
Herečka i zpěvačka, ústecká rodačka Jolana Smyčková, před derniérou slavného muzikálu v Ústí přiznala:

Při loučení s My Fair Lady budou i slzy
RADEK STRNAD

Ústí nad Labem - Naposledy
čeká ústecké divadlo zážitek se
slavným americkým divadel-
ním muzikálem My Fair Lady
(1956) na Silvestra. Návštěv-
níci dostanou po sklence šam-
pusu, již 14 dnů je vyprodáno.
Prostou květinářkou Lízou Do-
olittlovou opět bude Jolana
Smyčková, herečka Semaforu,
protivného profesora Higgin-
se, který se vynasnaží udělat z
ní dámu a zamiluje se, hraje ro-
dilý Ústečan Radek Zima. Na-
víc skvělé melodie... Více v roz-
hovoru s Jolanou Smyčkovou.

S jakými pocity se budete loučit
s My Fair Lady v Ústí?

Loučení s takovou inscena-
cí pro mě nebude jednoduché.
Přiznám se vám, My Fair La-
dy je mojí srdeční záležitostí.

Holka prostořeká
Které místo si nejvíc užíváte? Já
začátek, kdy hrajete ušmudla-
nou prostořekou holku z lidu.

Skvělá atmosféra byla už na
premiéře loni v květnu: bá-
ječní diváci a nekonečná dě-
kovačka. Moc se těším na
uvolněnou silvestrovskou at-
mosféru. Předloni jsme na Sil-
vestra hráli Divotvorný hr-
nec, kde byl Pepíček Náhlov-
ský vodník Čochtan, a or-
chestr si na nás připravil skvě-
lé hudební fórky. Už si na der-
niéru taky nějaké vymýšlím!

Nejradši mám ,,trepkový di-
alog.“ Děj zvážní, dojde na
lámání chleba, Líza ve vzteku
po Higginsovi hodí jeho trepky
a začne citlivá scéna. Tu uš-
mudlanou květinářku z perife-
rie mám taky moc ráda… a sa-
motný závěr mě velmi dojímá.

Kdo z ústecké My Fair Lady je
pro vás nejvíc „zlatíčko“?

Mirka Kalašová a Péťa Ma-
tuszek. Taky mě potěšil Jarda
Kovács, který mi na první
zkoušku donesl symbolickou
kytičku fialek. Hra totiž začí-
ná mou větou „Dvě kytičky fi-
alek v blátě...“

Je pro vás derniéra na Silvestra
symbolická? S 31. prosincem
něco končí a něco zas začíná...

Mám všeobecně problém
s přetrháváním vazeb. Takže
to, že se s ústeckým soubo-
rem už nebudu vídat, mě ne-
těší. Jsem dost konzervativ-
ní, raději pracuji s lidmi, kte-
ré znám a mám ráda. Začínat
něco z gruntu je těžké.

Vyprodaná derniéra
To znám. Ale co říkáte na to, že
byl tento muzikál nejúspěšněj-
ším představením v ústeckém
kamenném divadle za poslední
roky? A silvestrovská derniéra
že je dávno vyprodaná?!

Tak to je bezva, moc mě to
těší! Snad se tak pěkné a kva-
litní tituly budou v ústeckém
divadle „nasazovat“ i nadále.

Pokud vím, uvažovalo se ta-
ké o Muži z La Manchy, ale z fi-
nančních důvodů z něj bohu-
žel sešlo. I to je americký mu-
zikál s úžasným dějem a nád-
hernou muzikou. Problém je,
že za všechny tyto krásné mu-
zikály se musí platit autorská
práva, proto je na ně vyšší
vstupné. Ale v Praze je vstup-
né mnohdy trojnásobné a věř-
te, že kvalita trojnásobná ne-
ní. Živý orchestr, tak jako v
Ústí, je v Praze jen v Karlíně.
Všude jinde je muzika nato-
čená, reprodukovaná.

Po kom z představení se vám

bude stýskat? Obrečíte to?
Stýskat se mi bude po celé

inscenaci. Slzička ukápne, ale
člověk to musí brát - jak říkáte
- něco končí a něco začíná...
Snad pro nás s Radkem Zimou
vymyslí Milan Kaňák s Milo-
šem Formáčkem, novým ře-
ditelem ústeckého divadla,
nějakou pěknou „náhradu“.
Už jsme sehraní, byla by ško-
da toho nevyužít (smích).

