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Děkujeme sponzorům a partnerům 8. ročníku Festivalu Jarmily Novotné.

Festival Jarmily Novotné 2019 se konal pod záštitou Ministerstva kultury ČR a hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Mediální partneři

Partneři



Úvodní slovo
Když jsem seděla u počítače, abych napsala pár úvodních slov 
do naší každoroční brožury, najednou mi v emailové schránce 
přistála následující zpráva. S dovolením se s Vámi o ni podělím, 
lépe bych to totiž nevyjádřila! 

Děkuji za krásná slova a všem ostatním za podporu! 

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

Dobrý den, 

velmi oceňuji aktivitu spolku spojenou s  připomínáním 
významné osobnosti naší historie – paní Jarmily Novotné a lidí, 
kteří ji toho času obklopovali. Vážím si práce všech, kteří se 
na tomto projektu již dlouhodobě podílejí. 

Jsem člověk, který v Litni pár let (dětství ) prožil a park 
i zámek jsem znala… To místo mělo své kouzlo, jen bylo smutné 
(na rozdíl od dnešních dnů). Neznala jsem jeho historii, neboť 
z různých důvodů jsem byla stejně jako jiní o část informací 
ochuzena, ale díky Vám ji již zčásti znám a za to děkuji.

Je mi 40 let a nemít možnost něco z toho sama zažít, nevěřila 
bych, jak dokonale se během několika let různým mocnostem 
podařilo podepsat se jak na devastaci takových památek, 
jako je např. liteňský zámek, tak na devastaci společenských 
hodnot a rodinných vazeb.

Jsem obyčejný člověk, který vkus ke kultuře ve všech 
podobách pořád hledá a i díky Vám jsem si uvědomila jedno, 
že jako matka bych nerada udělala chybu, kterou udělali moji 
rodiče. Jde o to, že u nás buď nebyl na kulturu čas, anebo 
byl její vkus velmi omezený – nezazlívám jim to, dokonce pro 
některé důvody, které tuto absenci zavinily, pochopení mám. 
V souvislosti s tím vším však cítím velmi intenzivně, že to, co 
děláte, ať v rozsahu akcí velkolepých, tak těch menších smysl 
má a správným směrem to ovlivňuje další generace.

Přeji Vám tedy hodně síly a hodně energie. 

Helena Holečková



Slavnostní koncert v Rudolfinu

Nejvýše očekávanou událostí 8. ročníku Festivalu Jarmily  
Novotné se stal Slavnostní koncert FJN 2019, který v podvečer 
20. září představil v Sukově síni Rudolfina absolventy Interpre-
tačních kurzů v Litni 2019. Poetický večer byl zasvěcen 
písním „od Západu na Východ“ v dramaturgii 
mezinárodně uznávané sopranistky Martiny 
Jankové, jež v rámci kurzů mladým pěvcům propůjčila své 
dlouholeté znalosti a dovednosti a při koncertu je podpořila 
svým vystoupením. 

Za klavírem usedl švýcarský klavírista Gérard 
Wyss, který je vysoce ceněn zejména pro svou citlivou 

spolupráci s pěvci. Příležitost pro interpretaci svého umění 
dostaly rovněž dvě frekventantky klavírního oboru. Své 
mistrovství měl plánovaně předvést i třetí z lektorů liteňských 
kurzů, pianista Ivo Kahánek, který se ovšem z důvodu náhlé 
nemoci z účasti omluvil.

Celému programu na přitažlivosti přidal přednes českých 
překladů veršů písní, z  nichž mnohé vznikly speciálně 
u příležitosti koncertu. Jejich recitace se ujala oblíbená 
herečka Eliška Balzerová, díky níž mohli posluchači 
lépe porozumět zpívanému obsahu.







Interpretační kurzy v Litni 2019

Letošní Interpretační kurzy v Litni si tentokrát sama vzala pod 
patronát renomovaná sopranistka Martina Janková, která si 
ke spolupráci přizvala prvotřídní klavíristy a kolegy Gérarda 
Wysse a Iva Kahánka. V Mezinárodní písňové aka-
demii Festivalu Jarmily Novotné nabídla své lektor-
ské dovednosti mladým talentovaným pěvcům a oba pianisté 
zprostředkovali studium písňové literatury pro klavír. Gérard 
Wyss se zaměřil na výuku francouzské a ně-
mecké hudby, Ivo Kahánek na český, slovenský, 
polský a ruský repertoár. Mezinárodní účast v 6. roč-
níku interpretačních kurzů reprezentovaly nadané pěvkyně ze 
Švýcarska a Japonska a talentovaný polský pěvec. 

V rámci doprovodného programu přiblížila frekventantům 
život a kariéru Jarmily Novotné jako tradičně muzikoložka Dita 
Hradecká a svou lekci jim poprvé poskytla průkopnice pilates 
v ČR a bývalá baletní mistryně, Renata Sabongui. Ta zúčastněné 
zasvětila do dechových technik a poradila, jak při zpěvu na 
správné držení těla.

I tentokrát dovedl pětidenní kurzy do finále závěrečný kon-
cert, který se konal v sále historické Čechovny. Výkony absol-
ventů, tak jako každý rok, sklidily nadšený ohlas přítomných  
návštěvníků.





Lehce s životem se prát 
– film Olgy Sommerové o Jiřím Suchém

Vedle jména a odkazu pěvkyně Jarmily Novotné se snažíme 
dlouhodobě podporovat dosud žijící a stále plně tvořící 
uměleckou legendu, jakou je „muž mnoha řemesel“, herec, 
spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf, 
kostýmní výtvarník a ředitel divadla Jiří Suchý. Proto jsme se 
v letošním roce rozhodli stát koproducenty dokumentu 
režisérky Olgy Sommerové s názvem Lehce s životem 
se prát. 

