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FESTIVAL JARMILY NOVOTNÉ 2016

5. ročník Festivalu Jarmily Novotné 2016 vyvrcholil dvěma stěžejními událostmi: trojicí večerů k poctě Jiřímu Suchému a slavnostním koncertem „Ti nejlepší...“.

DĚKUJEME SPONZORŮM A PARTNERŮM 5. ROČNÍKU FESTIVALU JARMILY NOVOTNÉ

Festival Jarmily Novotné 2016 se uskutečnil pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.



ÚVODNÍ SLOVOFESTIVAL JARMILY NOVOTNÉ 2016

Nejslavnější kostýmy, v nichž Jarmila Novotná dobývala svět, jsme zvěčnili na velkoformátových fotogra� ích, a položili tak základ putovní výstavy o jejím životě.

Vážení přátelé, milí příznivci neziskové organizace Zámek Liteň, 
 
je mi velkým potěšením Vás již popáté přivítat na stránkách této výroční brožury, která shrnuje naše aktivity 
v uplynulém roce 2016.

V předchozích letech se aktivity Zámku Liteň odehrávaly převážně v Praze nebo v Litni. Jsme velice potěšeni, 
že se nám v letošním roce poprvé podařilo rozšířit naše aktivity i do jiných míst České republiky. Toto umožnila 
především putovní výstava Jarmila Novotná: Operní diva. Rádi bychom využili jejího úspěchu a pokračovali s jejím 
představením na dalších místech, ať již doma nebo v zahraničí.

Reakce a zájem nejenom odborné veřejnosti nás neustále utvrzuje v důležitosti pravidelného pořádání kurzů pro 
mladé pěvce, kteří podobných příležitostí u nás nacházejí poskrovnu. Rozšíření spolupráce s HAMU a s vynikajícími 
lektory jsou zárukou růstu kvality tohoto projektu i v nadcházejících letech. Byli bychom rádi, kdyby se alespoň pro 
některé z pěvců staly tyto kurzy odrazovým můstkem v začátku jejich nadějné kariéry.

Za výjimečnou událost považujeme vznik dokumentárního � lmu o Jiřím Suchém. Neváhali jsme podpořit projekt, 
jenž se věnuje této dosud žijící a stále plně tvořící umělecké legendě, která si zasluhuje pozornost, a navíc právě 
v letošním roce oslavila významné životní jubileum.

Rok 2017 se ponese ve znamení 110. výročí narození Jarmily Novotné a na podzim si jej připomeneme operním 
galakoncertem ve společnosti našich i zahraničních hvězd. Bude nám ctí sdílet oslavnou náladu i s Vámi a Vašimi 
blízkými, které můžete již nyní potěšit vstupenkou třeba jako vánočním dárkem.

Dovolte mi, abych všem našim příznivcům a partnerům poděkovala za podporu a přízeň a popřála Vám pohodový 
rok 2017. Byla bych velice ráda, kdybychom se v něm opět mohli setkat na dalších akcích pořádaných Zámkem Liteň.

S úctou
 Ivana Leidlová, zakladatelka a ředitelka, Zámek Liteň, z.s.

Dovolte mi, abych všem našim příznivcům a partnerům poděkovala za podporu a přízeň a popřála Vám pohodový 
rok 2017. Byla bych velice ráda, kdybychom se v něm opět mohli setkat na dalších akcích pořádaných Zámkem Liteň.



FESTIVAL JARMILY NOVOTNÉ 2016

5. ročník festivalu pokračoval ve šlépějích minulých let, ale vyšel také vstříc objevování nových uměleckých krajin.

Putovní výstava o životě Jarmily Novotné
Protože loňská výstava originálů operních kostýmů Jarmily Novotné z Metropolitní opery v New Yorku oslovila vysoký počet návštěvníků, přišli jsme s myšlenkou 
dlouhodobého výstavního projektu, který v sobě snoubí velkoformátové fotogra� e těchto kostýmů, sbírkové předměty i biogra� cká data ze života slavné divy. 

Interpretační kurzy Kateřiny Kněžíkové a Markéty Cukrové
Pěvecké kurzy, již třetí v řadě, byly zaměřeny opět na klasický zpěv a tentokrát rovněž na barokní repertoár. V samém � nále se tradičně odehrál závěrečný koncert v liteňské 
Čechovně, který kromě veřejnosti přilákal řadu významných hudebních osobností.

