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

Při loučení s My Fair Lady budou i slzy

Žatec - Hrabalovu tragikomedii Ostře sledované vlaky
s Matoušem Rumlem (Comeback) v hlavní roli Miloše Hrmy (v oscarovém filmu jej hrál
Václav Neckář) - nesmělého
mladého nádražáka - nabídne
svým návštěvníkům v pondělí
23. ledna Městské divadlo
v Žatci. Nastudovalo ji Městské divadlo Mladá Boleslav. (r)

RADEK STRNAD

Ústí nad Labem - Naposledy
čeká ústecké divadlo zážitek se
slavným americkým divadelním muzikálem My Fair Lady
(1956) na Silvestra. Návštěvníci dostanou po sklence šampusu, již 14 dnů je vyprodáno.
Prostou květinářkou Lízou Doolittlovou opět bude Jolana
Smyčková, herečka Semaforu,
protivného profesora Higginse, který se vynasnaží udělat z
ní dámu a zamiluje se, hraje rodilý Ústečan Radek Zima. Navíc skvělé melodie... Více v rozhovoru s Jolanou Smyčkovou.

Klub Mumie:
Silvestr dnes!
Ústí nad Labem - Přijďte s námi slavit konec roku o den dříve. Tak zve na dnešní večer do
Experimentálního prostoru
Mumie Petr Kuneš, jeho provozovatel. Mumie nabídne
program Sound of Indies věnovaný současné kytarové
muzice. Klub v listopadu vyhořel, ale podařilo se mu i díky pěkné benefici „vstát z popela“ ještě letos. Už včera tu
domácí rocková skupina Houpací koně hrála k němému německému filmu zkraje minulého století.
(dts)

S jakými pocity se budete loučit
s My Fair Lady v Ústí?
Loučení s takovou inscenací pro mě nebude jednoduché.
Přiznám se vám, My Fair Lady je mojí srdeční záležitostí.

Holka prostořeká
Které místo si nejvíc užíváte? Já
začátek, kdy hrajete ušmudlanou prostořekou holku z lidu.
Skvělá atmosféra byla už na
premiéře loni v květnu: báječní diváci a nekonečná děkovačka. Moc se těším na
uvolněnou silvestrovskou atmosféru. Předloni jsme na Silvestra hráli Divotvorný hrnec, kde byl Pepíček Náhlovský vodník Čochtan, a orchestr si na nás připravil skvělé hudební fórky. Už si na derniéru taky nějaké vymýšlím!
Nejradši mám ,,trepkový dialog.“ Děj zvážní, dojde na
lámání chleba, Líza ve vzteku
po Higginsovi hodí jeho trepky
a začne citlivá scéna. Tu ušmudlanou květinářku z periferie mám taky moc ráda… a samotný závěr mě velmi dojímá.
Kdo z ústecké My Fair Lady je
pro vás nejvíc „zlatíčko“?
Mirka Kalašová a Péťa Matuszek. Taky mě potěšil Jarda
Kovács, který mi na první
zkoušku donesl symbolickou
kytičku fialek. Hra totiž začíná mou větou „Dvě kytičky fialek 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 souborem už nebudu vídat, mě netěší. Jsem dost konzervativní, raději pracuji s lidmi, které znám a mám ráda. Začínat
něco z gruntu je těžké.

Ruml sehraje
roli Neckáře

Muzeu vládnou
dary a dárci

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

Vyprodaná derniéra
To znám. Ale co říkáte na to, že
byl tento muzikál nejúspěšnějším 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 kvalitní tituly budou v ústeckém
divadle „nasazovat“ i nadále.
Pokud vím, uvažovalo se také o Muži z La Manchy, ale z finančních důvodů z něj bohužel sešlo. I to je americký muzikál s úžasným dějem a nádhernou muzikou. Problém je,
že za všechny tyto krásné muzikály se musí platit autorská
práva, proto je na ně vyšší
vstupné. Ale v Praze je vstupné mnohdy trojnásobné a věřte, že kvalita trojnásobná není. Živý orchestr, tak jako v
Ústí, je v Praze jen v Karlíně.
Všude jinde je muzika natočená, reprodukovaná.
Po kom z představení se vám

Každou sobotu ve vašem
regionálním
Deníku
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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 Milošem Formáčkem, novým ředitelem ústeckého divadla,
nějakou pěknou „náhradu“.
Už jsme sehraní, byla by škoda toho nevyužít (smích).