Celovečerní film vznikl u příležitosti 60. výročí 
divadla Semafor a vypovídá o profesním, ale především 
osobním životě Jiřího Suchého. Za kamerou stanula neméně 
výtečná tvůrkyně Olga Špátová. Film obsahuje archivní 
záběry, současnou tvorbu, situace z osobního života i auten-
tické výpovědi. Premiéra se uskutečnila 25. září v pražském 
kině Lucerna a o den později vstoupil snímek do kinodistribuce. 
V předpremiéře jej zhlédli návštěvníci MFF Karlovy Vary, odkud 
si odvezl Cenu diváků. 



ZUŠ Open

ZUŠ Open je dnes již každoroční nejrozsáhlejší 
kulturní událostí žáků a pedagogů ZUŠ po celé 
České republice. Zámecký areál v Litni letos poprvé 
otevřel své brány této přehlídce a hostil ji v rámci celého 
středočeského regionu. Projekt se zde konal 1. června ve 
spojitosti s oslavami Dne dětí.

Slavnostního zahájení se ujala středočeská patronka projektu 
a současně rezidentka Alice Nellis a za organizátory ZUŠ 
Open Dana Syrová.

Na čtyřech pódiích se uskutečnil program ve velké šíři – od 
vystoupení orchestrů a hudebních těles interpretujících filmovou 
muziku, modernu, klasickou hudbu či jazz, přes výtvarné umění, 
sochařství, divadlo, zpěv, tanec nebo fotografii. V Čechovně 
svým recitálem program započala operní pěvkyně Ester Pavlů 
a na ni navázaly absolventské koncerty.

Během celého dne vystoupilo více než 250 účinkují-
cích. Happening ZUŠ Open napoprvé přilákal do Litně na 
1500 návštěvníků. 



Vydání knihy Skutečný zpěv

Nezisková organizace Zámek Liteň si ve svých cílech před-
sevzala dlouhodobě podporovat mladé začínající pěvce. Proto 
se rozhodla na podzim vydat unikátní publikaci o technice 
klasického zpěvu, která u nás dosud neměla obdoby. Kniha 
s názvem Skutečný zpěv, v originále True Singing je soubo-
rem rozhovorů s proslulou holandskou pěvkyní 
a mentorkou Margreet Honig. Přeložila ji úspěšná 
česká mezzosopranistka a lektorka zpěvu Markéta Cukrová, 
která s námi dlouhodobě spolupracuje. Na jejím vydání se 
podílela prostřednictvím své platformy VoiceWise. 

Knížka je více než stostránkovou sondou do dlouhole-
tých pěveckých zkušeností Margreet Honig. Českou pu-
blikaci jsme  slavnostně pokřtili 3. ří jna spolu s  pře-
kladatelkou Markétou Cukrovou a hudební 
publicistkou Michaelou Vostřelovou. Její kmo-
trou se stala přední česká pěvkyně Simona 
Houda Šaturová, dlouholetá žačka Margreet Honig. 

Vyhledávanou pěvkyni a lektorku navštěvují rovněž další 
světové operní hvězdy jako Magdalena Kožená nebo Elina 
Garanča. S paní Honig diskutujeme možnost její účasti na 
našich mistrovských pěveckých kurzech v Litni v příštích letech.



Výstava Nevěsta prodaná do ciziny

Na počátku roku jsme spolupracovali na výstavě Nevěsta 
prodaná do ciziny, mapující osudy nejznámější opery 
Bedřicha Smetany v zahraničním kontextu. 
Jádrem výstavy jsou dokumenty ze sbírek muzea, archivní 
i současné fotografie. Jejím pořadatelem je Národní muzeum 
– Muzeum B. Smetany, kde jsme ji v březnu společně zahájili 
a bude zde otevřena až do listopadu roku 2020. Vernisáž 
doprovodili přední pěvci Alžběta Poláčková a Aleš 
Briscein.

Expozice vykresluje operu Prodaná nevěsta od jejího prvního 
provedení v cizině ještě za Smetanova života či okolnosti jejího 

prvního triumfu na Mezinárodní hudební a divadelní výstavě ve 
Vídni (1892), který jí otevřel cestu do světa. Pokračuje různými 
produkcemi napříč kontinenty a dotýká se také novodobých 
významných nastudování.

Jarmila Novotná uměla zazpívat celou Mařenku již v páté třídě 
a debutovala s ní v Národním divadle v pouhých sedmnácti 
letech. Tato role se pro ni stala důležitou a provázela ji na-
příč kariérou. Výstava ji jako Mařenku prezentu-
je v inscenacích ve Varšavě z roku 1926, dále 
ve Vídni z roku 1935 a v newyorské Metropolitní 
opeře z roku 1941. 



Média a ohlasy
18 MLADÁ FRONTA DNES ❘ čtvrtek 29. 8. 2019

Střední Čechy Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

PRAHA, LITEŇ Špičkový klavírista
a čerstvý čtyřicátník Ivo Kahánek
hraje na klavír od svých čtyř let.
V pětadvaceti se stal absolutním ví-
tězem Pražského jara. O tři roky
později mu aplaudovala zaplněná
londýnská Albert Hall. Před pěti
lety jako teprve druhý český klaví-
rista hrál s Berlínskou filharmonií.
V polovině září povede s pianistou
GérardemWyssem a pěvkyní Marti-
nou Jankovou Interpretační kurzy
na zámku Liteň na Berounsku. Jan-
ková vede výuku pěveckého oboru.
„My máme nově na starosti stu-
dium písňové literatury pro kla-
vír,“ říká Kahánek.

Můžete přiblížit, o co se jedná?
Písňová literatura je umělecky vel-
mi těžká. Je to zpěv malých forem,
což na první pohled vypadá poměr-
ně jednoduše, ale je to přesně na-
opak. Je to komorní žánr a záleží na

každém nadechnutí, každé drobné
nuanci. To klade na pěvce i na klaví-
ristu specifičtější nároky, než když
hrajete jako sólista s orchestrem
nebo když zpěvák zpívá ve velkém
divadle.