Slavnostní koncert „Ti nejlepší...“
Poprvé jsme uvedli koncertní projekt, jenž si klade za cíl představit ty nejlepší účastníky Interpretačních kurzů v Litni klíčovým osobnostem operního a pěveckého oboru. 
Právě hledání nových způsobů podpory mladých pěveckých talentů na kariérním startu je jeho hlavním mottem.

Jiří Suchý: Moje souboje a boje
Vedle Jarmily Novotné jsme se rozhodli podpořit další všeobecně známou a významnou, avšak dosud žijící a tvořící osobnost, kterou je pan Jiří Suchý. K příležitosti jeho 
85. narozenin jsme mu věnovali dokumentární � lm s názvem Jiří Suchý: Moje souboje a boje.

Pěvecký koncert na Pražském jaru 2016
Druhý koncert s podtitulem „Pocta Jarmile Novotné“, který jsme uskutečnili ve spolupráci s Pražským jarem, se nesl v duchu písňového recitálu Martiny Jankové. 

Ta v provedeném repertoáru zavzpomínala na svou domovinu, podobně jako to kdysi dělávala Jarmila Novotná.

FESTIVAL JARMILY NOVOTNÉ 2016

Pěvecké kurzy se za tři ročníky své existence již staly výkladní skříní Festivalu Jarmily Novotné.



FESTIVAL JARMILY NOVOTNÉ 2016 FESTIVAL JARMILY NOVOTNÉ 2016

Ozdobou letošního koncertu „Pocta Jarmile Novotné“ na Pražském jaru se stala sopranistka Martina Janková. Jiří Suchý na podzim oslavil své 85. narozeniny a my jsme byli přitom. Podarovali jsme jej dokumentárním � lmem, jehož tři slavnostní premiéry byly uvedeny v divadle Semafor. 



PUTOVNÍ VÝSTAVA O ŽIVOTĚ JARMILY NOVOTNÉ

Na počátku roku jsme započali projekt, který v pozměněné podobě navazuje 
na unikátní výstavu originálů operních kostýmů zapůjčených z archivu 
Metropolitní opery v New Yorku, jež během podzimu 2015 upoutala zraky 
zhruba 13 000 návštěvníků pražského Obecního domu. Ve snaze úspěšnou 
výstavu dále představit co největšímu počtu zájemců a poskytnout veřejnosti 
další jedinečnou sondu do osobního i uměleckého života Jarmily Novotné 
i mimo zdi Obecního domu, jsme šestici jejích nejslavnějších kostýmů zachytili 
na velkoformátových fotogra� ích a doplnili je o původní portréty divy 
vyobrazené v těchto nezapomenutelných rolích. Vedle životopisných údajů 
jsou součástí přehlídky a nástinem umělecké kariéry Jarmily Novotné také 
sbírkové předměty pocházející z muzejní sbírky neziskové organizace Zámek 
Liteň, z.s. Novému projektu jsme vtiskli putovní charakter a nazvali jej Putovní 
výstava o životě Jarmily Novotné s titulem Jarmila Novotná: Operní 
diva.

Prvním zastavením výstavy bylo Muzeum Českého krasu v Berouně, kde se po 
dobu tří měsíců vyjímala coby ústřední expozice a byla zde pro velký zájem 
téměř o měsíc prodloužena. Během prázdnin následně vyplnila výstavní 
prostory rodného domu Gustava Mahlera v obci Kaliště u Humpolce, jako 
součást doprovodného programu festivalu Mahler-Jihlava HUDBA TISÍCŮ. 
Třetím stanovištěm se pak na jaře 2017 stane Senát České republiky. Naším 
cílem je projekt postupně prezentovat v galeriích a muzeích napříč Českou 
republikou s ambicí zamířit rovněž do zahraničí.

PUTOVNÍ VÝSTAVA O ŽIVOTĚ JARMILY NOVOTNÉ

Ručně vyšívané operní kostýmy poseté mnoha ozdobami dokážou uchvátit i na 
fotogra� ích.

O život a kariéru Jarmily Novotné se zajímali také návštěvníci expozice v rodném 
domě Gustava Mahlera.

Portréty Jarmily Novotné se staly jednou z dominant výstavních prostor Muzea 
Českého krasu v Berouně.

V den vernisáže výstavy bylo v Muzeu Českého krasu až nebývale rušno.

Průřez životem a tvorbou slavné divy dotvářejí dobové artefakty z muzejní 
sbírky Zámku Liteň.