Semafor je škola
Odehrála jste řadu her v Semaforu, kde jste stálý člen týmu.
Lze říci, že My Fair Lady je pro
vás přesto něčím výjimečná?
Pro mě je ideální kombinace Semaforu s kamenným divadlem. V Semaforu jsem spíš
za sebe, v Ústí se můžu naplno
položit do role a pěkně jí prožít. Semafor je velkou školou
opravdovosti. Pan Suchý nesnáší na jevišti jakoukoliv faleš, která je na malém divadle
snadno rozpoznatelná. To, co
mě naučil, mám v My Fair Lady možnost plně využít.
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vychází
31. prosince

Květinářka Doolittlová byla
asi tím nejhezčím úkolem i příležitostí, kterou jsem dostala.
Vlastně jsem ani nevěděla,
jestli tak náročnou roli zvládnu. Nepředstírat, ale přesvědčivě podat tu špinavou holku s
příšernou výslovností. A pak
přesvědčit diváka, že jsem dokonalá dáma, rozesmát ho a
vzápětí rozplakat - to byl oříšek. Podle reakcí lidí, od nichž
mi na web chodí milé vzkazy, se
to podařilo. (Za ústeckou My
Fair Lady byli Jolana Smyčková i Radek Zima nominováni na
cenu Thálie - pozn. autora).

Přinesl mi hašlerku
Prozradíte trapas z muzikálu?
V My Fair Lady jdu na jeviště s takovou malinkou látkovou kabelkou, říká se jí
bonbonek. Těsně před výstupem jsem zjistila, že jsem ho
zapomněla v šatně, tak jsem
naléhavě oslovila kolegu Kovacse: „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 muzikál ,,Kam zmizela Valerie“.
Svěřil mi roli doktorky v ústavu pro hyperaktivní lidi, mým
partnerem v roli šéfa ústavu
bude Vašek Kopta. Zní to lákavě, tak jsem zvědavá.

EXPONÁT, samodělný fotoaparát. Foto: muzeum/Jiří Preclík

A co návrat na ústeckou scénu?
Vrátila bych se ráda, pokud 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.

Ústí - Ústečané sobě se jmenuje výstava Muzea města Ústí, zaměřená na dary a dárce
letos opět otevřené instituce.
Prohlédnout si ji lze od 17. prosince do června 2012. Uzavřena je ale 31. prosince - 2.
ledna. Pravěkou lidskou lebku, středověký stříbrný poklad i leteckou pumu – to vše
mohou muzejníci z Ústí označit 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,“ uvedl Martin Krsek, historik a kurátor výstavy.
(red)

Získejte zdarma dárek
Předplaťte si svůj regionální Deník
a získejte ZDARMA

knihu Dětský
ěttský llékař
ékař
NEJVĚTŠÍ KNIHA
O ZDRAVÍ DÍTĚTE
Vše o zdraví dítěte od
kojeneckého věku do
puberty. Tuto souhrnnou
u
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.
diatry.
Pro české vydání zpracovala
ovala doplňující kapitolu O pre
prenatálním vývoji a těhotenství známá česká pediatrička
MUDr. Dana Nedělková. Jedná se o nejobsáhlejší publikaci, která je k dispozici. Kniha představuje opravdu nejsouhrnnější informace o zdraví dítěte, a to jak z hlediska
vývoje a prevence, tak diagnostiky a léčby.

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.