S kolika účastníky budete praco-
vat?
Se sedmi nebo osmi zpěváky a dvě-
ma pianisty. Disciplína to není ma-
sová. Písňových recitálů se nehráva-
jí taková kvanta.

Dokážete u začínajících kole-
gů/kolegyň rozpoznat talent?
Naprvní dobrou po několika sekun-
dách zpravidla poznáte, jestli je ten
člověk takzvaně muzikální, nebo
ne. V případě klavíristů je talent po-
měrně širokým pojmem. Zahrnuje
nejen charizma, určitou manuální
zručnost a spontánní schopnost
prožívat hudbu, ale i poměrně roz-
vinuté kombinační dovednosti,
schopnost zvládat svoje ego a další
věci. Stačí, aby vám jedna vlastnost
chyběla, a jako klavírista máte
smůlu.

Jak to bylo s vámi? Kdy poprvé
jste se dotkl klavíru?
To mně byly tak dva tři roky. Ne-
jsem zmuzikantské rodiny, ale z uči-
telské. Babička i maminka hrály
amatérsky na piano velmi slušně.
Reálně jsem začal hrát ve čtyřech le-
tech, kdy jsem nastoupil do příprav-
ky v tehdejší Lidové škole umění
(dnes ZUŠ) ve Frýdku-Místku.

Co přiměje čtyřletého kluka,
aby pravidelně cvičil na klaví-
ru?
Zpočátku jsem chtěl udělat mámě a
babičce radost. Strašně ale záleží,
jestli máte ke klavíru spontánní
vztah. Jestli vás baví. U starších dětí
je důležitá také určitá profesionali-
ta. Když je mladému pianistovi de-
set jedenáct amyslí to skutečně váž-
ně s možnou kariérou, tak už musí
pracovat prakticky na úrovni do-
spělého profesionála. Konkurence
je v našem oboru totiž veliká.

Vzpomenete si na svůj první kon-
cert?
Velmi živě. Byla to přehrávka ve
Frýdku-Místku, když mi byly čtyři.
Hrál jsem zásadní světové dílo Ká-
čátka se batolí (směje se).

A máte to uvedené ve svém pro-
fesionální životopise…
To opravdu ne. Ale pamatuji si to
velmi dobře. Už tehdy jsemměl vel-
kou trému.

Dá se s trémou při vystoupení
pracovat? Je možné ji zvlád-
nout?
Vypořádat se s ní můžete, ale v pod-
statě ji potřebujete. Tréma může
být na jednu stranu nepříjemná. Na
druhou ale ve vás vybudí adrenalin
potřebný k tomu, že vydáte třeba i
lepší výkon, než když si domahraje-
te v klidu. Nemám dobrou zkuše-
nost s tím, když klavírista odmalič-
ka slýchá: „Z tebe bude sólista. Od
tebe očekáváme skvělé výkony!“
Taková očekávání mohou mladého
pianistu poměrně hodně svazovat.
Hlavně na pódiu, i když hrajete só-
lově, není hraní o vás, ale hlavně
o hudbě. Pokud si člověk uvědomí,
že je pouze zprostředkovatelem
hudby, pak může trému zvládnout.

Ego tedy musí na pódiu stra-
nou?
Je to schizofrenní situace. Ego na
jedné straně potřebujete, abyste vy-
lezla na pódium. Na němho alemu-
síte odhodit, protože tam už jde da-
leko víc o hudbu než o vás.

Vnímáte publikum, když vystou-
píte na pódium? Vnímáte ten
dav naproti sobě?
On není proti vám. Je s vámi. Pó-
dium vnímám jakomůj obývák, po-
sluchače pozvu dál a společně se
kocháme hudbou.

Byla konzervatoř a později praž-
ská AMU pro vás jednoznačná
volba? Nebo jste měl ještě jinou
alternativu?
Na jednu stranu to byla jednoznač-
ná volba. Protože se v dětství musí-
te poměrně rychle rozhodnout,
zda do toho půjdete. Když to neudě-
láte, nestihnete být dost brzy dosta-
tečně dobrá. Na druhou stranu
jsem si sám pro sebe dal podmín-
ku, že se do konce vysoké školy pro-
sadím jako sólista. Pokud ne, tak
zkusím dělat úplně něco jiného.

Co jste chtěl studovat jiného?
Národohospodářství na vysoké ško-
le ekonomické. Dlouhodobě mě za-
jímá. Ekonomie je vlastně společen-
ská věda, která zkoumá chování
lidí. A to chování velmi upřímné,
protože když za něco platíte, nepře-
tvařujete se. Skutečně to dooprav-
dy chcete.

Co bylo tímmezníkem, který vás
katapultoval mezi klavírní eli-
tu? Absolutní vítězství v meziná-
rodní soutěži Pražského jara
v roce 2004 krátce před vaší pro-
mocí?
Určitě. K prosazení ale nikdy neve-
de jediná cesta. Musíte mít za se-
bou soutěže a dostat příležitost za-
hrát si na významném koncertě,
kde musíte excelovat a mít skvělé
recenze, a také vydat nějaké na-
hrávky, které jsou ceněné.

Který koncert byl pro vás zatím
tím nejzásadnějším?
Festival BBC Proms v Londýně
v srpnu 2007. Hrál jsem se špičko-
vým BBC Symphony Orchestra pod
vedením dirigenta Jiřího Bělohláv-
ka v Albert Hall, kam se vejde sedm
tisíc diváků. Proms je Brity velmi ce-
něná. Jako třeba pro fotbalisty Liga
mistrů. Druhým milníkem bylo vy-
stoupení v roce 2014 s Berlínskými
filharmoniky v Berlíně a Praze s je-
jich tehdejším dirigentem, brit-
skou legendou sirem SimonemRatt-
lem, manželem operní pěvkyně
Magdalény Kožené. Jsou považová-
ni za neoficiální světovou jedničku
mezi orchestry.