INTERPRETAČNÍ KURZY KATEŘINY KNĚŽÍKOVÉ A MARKÉTY CUKROVÉ 

Také letos jsme se zaměřili na podporu mladých pěvců s myšlenkou rozvíjet 
jeden z nejvýznamnějších odkazů Jarmily Novotné a rozhodli jsme se pěvecké 
kurzy rozšířit. Jejich třetí ročník se tak kromě klasického zpěvu soustředil rovněž 
na barokní repertoár pod odborným dohledem předních pěvkyň Kateřiny 
Kněžíkové a Markéty Cukrové. 

V návaznosti na zdařilou spolupráci s Hudební a taneční fakultou Akademie 
múzických umění v Praze se opět uskutečnily dva běhy interpretačních 
kurzů. Odměnou nejlepším dvěma frekventantkám jarního běhu pořádaného 
na HAMU byla příležitost zúčastnit se letních Interpretačních kurzů v Litni.  

Liteňský zámecký areál, a zejména pak historická budova Čechovny, se tak letos 
staly studijní půdou pro devět mladých nadějných pěvkyň, které zde po čtyři 
dny studovaly svůj hlasový projev, ale také pěveckou interpretaci a techniku. 
Mezi účastnicemi nechyběla ani loňská držitelka Ceny Jarmily Novotné Tereza 
Hořejšová. Klavírním doprovazečem a odborným konzultantem se dívkám 
také letos stal šéfkorepetitor Národního divadla Zdeněk Klauda. 

Součástí hudebního vzdělávání byly rovněž přednášky o Jarmile Novotné, jejím 
životním příběhu, pěvecké i � lmové kariéře, sepjetí s Litní a o významu jejího 
odkazu v dnešní době. Nechyběl však ani potřebný prostor pro odpočinek 
a volnočasové aktivity ve společnosti lektorů v impozantním prostředí areálu 
s rozlehlým parkem.

Pěvecké kurzy jako tradičně vyvrcholily pátý den závěrečným koncertem 
ve vyprodaném sále Čechovny, což bylo potvrzením, že si pěvecké kurzy v Litni 
za tři roky své existence již vybudovaly velkou reputaci.  Koncert přilákal i řadu 
významných hostů z hudebního světa, mimo jiné hudebního ředitele Opery 
Národního divadla J. Kyzlinka, pěvkyni D. Peckovou i celou řadu profesorů 
hudby z uměleckých škol v ČR. Vynikající výkony mladých pěvkyň byly náležitě 
oceněny neopakovatelnou náladou a pochvalnými ohlasy auditoria.

INTERPRETAČNÍ KURZY KATEŘINY KNĚŽÍKOVÉ A MARKÉTY CUKROVÉ

Kateřina Kněžíková frekventantkám vštěpovala, jak zdokonalit výraz, 
interpretaci i pěveckou techniku.

K vynikajícím výkonům mladých pěvkyň dost možná přispěla svou bezprostřední 
blízkostí i Jarmila Novotná.

Mezzosopranistka Markéta Cukrová se zaměřila na výuku interpretace písní 
a árií období baroka. 

O mimořádnou atmosféru letošního koncertu se zasadili také přítomní hosté. 
Sál Čechovny opět po roce doslova „praskal ve švech“.



SLAVNOSTNÍ KONCERT „TI NEJLEPŠÍ...“

Mezi letošními bonbónky a nově započatými projekty náleží významné 
místo koncertnímu bienále vybraných absolventů pěveckých kurzů 
za poslední dva ročníky. Tento projekt jsme založili s cílem představit ty nejlepší 
účastníky Interpretačních kurzů v Litni hudebním odborníkům a pomoci 
mladým pěvkyním a pěvcům nastartovat jejich kariéru. Na koncert s názvem 
„Ti nejlepší…“ byli pozváni ředitelé nejvýznamnějších hudebních divadel 
a orchestrů v České a Slovenské republice, aby si na jednom místě poslechli 
mladé a zajímavé hlasy, pro které mohou najít uplatnění v rámci svých aktivit.
 
Tento dosud jediný projekt svého druhu u nás jsme představili 14. září 
v Sále Martinů na HAMU před více než 200 členným publikem. Koncert nabídl 
výjimečné propojení obou ročníků interpretačních kurzů a dostál příslibu ještě 
vytříbenějších sluchových i vizuálních vjemů. 