Semafor je škola
Odehrála jste řadu her v Sema-
foru, kde jste stálý člen týmu.
Lze říci, že My Fair Lady je pro
vás přesto něčím výjimečná?

Pro mě je ideální kombina-
ce Semaforu s kamenným di-
vadlem. V Semaforu jsem spíš
za sebe, v Ústí se můžu naplno
položit do role a pěkně jí pro-
žít. Semafor je velkou školou
opravdovosti. Pan Suchý ne-
snáší na jevišti jakoukoliv fa-
leš, která je na malém divadle
snadno rozpoznatelná. To, co
mě naučil, mám v My Fair La-
dy možnost plně využít.

Květinářka Doolittlová byla
asi tím nejhezčím úkolem i pří-
ležitostí, kterou jsem dostala.
Vlastně jsem ani nevěděla,
jestli tak náročnou roli zvlád-
nu. Nepředstírat, ale přesvěd-
čivě podat tu špinavou holku s
příšernou výslovností. A pak
přesvědčit diváka, že jsem do-
konalá dáma, rozesmát ho a
vzápětí rozplakat - to byl oří-
šek. Podle reakcí lidí, od nichž
mi na web chodí milé vzkazy, se
to podařilo. (Za ústeckou My
Fair Lady byli Jolana Smyčko-
váiRadekZimanominovánina
cenu Thálie - pozn. autora).

Přinesl mi hašlerku
Prozradíte trapas z muzikálu?

V My Fair Lady jdu na je-
viště s takovou malinkou lát-
kovou kabelkou, říká se jí
bonbonek. Těsně před výstu-
pem jsem zjistila, že jsem ho
zapomněla v šatně, tak jsem
naléhavě oslovila kolegu Ko-
vacse: „Jardo přines mi ze
šatny bonbonek. Ale rychle!“
A on se vrátil na jeviště s

hašlerkou. (smích)

Co vás v novém roce čeká?
Pan Suchý dopisuje muzi-

kál ,,Kam zmizela Valerie“.
Svěřil mi roli doktorky v ústa-
vu pro hyperaktivní lidi, mým
partnerem v roli šéfa ústavu
bude Vašek Kopta. Zní to lá-
kavě, tak jsem zvědavá.

A co návrat na ústeckou scénu?
Vrátila bych se ráda, po-

kud budu mít příležitost.

Už jste viděla ústeckou Funny
Girl? A ne-li, těšíte se na ni?
Těším, je to krásný muzikál.
Zatím se mi termíny kryly s
vánočními koncerty, v lednu
se Semaforskou Lysistratou,
ale v únoru to už jistě vyjde.

Milosrdné politiky?
Co byste ústeckému divadlu do
nového roku popřála?

Spoustu nadšených diváků
a milosrdných politiků, kteří
mu i dál dopřejí důstojnou
existenci.

DÍVKA Z LIDU I DÁMA. To jsou dvě role, které má v muzikálu My Fair Lady herečka Jolana Smyčková, rodačka z Ústí. Foto: Petr Berounský

Ruml sehraje
roli Neckáře
Žatec - Hrabalovu tragikome-
dii Ostře sledované vlaky
s Matoušem Rumlem (Come-
back) v hlavní roli Miloše Hr-
my (v oscarovém filmu jej hrál
Václav Neckář) - nesmělého
mladého nádražáka - nabídne
svým návštěvníkům v pondělí
23. ledna Městské divadlo
v Žatci. Nastudovalo ji Měst-
ské divadlo Mladá Boleslav. (r)

Klub Mumie:
Silvestr dnes!
Ústí nad Labem - Přijďte s ná-
mi slavit konec roku o den dří-
ve. Tak zve na dnešní večer do
Experimentálního prostoru
Mumie Petr Kuneš, jeho pro-
vozovatel. Mumie nabídne
program Sound of Indies vě-
novaný současné kytarové
muzice. Klub v listopadu vy-
hořel, ale podařilo se mu i dí-
ky pěkné benefici „vstát z po-
pela“ ještě letos. Už včera tu
domácí rocková skupina Hou-
pací koně hrála k němému ně-
meckému filmu zkraje minu-
lého století. (dts)