Hrát s nimi se povede máloko-
mu...
Ano. Byl jsem teprve druhý český
klavírista, kterého pozvali. První
byl Rudolf Firkušný.

Kdo z vašich pedagogů vás nejví-
ce ovlivnil?
Měl jsem na pedagogy štěstí. Když
bych měl jmenovat jednoho, tak
pana profesora Ivana Klánského,
současného děkana pražské AMU.
U něho jsem studoval po celou
dobu na akademii. Zásadně mi ote-
vřel hudební obzory a pomohl mi
vylepšit techniku hry.

V pondělí 9. září přednesete
v Rudolfinu na Dvořákově Praze
Dvořákův Klavírní koncert přes-
ně tak, jak ho skladatel napsal.
Prý to bude výkon srovnatelný
s výstupem na Mont Everest bez
kyslíkového přístroje...
K tomu bych to úplně nepřirovná-
val, ale je to jeden z nejtěžších kon-
certů. Dvořák napsal krásnou hud-
bu, ale manuálně velmi nepříjem-
nou. Klavírista se nadře, ale není to
na první pohled tolik slyšet, jako
třeba ve slavném Čajkovského Kon-
certu bmoll. U Dvořáka existuje ně-
kolik úprav, aby byl hratelnější.
V současné hudbě je ale trendem
hrát originály a já s tím souhlasím.
Před rokem a půl jsem Dvořákův
Klavírní koncert nahrával s dirigen-
tem JakubemHrůšou a Bamberský-
mi symfoniky. A když to nahráváte,
věnujete skladběmaximumpráce a
neztratí se vám to. Něco vám v ru-
kách a hlavě zůstane. Když to po-
tom podruhé a potřetí přehrajete
veřejně, manuální jistota je větší a
jste více v klidu.

V Rudolfinu vystoupíte ještě 20.
září. Co budete hrát?
Bude to písňový recitál, kde se bu-
dou střídat účastníci interpretač-
ních kurzů s námi lektory. Program
bude mít dvě základní větve. První
je západoevropská – například ně-
mecké nebo francouzské písně. Dru-
há polovina je zaměřená na východ
– české, ruské či polské písně. Kro-
mě hlavních protagonistů, nás lekto-
rů a studentů, vystoupí Eliška Balze-
rová. Bude recitovat verše písní
v českém překladu. Aby vedle krás-
né hudby vynikla i krása literární.

Co je hudebním Olympem Iva
Kahánka?
Špičkových orchestrů, s kterými
můžete hrát, je spousta. Stejně tak i
špičkových sálů. Nemám jeden
vysněný. Spíš bych byl rád, aby pár
hudebních vrcholů ještě přišlo. A
abych si při veškerém shonu udržel
radost z hudby. Nechci dělat hud-
bu, protože musím. To nechci do-
pustit, protože spontánní radost
z hudby nesmíte ztratit, jinak se to
na vašem hraní projeví. To je moje
hlavní ambice.

Jaroslava Šašková
redaktorka
MF DNES

Byty - koupě
Pro dceru koupím menší byt v Praze. Tel:
702044164202408

Nájmy
Hledám pro naše solventní zaměstnance z
kanceláře byty k dlouhodobému pronájmu v
Praze, právní servis zajištěn. Tel:
274784428.202383

Zaměstnání - Nabídka
ZŠ Praha 9 - Čakovice hledá pro I. stupeň
kvalifikovaného/ou učitele/ku s AJ na plný
úvazek. Nástup září2019. Váš životopis zasí-
lejte prosím na email:
zscakovice@zscakovice.cz.204237

Hotelová škola Radlická přijme ihned vrátné-
ho / vrátnou do vstupní recepce. Zájemce
prosíme o zaslání svého životopisu na
novotnym@hs-radlicka.cz204900

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

www.pracedoma.cz Využij PC / net!205546

Veřejná výzkumná instituce v Praze 8 přijme
pracovníka/ci do Technicko-hospodářské
správy s nástupem od 1. 11. 2019 na zajiště-
ní následujících agend: Administrativní sprá-
va nemovitého a movitého majetku (údržba,
opravy, stavební akce) vč. zajištění provádě-
nípovinných revizí a kontrol. Agenda bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, agenda po-
žárníochrany. Příprava podkladů pro výběro-
vá řízení dodavatelů zakázek, nákupy vyba-
vení. Příprava podkladů pro rozúčtování
energií. Agenda ubytování v ústavních bytov-
kách.Požadované vzdělání minimálně stře-
doškolské technického směru ukončenéma-
turitou. Výhodou je znalost agendy bezpeč-
nosti práce a požárníochrany. Mzdové ohod-
nocení dle vnitřního předpisu, benefity: stra-
venky, plnění ze Sociálního fondu (příspěvek
na rekreaci, příspěvek na penzijní připojiště-
ní, kulturu a sport). Strukturovaný životopis
zašlete na e mail adresu: cerna@cs.cas.cz
nejpozději do 15. 9. 2019. Přihlášení uchaze-
či budou písemně vyrozuměni.205732

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6 přijme od
1. 9. učitele/ku ČJ, NJ, AJ, učitelku do MŠ a
asistenta pedagoga do MŠ, vychovatele do
ŠD. Dále uklízečku na plný úvazek a uklízeč-
ku do MŠ na odpolední od 11,30 h do 17,30
h. Kontakt: reditelka@zsverycaslavske.cz,
tel.: 235361223205757