Na pódiu skvostného Sálu Martinů stanula šestice pěvkyň – čerstvých 
absolventek letošních kurzů Kateřiny Kněžíkové a Markéty Cukrové společně 
s loňskými absolventkami, jež vedli Adam Plachetka s Kateřinou Kněžíkovou. 

SLAVNOSTNÍ KONCERT „TI NEJLEPŠÍ...“

Mladé talentované pěvkyně naladily více než 200 posluchačů z různých koutů 
republiky. 

S myšlenkami na budoucí kariéru a výjimečné publikum v sále ze sebe 
interpretky vydaly vše.

Z účinkujících dívek tryskaly v pěveckých číslech nejrůznější emoce.

Precizní klavírní doprovod a reprezentativní prostředí podpořily skvělé výkony.



JIŘÍ SUCHÝ: MOJE SOUBOJE A BOJE 

Protože jsme za roky existence Festivalu Jarmily Novotné poznali, jak usilovné 
a spletité je pozvednout jméno a odkaz významné umělecké osobnosti, 
neváhali jsme podpořit projekt, jenž se věnuje dosud žijící a stále plně tvořící 
legendě, kterou je pan Jiří Suchý.

Tento významný český herec, režisér, skladatel, spisovatel, výtvarník 
a principál divadla Semafor oslavil 1. října své 85. narozeniny. Na jeho počest,
a zejména pak u příležitosti jeho jubilea, se Zámek Liteň stal producentem 
dokumentárního � lmu s titulem Jiří Suchý: Moje souboje a boje. Film měl 
premiéru na třech slavnostních večerech na scéně divadla Semafor během 
programu s názvem Pocta Jiřímu Suchému aneb „Znám ještě starší lidi…“, 
které uváděl moderátor Jiří Vejvoda. Jeden z večerů se stal partnerskou akcí 
Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Dokumentární � lm zároveň 
uvedla Česká televize na programu ČT art v premiéře a dvou reprízách.

Nový snímek vznikl v režii Jiřího Vondráka a rozradostnil hned třikrát nejen 
oslavence, který jej od nás dostal jako narozeninový dárek, ale pozitivně jej 
kvitovali také přítomní diváci v zaplněném hledišti už během promítání. 
Po slavnostní premiéře � lmu se ve druhé půli programu odehrál narozeninový 
koncert Jiřího Suchého po boku divadelní partnerky Jitky Molavcové 
a hudebníků Semaforu, který nešetřil nestárnoucím humorem této stále svěží 
umělecké legendy.

JIŘÍ SUCHÝ: MOJE SOUBOJE A BOJE 

Soustředěný režisér a kameraman. Právě se rodí nový dokument o Jiřím Suchém. Nesejde na tom, jestli jste na zkoušce či na představení. Z Jiřího Suchého a Jitky 
Molavcové srší humor a zábava neustále.

Gratulovala také Ivana Leidlová a Jiří Suchý radost z dárku nezapřel.

Jubilantovi na pódiu gratulovali i soujmenovci Jiří Vondrák a Jiří Vejvoda. 



PĚVECKÝ KONCERT NA PRAŽSKÉM JARU 2016

V návaznosti na loňský úspěch koncertu s podtitulem 
„Pocta Jarmile Novotné“, který jsme uvedli ve spolupráci 
s mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro, jsme 
letos podruhé v jeho rámci spolupořádali pěvecký koncert, 
tentokrát v čele s výjimečnou sopranistkou Martinou 
Jankovou. 

Martina Janková patří mezi naše nejvýraznější sopranistky 
a dlouhodobě žije v zahraničí. Na Pražské jaro přijela, 
aby při svém recitálu za klavírního doprovodu blízkého 
spolupracovníka Gérarda Wysse vzdala hold své domovině 
v lidových písních. Tak kdysi činila i Jarmila Novotná, když 
s Janem Masarykem nahrála Lidické písně a jako velká 
vlastenka ty a mnohé jiné s oblibou interpretovala na 
četných vystoupeních v americkém exilu během 2. světové 
války.

Martina Janková sklidila dlouhý potlesk publika v zaplněné 
Dvořákově síni Rudol� na. Příjemný zážitek z večera pak 
umocnila přátelská atmosféra na společenském setkání 
s příznivci Festivalu Jarmily Novotné.

PĚVECKÝ KONCERT NA PRAŽSKÉM JARU 2016

Písním z domoviny v podání Martiny Jankové naslouchala zaplněná Dvořákova 
síň Rudol� na.

