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Winterová: Je velká radost pracovat s přáteli
Kateřina Winterová, herečka z Národního
divadla známá i z TV seriálu Terapie 2,
hraje ve spolku Divadlo Verze v německé
komedii Úča musí pryč! V Ústí se s ním
představí v benefici pro místní nemocnici
TIP DENÍKU
RADEK STRNAD

Ústí nad Labem – Komedie ze
základní školy „Úča musí
pryč“ je v sobotu 18. dubna od
19.30 v Hraničáři skoro vyprodaná. Není divu, vždyť v Divadle Verze, které ji přiveze, hrají Linda Rybová, David Prachař, Igor Chmela, Jana Janěková, Petra Špalková a Kateřina Winterová. Ta Deníku odpovídala v rozhovoru.

Vaše postava v komedii „Úča
musí pryč“ se jmenuje Kateřina
Zimová, což, soudím, souvisí
s vaším příjmením. Je to tak?
Ano, máte pravdu. Když
jsme tuhle německou hru
takzvaně domestikovali,došlo
i na jména a „jen“ přeložit mé
jméno byl spontánní nápad
na zkoušce. Myslím, že to napadlo Petru Špalkovou, která
hraje učitelku Novotnou.
Je pro vás ta velká legrace?
Někdy jsou mí spoluhráči
na scéně tak vtipní, že mám

mových zkušeností. Bylo velice náročné naučit se tolik
textu a nořit se do tak těžkého
tématu, ale jsem za tuhle příležitost velmi vděčná.

Mohl by i křičet
A jaké to bylo nechat si od
Karla Rodena – v rámci role, samozřejmě – „vynadat“?
Víte, Karel si musel celé
natáčení, které trvalo několik
měsíců, doslova odsedět,
a zvládal to celkem v pohodě,
což obdivuji. Takže i kdyby mi
vynadal mimo roli, zřejmě
bych to akceptovala. A co se
týče herecké práce, tak by na
mě mohl i křičet a myslím, že
bychom si to užili.

co dělat, abych nevyprskla
smíchy. Musím přiznat, ač se
tomu bráníme, někdy se neudržíme všichni a máme co dělat, abychom představení dohráli. To je sice šílené, ale diváci to milují.

Spiknutím to začíná
Můžeme v případě hry mluvit
o spiknutí rodičů?
V podstatě ano. Tím to
všechno začíná.
Jak se těšíte na ústecké benefiční představení? Na publikum,
na loni nové divadlo...
Jsem zvědavá. V Ústí jsem
hrála někdy před mnoha lety
ještě s Divadlem Pod Palmovkou. Je skvělé, že se zde po
všech těch eskapádách z nedávné doby podařilo hercům
vzkřísit divadlo doslova z
mrtvých. Doufám, že přijde
spousta diváků. Slyšela jsem,
že jsou velmi vnímaví, tak
snad se budeme líbit a podpoříme společně dobrou věc.
Uvedete Úču poprvé jako benefiční? A je to spíše náhoda?

NAŠE ÚČA MUSÍ PRYČ! Jako matky žáků ZŠ (zleva) Kateřina Winterová a Linda Rybová. Foto: Divadlo Verze

Pro nadační fond Kolečko
jsme už hráli v Praze. Je to logické, patronkou Kolečka je
Linda Rybová, spoluzakladatelka Divadla Verze, které má
Úču na svědomí.
Už jste někdy s Nadací Kolečko
spolupracovala?
Zatím spíš jen jako dárce
a i díky Divadlu Verze.

Parta skvělých lidí
Bylo velké dobrodružství založit
divadelní spolek? A radost?
Ano, jsem součástí téhle
party skvělých lidí a herců,
ale hlavními zakladateli jsou
Jana Janěková ml., Igor
Chmela, Linda Rybová a David Prachař. Dvorním režisérem je Thomas Zielinski.

A je velká radost pracovat
s přáteli.
Nadchly mne obě série seriálu
Terapie, jsou podle mého výjimečné. Považujete za štěstí, že
jste na něm spolupracovala
právě s Karlem Rodenem? A
třeba i s Kamilou Magálovou
a s Klárou Melíškovou?
Musím přiznat, že to byla
jedna z mých nejlepších fil-

Které inscenace vás aktuálně
čekají. A prozradíte kde?
Momentálně zkouším pro
Národní divadlo ve Stavovském divadle německou hru
od Mayenburga „Kámen“, kde
hraji hlavní roli Withy, která
se v příběhu pohybuje v rozmezí šedesáti let. Premiéra
bude na konci května.
Jinak se průběžně věnuji
přípravám a natáčení už třetí
série pořadu Herbář, který
točíme s Lindou pro Českou
televizi. No a taky mám svůj
blog Culina Botanica, kde se
můžete pokochat krásnými
fotografiemi receptů, bylin,
přírody a mými kulinářskými
výtvory a pokusy .

Inna Puhajková: Knihu bych o Jaromíru Jágrovi nepsala
Tato pohledná slečna je k nepřehlédnutí nejen v Televizních novinách na Nově, ale zazáří i dnes na benefiční módní přehlídce v Ústí
ROZHOVOR
RADEK STRNAD

Ústí nad Labem – Na 10. ročníku benefiční módní přehlídky Krása pomáhá dětem
dnes od 19.30 se představí
v pěkných šatech v Severočeském divadle také sporťačka TV Nova Inna Puhajková.
A tak jsme se jí na to zeptali...