INZERCE

Rutina mu nehrozí Denní program klavíristy Ivo Kahánka je velmi pest-
rý. „Cvičím, vedu studenty na akademii, do toho fotím, připravuji hudeb-
ní projekty nebo dávám rozhovory. Dost časumi zabere také cestová-
ní na vystoupení a koncerty,“ říká Kahánek. Foto: archiv I. Kahánka

Klavírista Ivo Kahánek mohl být i ekonomem

Musímmít z hudby radost
Vizitka
Ivo Kahánek

● Český pianista s výjimečnými vir-
tuózními schopnostmi. Absolvoval
Akademii múzických umění v Pra-
ze u profesora Ivana Klánského,
kde posledních deset let vyučuje.
● V květnu 2004 se stal absolutním
vítězemmezinárodní soutěže Praž-
ské jaro. O tři roky později vystou-
pil na prestižním Festival BBC Pro-
mis v Londýně s BBCSymphony
Orchestra pod vedením dirigenta
Jiřího Bělohlávka. V roce 2014 hrál
v Berlíně a Praze s Berlínskou
filharmonií řízenou sirem Simonem
Rattlem.
●Od 14. do 20. září vede Interpre-
tační kurzy s klavíristou Gérardem
Wyssem a pěvkyníMartinou Janko-
vou na zámku Liteň. Společně vy-
stoupí na závěrečném koncertě
19. září na zámku Liteň a o den
později na Slavnostním koncertě
Festivalu Jarmily Novotné v praž-
skémRudolfinu.
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Střední Čechy

Více kontrol restaura-
cí, nemocničních zaří-
zení, koupališť nebo
chovatelů zvířat. A
také více pokut. Hygie-
nici a veterináři za se-
boumají hektický rok.

STŘEDNÍ ČECHY Restaurace Gol-
den India v Kolíně, hostinec U Jaku-
ba ve Zbraslavicích, Asijská restau-
race Gurmet v Příbrami, restaurace
Na Knížecí v Mšeci. To jsou středo-
české restaurace, jejichž provozo-
vatelé museli letos především v ku-
chyních udělat velký „jarní“ úklid.
Ovšem až po zásahu středočeských
hygieniků, do té doby se tam vařilo
ve špinavých prostorách a někde i

za přítomnosti nevítaných hmyzích
hostů. „Při kontrole v Mšeci jsme
byli nemile překvapení nejen za-
šlou mastnotou a špínou, ale i pří-
tomností trusu hlodavců a obalů po-
travin, které jimi byly poškozeny,“
informovali hygienici.
Ti po zjištění problému v tako-

vých podnicích obvykle ukládají
sankce nebo mohou rovnou zasta-
vit provoz. Později se na místo vra-
cejí, aby zjistili, zda majitel provedl
nápravu. Stejně tomu bylo i v tom-
to případě: „Po důkladném úklidu
a deratizaci jsme provozovateli
opět povolili přípravu pokrmů.“
A rozhodně to nejsou ojedinělé

případy. Středočeští strávníci by se
podle nedávno zveřejněných vý-
sledků kontrol měli mít v restaura-
cích na pozoru. Jen loni provedla
hygiena v kraji 2 366 kontrol stravo-
vacích zařízení, při nichž uložila
829 pokut celkem za 2,7milionu ko-
run a do doby nápravy uzavřela je-
denáct restaurací. Pochybení bylo
ale více, ne vždy však bylo nutné

přistupovat k trestům, ve 328 přípa-
dech stačilo uložit jen napomenutí.

316 koupališť
Hygienici se však nezaměřují jen na
restaurace, loni zkontrolovali také
141 dětských letních rekreací, 316
koupališť, 312 zdravotnických zaří-
zení a provedli 2 435 kontrol v sou-
vislosti s pracovními podmínkami.
„Stejně jako v roce 2017 jsme také

loni provedli oproti plánu celkově
více kontrol, například stravova-
cích nebo zdravotnických zařízení,
a udělili jsme více sankcí. Stále také
přibývají podněty od veřejnosti,“
uvedla ředitelka Krajské hygienic-
ké stanice Středočeského kraje Jar-
mila Rážová.
S větším počtem kontrol přibylo

rovněž pokut. Zatímco v roce 2017
jich při kontrolách padlo 756, loni
to bylo 1 149. A zatímco předloni
součet udělených sankcí činil nece-
lých 2,8 milionu korun, loni přesa-
hoval 3,6milionu. Častěji se ale jed-
nalo o méně závažné přestupky,
protože výše jedné průměrné poku-
ty poklesla z 3 701 na loňských
3 169 korun. Prohřešky u stravova-
cích zařízení se týkaly nedostateč-
né provozní hygieny, chybného
označování rozpracovaných pokr-
mů a polotovarů nebo nesprávné-
ho skladování potravin či skladová-
ní potravin prošlých.
Na potravinové provozy se loni

více zaměřila rovněž středočeská

veterinární správa. V regionu pro-
vedla 6 782 kontrol, porušení před-
pisů zjistila ve 243 případech. To je
o dvě desítky pochybení více než
v roce 2017. Nedostatky se týkaly
skladování potravin či hygieny.

Lidé více hlásí týrání zvířat
Krajská veterinární správa dbá i na
to, jak se zachází se zvířaty živými.
Středočeští veterináři loni provedli
1 735 kontrol týkajících se péče o
zvířata, což je meziročně zhruba o
600 více. Více než 300 kontrol pro-
vedli na základě podnětů od veřej-
nosti.
„Podnětů od lidí v poslední době

přibývá. Lidé jsou všímavější
k tomu, co se kolem nich děje. Do-
stáváme několik podnětů denně,“
uvedl zástupce ředitele krajské ve-
terinární správy Pavel Bohatec. Stíž-
nosti se týkají jak chovů domácích
zvířat, tak velkých chovů hospodář-
ských zvířat. V létě například lidé
často upozorňují na to, že zvířata
nemají dostatek vody.