Po koncertě následovalo společenské setkání s příznivci Zámku Liteň a Festivalu 
Jarmily Novotné v salónku Rudol� na.

Martina Janková se ve svých písních vrátila „zpět ke kořenům“.



DALŠÍ AKTIVITY 2016

Rozšířili jsme počet památných stromů v zámeckém parku v Litni a jejich patronů 
o další významné jméno: 14. června navštívil Liteň poslanec Karel Schwarzenberg, 
aby propůjčil svůj patronát Platanu javorolistému.

Kromě toho jsme představili veřejnosti dokončený projekt naučné stezky 
po vzácných stromech v zámeckém parku, který nám pomohla zrealizovat paní 
Eva Plachetková.  

Na podzim se uskutečnil workshop studentů architektury, kteří plánují přípravu 
studie možných variant využití kulturních památek a dalších budov v areálu zámku 
Liteň.

ROK 2017

Leitmotivem 6. ročníku Festivalu Jarmily Novotné bude 110. výročí narození této legendární 
divy. Její nejslavnější role a stále živoucí hudební odkaz připomene příští rok na podzim jako 
nejvýznamnější událost tohoto ročníku operní gala Pocta Jarmile Novotné 2017. Výběr z árií, 
které byly pro kariéru Jarmily Novotné ponejvíce určující, přednesou čeští a zahraniční pěvci 
z předních operních domů, kde Novotná zanechala významnou stopu. Těmi budou za 
domácí scénu Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková a Aleš Briscein, slovenská sopranistka 
Adriana Kohútková a další zahraniční hvězdy. Hudební oporou jim bude Symfonický 
orchestr Českého rozhlasu v čele s dirigentem Ondrejem Lenárdem. Gala koncert 
se uskuteční 25. září 2017 ve Dvořákově síni Rudol� na, jen dva dny poté, kdy 
by pěvkyně oslavila své kulaté narozeniny. Večerem provede populární moderátor Marek Eben, 
režii a organizaci večera zaštítí autorský tým bratrů Cabanových.

Vstupenky s garancí nejlepších míst je možné zakoupit již nyní a potěšit jimi třeba pod 
vánočním stromečkem. Více informací na www.zamekliten.cz. Večer vstoupí v přímém přenosu 
do éteru Českého rozhlasu a na obrazovku České televize. 



FESTIVAL JARMILY NOVOTNÉ 2016 – MÉDIA A OHLASY

„Nezisková organizace Zámek Liteň se věnuje v dnešní době velice 
bohabojné činnosti. Vedle starosti o odkaz Jarmily Novotné pečuje 
a dává příležitost mladým pěvcům, aby se zdokonalovali ve svém oboru. 
Je mi ctí, že mohu i já svou troškou přispět do mlýna a v prostorách 
zámku, kde Jarmila Novotná žila, vést interpretační kurzy již podruhé. 
Je to pro mne nejen velká radost, ale zejména obrovská zodpovědnost 
a není nic krásnějšího, než když „pod svýma rukama“ slyšíte pokroky 
a jásot nad vyřešeným zádrhelem. Mým přáním je a stále bude, aby 
v naší malé zemi bylo mnoho dobrých pěvců, kteří nám budou dělat 
čest nejen doma, ale také za hranicemi republiky, stejně jako kdysi 
Jarmila Novotná.“

Kateřina Kněžíková o Interpretačních kurzech v Litni

„Děkuji Vám za nádhernou výstavu, málokdy se něco tak pěkného, 
pečlivě a zajímavě uspořádaného vidí.“

Lidmila Žurková, o výstavě Jarmila Novotná: Operní diva v Muzeu 
Českého krasu v Berouně, 29. 1. 2016

„Ještě jednou chci poděkovat za pozvání na středeční koncert na HAMU. Byl to opravdu 
velmi příjemný podvečer nejen z pohledu velmi dobrých výkonů absolventů Vašich 
kurzů, ale také z pohledu milých neformálních setkání po koncertě. Budu rád, když mě 
oslovíte s možností přijet na Váš festival.“ 

RNDr. Josef Němý, ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů v reakci na slavnostní 
koncert „Ti nejlepší...“

