potenciál k r!stu má tedy festival obrovsk". Jedin"m omezením z!stávají 
finan(ní prost#edky. Z toho d!vodu hledáme jak dlouhodobé partnery, 
kte#í by se s námi cht$li podílet na dal&ím rozvoji my&lenky festivalu, 
tak jednorázové sponzory z #ad jednotlivc! i korporací, kte#í by cht$li 
pomoci finan(ním p#ísp$vkem nebo t#eba v$cn"m darem (i slu%bami. 

F,%105#3 J#)/039 N4541$' – $#A, 508, 

V#ra *áslavská a Pavel 
Kosatík s Marií Retkovou. 

Úpln# vlevo Michal Mejst"ík.
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Ivana Leidlová  
s Tatianou Daubek,  

Martinou Sehylovou  
a Al)b#tou 

Vomá'kovou.
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Poslucha'i p"i 
recitálu v *echovn#

Tatiana Daubek, 
vnu'ka Jarmily 
Novotné.

Marie Retková  
s Ditou Hradeckou

Ji"í Daubek 
gratuluje mladé 
p#vkyni. 
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Ob!anské sdru%ení Zámek Lit&n by touto cestou cht&lo vyjád'it sv(j 
dík následujícím sponzor(m

Roman Vale)René Hole!ek
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Kontakty:

Ivana Leidlová, v"konná #editelka FJN

p#edsedkyn$ o.s. Zámek Lite'

tel. +420 724 043 863

ivana.leidlova@zamekliten.cz

 

Dita Hradecká, dramaturgie FJN

tel. +420 603 145 607

dita.hradecka@zamekliten.cz

Texty: Dita Hradecká

Fotografie: Petra Hajská, Petr Králík a Tatiana Daubek

Grafická úprava: Petr Kot$&ovec

Vydalo ob(anské sdru%ení Zámek Lite' v roce 2012

www.zamekliten.cz
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