Jedenáctka hříšníků

NYMBURK Na rekonstrukci dal-
ších částí svého centra se připravu-
je středočeský Nymburk. Ještě letos
tamní radnice plánuje zahájit opra-
vy Vodárenské ulice, která je sou-
částí městské památkové zóny.
Celá akce bude financována z měst-
ského rozpočtu, kde je na ni připra-
veno 5,4 milionu korun.
„Jak napovídá název ulice, nachá-

zí se v blízkosti nymburské secesní
vodárenské věže, která je jednou
z dominant města. Chceme celou
ulici zrekonstruovat, a to včetně vý-
měny vodovodního a kanalizační-
ho řadu, který je v havarijním sta-
vu,“ uvádí starosta Nymburku To-
máš Mach. „Ulice dostane zcela no-
vou podobu a stane se tak příjem-
nou zkratkou od vodárny až na Pa-
lackého třídu,“ dodává starosta.

Vodárenská ulice je patrně nejza-
nedbanější ulicí v historickém cen-
tru. Na rekonstrukci jiných ulic v je-
jím sousedství – Na Rejdišti a Na Pří-
kopě – se totiž už od loňského roku
pracuje.
To s sebou nicméně nese i doprav-

ní komplikace pro obyvatele. Kro-
mě toho, že těmito ulicemi nemo-
hou jezdit auta, dochází k přetížení
Palackého ulice, kudy přijíždí ná-
kladní vozy na stavbu. V Palackého
proto kromě jiného ubylo i parko-
vacích míst. Vzhledem ke špatné-
mu technickému stavu mostů v lo-
kalitě Vala a jejich snížené nosnosti
totiž nákladní vozy nemohou na sta-
veniště jezdit z Poděbradské ulice.
V lednu navíc práce zdrželo mrazi-
vé počasí, kvůli kterému nebylo
možné pokládat nové vodovodní

potrubí. Mráz rovněž pozdržel naří-
zený archeologický průzkum.
Na investici do Vodárenské ulice

nyní město hledá zhotovitele sta-
vebních prací. Nově se nesoutěží
jen s cílem dosáhnout nejnižší
ceny, ale podle starosty se při vybí-
rání stavební firmy bude přihlížet
i k referencím z jiných projektů.
Bude-li zhotovitel vybrán, mohou
se práce rozběhnout už na jaře.
„Firma provede výměnu vodovod-
ního a kanalizačního řadu, rekon-
strukci odvodnění zpevněných
ploch, bude instalovat nové veřej-
né osvětlení, upraví stávající sjezdy
k přilehlým nemovitostem a vymě-
ní nevyhovující povrchy,“ vypočítá-
vá potřebné práce mluvčí nymbur-
ské radnice Petr Černohous.
— Pavel Svačina

Už zítra bude v pražskémMuzeu
Bedřicha Smetany zahájena vý-
stava Nevěsta prodaná do ciziny.
Návštěvníkům představí místa,
kde byla uvedena slavná Smeta-
nova opera Prodaná nevěsta.
Pro expozici zapůjčila několik
vzácných snímků nezisková or-
ganizace Zámek Liteň, která pe-
čuje o odkaz pěvkyně Jarmily No-
votné. Operní diva, které se liteň-
ský zámek stal načas domovem,
se v roli Mařenky představila ne-
jen v newyorské Metropolitní
opeře (na snímku), ale také na
dalších světových jevištích. Hlav-
ní úlohu v nejpopulárnější české
opeře zpívala rovněž v Berlíně či
Vídni. Na výstavě jsou představe-
ny fotografie, divadelní cedule a
plakáty, které doprovází origi-
nální pamětní stuhy či medaile.
Připomíná ale také nejnovější na-
studování Prodané nevěsty, včet-
ně mnichovského z konce minu-
lého roku. Expozice je k vidění
až do 2. listopadu 2020. (cov)

Foto: archiv Zámku Liteň apozůsta-
lost Jarmily Novotné

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

DominantaVodárenská ulice se nachází v blízkosti nymburské secesní vo-
dárenské věže, která je jednou z dominantměsta. Foto:Město Nymburk

Pavel Svačina
redaktor MF DNES

Loni jsme provedli
více kontrol, než bylo
v plánu, a udělili jsme
tudíž i více sankcí.
Jarmila Rážová, ředitelka KHS STC

Nevěsta
prodaná
do New Yorku

9 °C 2 °C

Nymburk chystá opravu další ulice v centru

Nelahozeves

Benzinku, kde
zastřelili obsluhu,
znovu vykradli
Nelahozeveskou čerpací stanici, na
které byla loni v prosinci zavraždě-
na čerpadlářka, v noci na pondělí
vykradli. Benzinka byla v té době
zavřená. Policie zjišťuje, co pacha-
tel ukradl a jaká je výše škody. „Jde
hlavně o spolupráci s majitelem,
aby udělal inventuru a z ní zjistil,
co se ztratilo,“ uvedla mělnická po-
licejní mluvčí Markéta Johnová.
Noční provoz benzinové stanice
byl ukončen po loňské tragédii,
kdy dovnitř vnikli dva lupiči a je-
den z nich zastřelil osmapadesátile-
tou ženu, co tu pracovala. (ČTK)

MladáBoleslav

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

Příbram

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

Fakta
Co kontrolovala hygiena

● Stížnosti zaměstnanců – loni
bylo ve Středočeském kraji řešeno
87 podnětů na zimu či horko na pra-
covišti, neposkytování ochranných
pomůcek atd. Zhruba pětina stíž-
ností byla oprávněná.
● Pitná voda – při kontrolách za-
měřených na kvalitu pitné vody hy-
gienici odhalili nedostatky ve skoro
90 případech, pokuty udělili ve 25
případech.
● Koupaliště – loni bylo zkontrolo-
váno 120 přírodních a 196 umělých
koupališť a 48 saun v kraji. I přes
extrémníhorké letní teploty si větši-
namíst udržela kvalitní vodu.
● Nemoci – ve středních Čechách
loni přibylo spalniček, ale například
i střevních obtíží. Mimo jiné bylo
v regionu zaznamenáno 65 one-
mocnění klíšťovou encefalitidou
(meziročně o 12 více) a 427 přípa-
dů lymské boreliózy (o 110 více).