Téma, 30. 9. 2016 MF Dnes, 1. 2. 2016ČT art, 15. 9. 2016
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„Na pěveckém projevu všech devíti účastnic interpretačních kurzů bylo jasně patrné 
mimořádné soustředění a jejich výkony byly úctyhodné, takže budou jistě rády vzpomínat 
na intenzivní interpretační práci pod vedením vybraných lektorů ve výjimečném a velmi 
příjemném zázemí liteňského zámku. Spojení světa � nancí s podporou mladých umělců, 
jimž také Jarmila Novotná ráda věnovala svou pozornost, je oblastí, která se teprve před 
námi otevírá. Liteň je v dobrých rukou, které se věnují mnoha aktivitám, spojeným se 
slavnou zpěvačkou.“

Operaplus.cz, Olga Janáčková v recenzi na Závěrečný koncert Interpretačních kurzů 
v Litni, 21. 8. 2016

„Tento � lm patří a bude patřit mezi elitu mojí práce... Mám ho moc rád. Měl trochu těžší „porodní bolesti“. Přestříhávali jsme ho rok, dostalo se mu trojí stopáže, než se 
usadila ta současná. Ale jak známo – těžký porod = krásné dítě.“  

5 plus 2, Jiří Vondrák v rozhovoru o dokumentárním � lmu o J. Suchém, 7. 10. 2016     

„Zájem pana režiséra Vondráka a Zámku Liteň o natočení dokumentu mě 
potěšil, protože každého, kdo něco tvoří, potěší, že si ho někdo všimne, a když 
ho dokonce dokáže ocenit, potěšení je pak dvojnásobné. Přiznám se, že ač 
je mi pětaosmdesát, ještě nikdy jsem nedostal k narozeninám � lm, a ještě ke 
všemu o své osobě. Je to opravdu originální dar.“

Jiří Suchý o dokumentárním � lmu Jiří Suchý: Moje souboje a boje

„V úvodu byl divákům premiérově promítnut � lmový dokument Jiří Suchý: Moje 
boje a souboje, v němž zakladatel a principál Semaforu na půdorysu představení 
Nejveselejší tragédie v Čechách jednak mapuje soumraky svého divadla, ale hlavně 
vede dialog s Bohem o tom, kde se bere inspirace a nápad. Dokument je výborně 
natočený a divák má pocit, že by mohl trvat ještě jednou tak dlouho.“

Novinky.cz, Radmila Hrdinová v recenzi dokumentu o J. Suchém, 2. 10. 2016

„Velké díky za vzpomínku na Jarmilu Novotnou, která stále je, díky Vám, 
mezi námi.“

Marie + Karel Hátleovi o výstavě Jarmila Novotná: Operní diva 
v Muzeu Českého krasu v Berouně, 6. 3. 2016

„Ohromně Ti děkuji za pozvání na krásný koncert absolventek kurzů. Je úžasné, co děláte 
pro podporu těchto mladých děvčat. A také Ti ještě jednou děkuji za jeden z nejkrásnějších 
zážitků od mého návratu do ČR při premiéře � lmu o Jiřím Suchém. Byl to nezapomenutelný 
večer v Semaforu.“

Eliška Hašková Coolidge o slavnostním koncertu „Ti nejlepší...“ a o večeru Pocta Jiřímu 
Suchému aneb „Znám ještě starší lidi...“