Muzeu vládnou
dary a dárci

Ústí - Ústečané sobě se jme-
nuje výstava Muzea města Ús-
tí, zaměřená na dary a dárce
letos opět otevřené instituce.
Prohlédnout si ji lze od 17. pro-
since do června 2012. Uza-
vřena je ale 31. prosince - 2.
ledna. Pravěkou lidskou leb-
ku, středověký stříbrný po-
klad i leteckou pumu – to vše
mohou muzejníci z Ústí ozna-
čit za dárek. „Byla to pro nás
příležitost, podívat se na naše
sbírky jinak. Netřídit je podle
doby vzniku, druhu, hodnoty.
Jediným měřítkem byl fakt, že
nám věc někdo daroval,“ uve-
dl Martin Krsek, historik a ku-
rátor výstavy. (red)

EXPONÁT, samodělný fotoapa-
rát. Foto: muzeum/Jiří Preclík

Poradíme vám, 

jakou redukční dietu 

si zvolit, aby nepřinesla 

zbytečné zdravotní komplikace, 

a jak ošálit vlastní tělo.

 

Mariánská skála je opředena 

záhadami a pověstmi. 

Tajemno se pojí i s mostem 

z konce minulého století, 

kterému se říká brána 

do věčnosti.

 

K výšlapu na vrchol Řípu 

vyzval čtenáře náš poutník. 

Co všechno zažil, kde se 

vlastně vzalo jméno Říp 

a jaké změny čekají 

rubriku v novém roce?

Nadcházející rok 

2012 s sebou přináší 

i velkou obavu - splní 

se mayské proroctví 

a civilizace zanikne? 
 

Jak prožije poslední den 

starého a první den 

nového roku moderátor 

Karel Voříšek? Co by 

dělala Simona Postlerová, 

kdyby měla jeden den sama 

pro sebe? Na tyto i další 

otázky naší novoroční 

ankety odpovědělo 

12 známých osobností.
 

Slaměnka 

je nízkoenergetickou 

a ekologickou stavbou. 

Jak se žije v ryze 

přírodním bydlení? 

Každou sobotu ve vašem 
regionálním 
Deníku

vychází
31. prosince

Získejte zdarma dárek
Podmínky předplatného se řídí 
Všeobecnými podmínkami 
pro předplatné, které jsou umístěny 
na www.mojepredplatne.cz nebo 
na všech redakcích Deníku. 
Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele a do vyčerpání zásob.
Minimální celotýdenní předplatné 
vašeho regionálního Deníku 
na 1/2 roku.

Objednejte si své předplatné:
 www.mojepredplatne.cz 
 840 336 459 
 ve vaší okresní redakci 
 (viz tiráž)
Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč 
včetně DPH za každou započatou minutu 
pro volání z pevné linky. 
Volání z mobilního telefonu dle tarifu 
mobilního operátora.

Předplaťte si svůj regionální Deník 
a získejte ZDARMA

knihu Dětský lékař
NEJVĚTŠÍ KNIHA 
O ZDRAVÍ DÍTĚTE
Vše o zdraví dítěte od 
kojeneckého věku do 
puberty. Tuto souhrnnou 
publikaci o dětském 
zdraví sestavila 
Americká lékařská 
asociace. U nás ji 
k vydání doporučilo 
Sdružení praktických 
lékařů pro děti 
a dorost ČR. Překlad je
revidovaný českými pediatry.
Pro české vydání zpracovala doplňující kapitolu O pre-
natálním vývoji a těhotenství známá česká pediatrička 
MUDr. Dana Nedělková. Jedná se o nejobsáhlejší publi-
kaci, která je k dispozici. Kniha představuje opravdu nej-
souhrnnější informace o zdraví dítěte, a to jak z hlediska 
vývoje a prevence, tak diagnostiky a léčby.

ěttsskkýýý lléékař

u 

diatry.
ovala doplňující kapitolu O pre

7KULTURA REGIONUdeník pátek 30. prosince 2011