„Kurzy mají vekou oblibu, znovu je vedla sopranistka Martina 
Janková, spolu s ní také dva klavíristé zaměření na umění 
písňového doprovodu: Gérard Wyss, renomovaný švýcarský 
pianista a dvorní klavírní doprovazeč Martiny Jankové se 
soustředil k repertoáru německému a francouzskému; a Ivo 
Kahánek na díla česká a slovanská. Písňový večer osmi 
frekventantů, kteří z třicítky přihlášených byli do kurzu přijati, 
nabídl zajímavě vystavěný repertoár a krásné hlasy nadějného 
mládí.“
Opera Plus / Anna Šerých ze Slavnostního 
koncertu FJN 2019 / 22. 9. 2019 

„Slavnostní koncert Festivalu Jarmily Novotné představuje 
důležitou součást české hudební kultury. Jednak připomíná 
výraznou pěveckou osobnost – Jarmilu Novotnou, jednak 
napomáhá mladým umělcům v jejich profesionálním růstu. 
Tento první ročník Pěvecké akademie Festivalu Jarmily Novotné 
bych proto ráda vyzdvihla jako velmi potřebný a důležitý počin 
v rámci vzdělávání současné mladé generace.“
Klasika Plus / Zuzana Dřízalová v reakci na 
Slavnostní koncert FJN 2019 / 23. 9. 2019

„Vesměs byly kurzy zaměřeny na zpěv operní, ovšem Martina 
Janková, jež letos měla možnost rozšiřovat mladým zpěvákům 
umělecký svět, se zaměřila výhradně na písňovou tvorbu, 

tolik odlišnou a současně potřebnou pro jejich budoucnost. 
Sama vládne touto disciplínou jedinečně a v odkazu Jarmily 
Novotné je možno Martinu Jankovou skutečně pokládat za její 
důstojnou nástupkyni.“
Harmonie Online / Marta Tužilová 
o Interpretačních kurzech v Litni / 26. 9. 2019

„(...) Ale mnohem častěji se divák přistihne, že si tiše zpívá 
společně se Suchým a že je podvědomě možná rozněžnělejší 
než sám hlavní aktér. Tím lépe pro dokument.“
Idnes.cz / Mirka Spáčilová v recenzi na dokument 
Jiří Suchý – Lehce s životem se prát / 21. 9. 2019

„Dobové záběry, záznamy z představení, ale i všechen další 
materiál posunuje celý dokument hodně kupředu. I když jste 
fanoušky Semaforu, nejspíše uvidíte věci, které jste neviděli.“
Kulturio.cz / David L. Bronštejn o dokumentu Jiří 
Suchý – Lehce s životem se prát / 27. 9. 2019 

„Třebaže kniha je určena hlavně zpěvákům, své si v ní mohou 
najít i diváci, jimž může napovědět, jak zpěváky poslouchat. 
Třeba když Honigová popisuje rozdíl mezi přirozeně tvořeným 
a násilným tónem.“
Idnes.cz / Věra Drápelová o knize Skutečný zpěv 
/ 19. 10. 2019 



Naše noviny / 26. 2. 2019  
– Vzniká film o Jiřím Suchém, shánějí se peníze
Liteňské zrcadlo / únor 2019  
– Zámek Liteň koprodukuje film o Jiřím Suchém
Divadelní–noviny.cz / 1. 3. 2019  
– Jarmila Novotná jako Nevěsta prodaná do ciziny
Právo / 6. 3. 2019  
– Prodaná nevěsta na zahraničních scénách
Praha TV / 6. 3. 2019  
– Pražské muzeum mapuje slavnou českou operu
MF Dnes / 9. 3. 2019  
– Nevěsta prodaná nejenom do New Yorku
Radio Praha / 9. 3. 2019  
– Reportáž z vernisáže výstavy Nevěsta prodaná 
do ciziny
HN Ego! / 5. 4. 2019  
– Moje čtení: Ivana Leidlová
Operaplus.cz / 23. 4. 2019  
– S Ivanou Leidlovou o Interpretačních kurzech 
v Litni
ČRo Radiožurnál / 6. 5. 2019  
– Host Lucie Výborné: Rozhovor s Ivem Kahánkem
Radiožurnál.rozhlas.cz / 6. 5. 2019  
– Duše každého člověka je černá skříňka, tvorba  
je mystérium, říká klavírista Ivo Kahánek
ČRo Plus / 8. 5. 2019  
– Hovory: Rozhovor s Ivem Kahánkem
Právo / 10. 5. 2019  
– Nemohl bych hrát bez radosti z hudby
Náš Region Praha / květen 2019  
– Hudba je velmi abstraktní a krásný jazyk
Kurýr / květen 2019  
– Zámecká ZUŠ Open v Litni