Také 5. ročník Festivalu Jarmily Novotné se těšil pozitivním ohlasům médií a získal si přízeň významných 
osobností i veřejnosti.
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Interpretační kurzy v Litni a slavnostní koncert „Ti nejlepší...“
Pražský.deník.cz, 11. 6. 2016 – Kurzy zpěvu v zámku Liteň i s Kateřinou 
Kněžíkovou
Časopisharmonie.cz, 13. 6. 2016 – Letní Liteň se studenty, Kateřinou 
Kněžíkovou a Markétou Cukrovou
5 plus 2, 1. 7. 2016 – Zpívání s mistryněmi
Právo, 22. 7. 2016 – Liteň ožije hudbou
MF Dnes, 11. 8. 2016 – Mladí uctí hvězdu Metropolitní
Berounský.deník.cz, 14. 8. 2016 – V Litni vás čeká Závěrečný koncert
Právo, 16. 8. 2016 – Liteň rezonuje zpěvem
ČRo 3, 18. 8. 2016 – Rozhovor s Ivanou Leidlovou v pořadu Telefonotéka
ČRo 3, 19. 8. 2016 – Rozhovor s Kateřinou Kněžíkovou v pořadu Mozaika
Právo, 19. 8. 2016 – Koncert k poctě Jarmily Novotné
Operaplus.cz, 21. 8. 2016 – Jak čistit diamant. Liteň Jarmily Novotné
Časopisharmonie.cz, 22. 8. 2016 – Ve šlépějích Jarmily Novotné
Berounský.deník.cz, 22. 8. 2016 – Liteňští připomněli odkaz pěvkyně
Operaplus.cz, 22. 8. 2016 – Týden s hudbou (173)
Classic Praha, 12. 9. 2016 – Rozhovor s Markétou Cukrovou
Časopisharmonie.cz, 15. 9. 2016 – Ti nejlepší z Litně 2015 a 2016
ČT art, 15. 9. 2016 – Reportáž v pořadu Události v kultuře
ČT 1 a ČT 24, 15. 9. 2016 – Reportáž ve zpravodajských relacích
ČRo 3, 19. 9. 2016 – Recenze v pořadu Operní panorama
Lidovky.cz, 20. 9. 2016 – Ti nejlepší z Litně a dvojí zahájení Národního divadla. 
Operní panorama Heleny Havlíkové
Hudebnírozhledy.cz, 7. 10. 2016 – Koncert laureátů liteňských pěveckých kurzů 
v Lichtenštejnském paláci

Jiří Suchý: Moje souboje a boje
Týden.cz, 20. 9. 2016 – Divadelník Jiří Suchý slaví narozeniny. V divadle Semafor
zazpívá hity
Ihned.cz, 20. 9. 2016 – Jiří Suchý oslaví 85. narozeniny koncerty v Semaforu, 
ČT odvysílá dokumentární � lm
ČRo Regina, 25. 9. 2016 – Rozhovor s Jiřím Suchým v pořadu Až na dřeň
ČRo 2, 27. 9. 2016 – Rozhovor s Ivanou Leidlovou v Odpoledni s Dvojkou
ČRo 1, 29. 9. 2016 – Rozhovor s Jitkou Molavcovou v Dopoledním Radiožurnálu
Classic Praha, 29. 9. 2016 – Rozhovor s Jitkou Molavcovou
Téma, 30. 9. 2016 – Hraju jen sám sebe
ČT art, 30. 9. 2016 – Mluvená pozvánka v Událostech v kultuře
ČRo 3, 30. 9. 2016 – Rozhovor s Jiřím Suchým v pořadu Mozaika  
ČRo 2, 30. 9. 2016 – Rozhovor s Jitkou Molavcovou v pořadu Host do domu
Magazín Práva, 1. 10. 2016 – Jiří Suchý plánuje žít do sto osmi
Pražský deník, 1. 10. 2016 – Je to pravda. Znám tolik písní, že si je až pletu
Novinky.cz, 2. 10. 2016 – Koukám, že to bylo nějaký pěkný...
Lidové noviny, 3. 10. 2016 – Jejich souboje a boje
Idnes.cz, 3. 10. 2016 – VIDEO: Jsem pyšnej. S tím nebylo počítáno, říká Suchý 
k pětaosmdesátinám
Aktuálně.cz, 3. 10. 2016 – Jiří Suchý slavil na pódiu. Složil jsem se, to je vrchol 
mého skladatelství, glosoval kolaps
Operaplus.cz, 3. 10. 2016 – Jiří Suchý, skladatel, který složil sám sebe
5 plus 2, 7. 10. 2016 – Jiří Suchý dostal dárek z Litně
Divadelní noviny, 20. 10. 2016 – Boje a souboje aneb Semafor
Vaše Praha 6, říjen 2016 – Jiří Suchý: K šestce jsem přilnul
Cinema, 11/2016 – Jiří Suchý dostal k narozeninám � lm
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Putovní výstava o životě Jarmily Novotné 
MF Dnes, 20. 1. 2016 – Zapomenutá diva na výstavě
MF Dnes, 20. 1. 2016 – Muzeum představí českou divu světového jména
Berounský deník, 26. 1. 2016 – Jarmila Novotná účinkovala šestnáct sezón 
v Metropolitní opeře v New Yorku
ČRo 3 a ČRo Plus, 27. 1. 2016 – Rozhovor s Ivanou Leidlovou ve zpravodajské relaci
Právo, 27. 1. 2016 – Operní diva v muzeu
Parlamentnílisty.cz, 28. 1. 2016 – Jarmila Novotná má výstavu v Berouně
Právo, 28. 1. 2016 – Putovní výstava o Jarmile Novotné
5 plus 2, 29. 1. 2016 – Muzeum vzdá poctu známé operní divě
Berounský radniční list, 1/2016 – Muzeum připravuje výstavu o operní divě
MF Dnes, 1. 2. 2016 – Svět jedné z nejslavnějších pěvkyň
ČRo Plus, 3. 2. 2016 – Rozhovor s Ivanou Leidlovou v pořadu Hovory
Berounský deník, 9. 2. 2016 – Na dnešní přednášce o Jarmile Novotné se dozvíte 
také o jejím angažmá ve � lmu
Naše rodina, 9. 2. 2016 – Jarmila Novotná: Operní diva
Náš region, 11. 2. 2016 – Výstava o životě J. Novotné
Story, 16. 2. 2016 – Jarmila Novotná: Operní diva
Landes Echo, 2/2016 – Wenn Operkostüme zu erzählen beginnen
Vlasta, 2. 3. 2016 – Operní diva cestuje po Česku
ČRo 2, 2. 3. 2016 – Rozhovor s Ivanou Leidlovou v Odpoledni s Dvojkou 
Překvapení, 21. 3. 2016 – Putovní výstava o životě Jarmily Novotné v Berouně 
Jonáš magazín, 6/2015–2016 – Za Novotnou do Berouna
MF Dnes, 3. 6. 2016 – Vzpomínka na operní divu Jarmilu Novotnou
Právo, 2. 7. 2016 – Operní diva Novotná míří do rodného domu Gustava Mahlera
Pelhřimovský deník a Pelhřimovský.deník.cz, 7. 7. 2016 – Festival vyvrcholil 
sázením růže a koncertem