ČRo Region / 2. 6. 2019  
– Reportáž ze ZUŠ Open v Litni
ČRo Vltava / 14. 6. 2019  
– Vizitka: Rozhovor s Martinou Jankovou
Page / červenec–srpen 2019  
– Martina Janková 
Innovation / léto 2019  
– Ivo Kahánek: Hudba je velmi abstraktní a krásný 
jazyk
Klasikaplus.cz / 20. 8. 2019  
– Ivana Leidlová: Zámek Liteň je otevřen klasické 
hudbě i dalším smysluplným projektům
Hudební rozhledy / srpen 2019  
– S Ivanou Leidlovou nejen o Festivalu Jarmily 
Novotné
Vaše 10 / srpen 2019  
– Ivo Kahánek: Hudba je velmi abstraktní jazyk
Idnes.cz / 4. 9. 2019  
– Kdo chce za každou cenu řvát, toho líp zpívat 
nenaučím, líčí Janková
ČT 2 / 5. 9. 2019  
– Dobré ráno: Rozhovor s Ivem Kahánkem
5 plus 2 / 6. 9. 2019  
– StČ. západ: Chci mít z hudby stále spontánní 
radost
Lidové noviny / 16. 9. 2019  
– Jsem kritické ucho sólisty
Televize Seznam / 16. 9. 2019  
– Rozhovor s Ivem Kahánkem a Ivanou Leidlovou
Týdeník Rozhlas / č. 38, 2019  
– Vážit doprovod na vážkách vkusu
ČRo Dvojka / 17. 9. 2019  
– Noční Mikrofórum: Rozhovor s Ivem Kahánkem

Týden.cz / 20. 9. 2019  
– V Rudolfinu vystoupí sopranistka Janková 
s klavíristy 
Klasikaplus.cz / 20. 9. 2019  
– Gérard Wyss: To nejdůležitější se nedá ani naučit, 
ani vyučovat
Operaplus.cz / 22. 9. 2019  
– Večer s akcentem poezie
Klasikaplus.cz / 23. 9. 2019  
– Úctyhodná poklona Jarmile Novotné – písňový 
koncert festivalu
Časopisharmonie.cz / 26. 9. 2019  
– Odkaz Jarmily Novotné v péči Martiny Jankové  
a nastupující generace pěvců
Xantypa / září 2019  
– Festival Jarmily Novotné
Časopisharmonie.cz / 4. 10. 2019  
– Vychází Skutečný zpěv: Knihu rozhovorů 
s pěveckou pedagožkou Margreet Honig přeložila 
Markéta Cukrová
MF Dnes / 18. 10. 2019  
– Co dělat, když je zpěv ošklivý a bolí z něj uši
Idnes.cz / 19. 10. 2019  
– Znalci poradí, co dělat, když je klasický zpěv 
ošklivý a bolí z něj uši
Literárky.cz / 24. 10. 2019  
– Žádný zpěvák nezazpívá všechno
ČRo Vltava / 25. 10. 2019  
– Mozaika: Mezzosopranistka Markéta Cukrová – 
Skutečný zpěv je o správném dýchání
Vltava.rozhlas.cz / 25. 10. 2019  
– Mezzosopranistka Markéta Cukrová – Skutečný 
zpěv je o správném dýchání

Vybrali jsme z médií Spolupracujeme

Zámek Liteň, z.s. se každoročně spolupodílí na 
komunitních projektech a dává příležitost jejich 
návštěvníkům užít si zábavy a půvabů v prostředí 
zámeckého areálu a přilehlého parku.

– V lednu se v areálu konal Zimní běh Litní a zámeckým 
parkem. V současné době je to již významný závod Stře-
dočeského kraje, jehož se účastní více než 300 závodníků.

– Poslední dubnový podvečer jsme spolu se Sborem dobro-
volných hasičů pořádali pálení Čarodějnic.

– V květnu se v zámeckém parku uskutečnil Květinový den, 
který pravidelně pořádá spolek Domeček Hořovice.

– Začátkem září se v zámeckém areálu konalo Loučení 
s létem s bohatým programem pro děti i dospělé. SDH 
Liteň ukázal zásah s Tatrou na hořící automobil, po celý den 
hrála živá hudba, tančily mažoretky, jezdilo se na koni, střílelo 
se z luků a kuše a mnoho dalšího. Akce večer vygradovala 
ohňovou show.



Plánované aktivity  
Festivalu Jarmily Novotné 2020

V roce 2020 plánujeme rozšířit nabídku vzdě-
lávacích kurzů v různých uměleckých oborech.

Kromě vlajkových Interpretačních kurzů v Litni rozšíříme port-
fólio vzdělávacích projektů o fotografické a výtvarné 
kurzy a opět navážeme na bienále Liteňských horno-
vých dnů. Ty se uskuteční mezi 17. a 19. dubnem a vyvrcholí 
společným koncertem. 

Interpretační kurzy v Litni 2020 na konci srpna 
nabídnou tentokrát větší důraz na výuku pěvecké techniky 
pod dohledem zkušené mezzosopranistky Markéty Cukrové. 
Oblíbený závěrečný koncert jako již tradičně nebude chybět. 
Nad rámec uměleckých kurzů se 16. května podruhé otevře 
zámecký areál v Litni přehlídce základních uměleckých škol 
Středočeského kraje s názvem ZUŠ Open.



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

Podpořte nás
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.

STAŇTE SE PARTNEREM INTERPRETAČNÍCH KURZŮ V LITNI 

Podpořte účastníka Interpretačních kurzů v Litni úhradou  
stipendia pro rok 2020 ve výši 10 000 Kč. Nadějná pěvkyně či 
pěvec tak získají možnost pětidenního intenzivního studia se 
špičkovými lektory.

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

Statutární zástupce
Ivana Leidlová
T: +420 724 043 863 
E: info@zamekliten.cz

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



Festival Jarmily Novotné 2019

Texty:  
Barbora Dušková
Fotografie:  
Jan Žirovnický, Irena Zlámalová,  
Jana Pertáková, Jiří Prošek, 
Film Servis Festival Karlovy Vary,  
Andrea Borovská, Jana Plecitá,  
Jiří Vaněk, Kateřina Viktorová,  
Petr Horník, Jindřich Kolář  
a archiv Zámku Liteň
 
zamekliten.cz
facebook.com/FestivalJarmilyNovotne