Pěvecký koncert na Pražském jaru 2016
Čianews.cz, 18. 5. 2016 – Martina Janková vzdá hold Jarmile Novotné 
Týden.cz, 19. 5. 2016 – Pecková a Kožená mají nástupkyni! Martina Janková 
okouzlila La Scalu
Pražský.deník.cz, 19. 5. 2016 – Kam za kulturou: Martina Janková Jarmile 
Novotné
Českénoviny.cz, 19. 5. 2016 – Sopranistka Janková na Pražském jaru nabídne 
jinou podobu Janáčka
Pražský.deník.cz, 19. 5. 2016 – Martina Janková Jarmile Novotné
MF Dnes, 19. 5. 2016 – Pražské jaro uctí pěvkyni z Litně
ČRo 3, 20. 5. 2016 – Pozvánka na koncert k „Poctě Jarmily Novotné“ v pořadu 
Mozaika
Idnes.cz, 21. 5. 2016 – GLOSA: Jak nalíčit lidové písně? Barevně, ale nenápadně 
a vkusně
Operaplus.cz, 22. 5. 2016 – Poslech i pohled byl pravým potěšením. Martina 
Janková na Pražském jaru
Právo, 23. 5. 2016 – Pražské jaro s Jankovou a premiérami
Bachtrack.com, 23. 5. 2016 – Martina Janková: a humble program and proud 
moment at Prague Spring
ČRo 3, 23. 5. 2016 – Rozhovor s Martinou Jankovou v pořadu Telefonotéka
Lidovky.cz, 24. 5. 2016 – Operní panorama Heleny Havlíkové: Vokální putování 
s Pražským jarem a Brundibár z brněnského ghetta
Parlamentnílisty.cz, 25. 5. 2016 – Festival Jarmily Novotné pokračoval 
v Rudol� nu
Hudební rozhledy, 7/2016 – Až příliš uměřený návrat ke studánkám Martiny 
Jankové

Přehled nejdůležitějších mediálních výstupů jsme zveřejnili na http://www.zamekliten.cz/media-2016/.
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Zámek Liteň, z.s. je nezisková organizace, která byla založena v lednu roku 2012, je registrována u Městského soudu v Praze a její řízení podléhá příslušné legislativě 
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partnery s žádostí o � nanční podporu nebo spolupráci. Nabízíme možnost � nančně přispět na jednotlivé projekty či všeobecně na aktivity Zámku Liteň, z.s. Hledáme 
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Finanční dary mohou být poslány přímo na účet Zámku Liteň, z.s. nebo prostřednictvím našeho amerického � skálního partnera „Friends of Via“, umožňujícího daňové 
zvýhodnění darů poskytnutých v USA. 
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