Akce mě musí oslovit
Když si dám na internetu vyhledat články o vás, většinou píší:
„Sporťačka na Nově a bývalá
modelka“. Prozradíte, jak moc
bývalá modelka jste?
Bývalá od té doby, kdy jsem
se začala věnovat moderování
(smích). Našla jsem se v tom,
proto jsem modeling odsunula
na vedlejší kolej; je to pro mě
příležitostná záležitost pro
zpestření. Přehlídky chodím
už jen pro své oblíbené návrháře, pro své známé nebo mě
ta akce musí něčím oslovit.
Což je právě tento případ.

Přijedete předvádět na benefici
pro dětské oddělení ústecké
Masarykovy nemocnice, zeptám
se: Která přehlídka byla pro vás
ta asi nejemotivnější?
Těžko říct, možná to bude
právě tahle :).
Fascinuje mne, jak musí vše při
přehlídce „odsejpat“, jak jde vše
rychle za sebou. Máte i s tímto
nějaký zážitek?
Na převlečení z jednoho
modelu do druhého je většinou opravdu strašně málo času. Můj poznatek je ten, že při
přehlídce jde v zákulisí veškerý stud stranou, jednotlivé
kusy oblečení pomalu létají
vzduchem, jen aby se vše stihlo včas. Zatímco ještě pár hodin před tím se na zkoušce
každý zakrývá, aby mu náhodou něco nevykouklo :).
Jaké šaty nejradši předvádíte?
Samozřejmě takové, které
dobře sedí a ve kterých vyniknou vaše přednosti, ale
mám ráda i pohodlné, volné
oblečení, když je nápadité.

Jak jste se vlastně dostala k
práci ve sportovní redakci na
TV Nova? Souvisí to nějak s vaším bývalým přítelem Jaromírem Jágrem?
Na tuhle otázku vám asi
nedokážu odpovědět jednoznačně. Jednoduše jsem byla
ve správný čas na správném
místě. Sháněli sporťačku, já
jsem se na kamerovkách zalíbila a bylo to. Nemyslím si, že
by v tom konkrétně Jarda hrál
nějakou zásadní roli. Na druhou stranu, díky němu jsem
se dostala do povědomí lidí,
několik let jsem se pohybovala ve sportovním prostředí a v
blízkosti sportovců, to určitě
svou roli pro výběr právě do
sportovní redakce sehrálo.

úplně neznámého světa mezi
úplně neznámé lidi. Dnes už
se tu cítím jako ryba ve vodě.
Mám skvělého šéfa a báječné
kolegy, se kterými je radost
pracovat.

První den? Nervozita

Musí člověk znát všechny sporty, i ty netradiční? Nebo se spíš
spoléhá na redaktory, kteří
podklady připravují a „stačí“
tedy být jen obratný?
Je důležité mít všeobecný
přehled a neustále sledovat
aktuální dění. Proto by to určitě nemohl dělat člověk, který ke sportu nemá vztah. Málo
kdo ví, že Sportovní noviny
nejen moderuji, ale i připravuji, takže zastávám i funkci
redaktora. Všechny reportáže
ještě před zhotovením a vysíláním kontroluje editor, takže
to nefunguje tak, že bychom si
mohli psát, co nás napadne.

Vybaví se vám první den v této
roli? Tedy v redakci Novy?
Vybavuji si to jako by to bylo včera, ale ten první den byl
spíše seznamovací. Vím, že
jsem byla hodně nervózní.
Vstupovala jsem do, pro mě,

Máte před začátkem zpravodajství nějaký rituál?
Ne, to opravdu nemám. Jediný rituál je ten, že se rozmlouvám, ale to před zprávami dělá snad každý moderátor.

Na co lákají divadla a kulturní domy
POZVÁNKY
LITVÍNOV
Docelavelkédivadlo
čt 16. 4., 17.30: Mrazík. Benefiční představení pro oběti
z Ukrajiny,předevšímproděti
MOST:
Divadlorozmanitostí
III. PŘEDPREMIÉRA: so
18. 4., 10.00: Tinův neuvěřitelnýpříběh.Loutkováhra.
PREMIÉRA: so 18. 4., 17.00:
Tinůvneuvěřitelnýpříběh.
MěstskédivadlovMostě
čt 16. 4. 19.00: Táta. One
ManShow, od15let.
ÚSTÍNADLABEM:
Činohernístudio,Střekov
so 18. 4., 18.00: Rohypnol
MississippiAussig.Blues.

ne 19. 4., 15.00: Jak šel Honza do světa. Pohádka. + 16.00:
Off program– výrobaloutek.
so 18. 4., 19.30: Úča musí
pryč. Komedie ze ZŠ, benefice
proNFKolečko,Div.Verze.
SeveročeskédivadloÚstí
čt 16. 4., 19.30: 10. Krása pomáhá dětem. Módní benefice,
zpívajíJ.LedeckýiKoťata.
pá 17. 4., 19.00: Verdi: La
traviata.Dramatickáopera.
ne 19. 4., 15.00: Povídejme si,
děti. Pohádka.
DůmkulturyÚstí
pá 9. 4., 20.00: 8. Kooltour
Mix. Electronic danceparty.
BÍLINA
Městskédivadlo
ne 19. 4., 15.00: O chytré
kmotře lišce. Pohádka.
DĚČÍN:
Městskédivadlo

čt 16. 4., 19.00: Věra Špinarováaband.Popirock.
ne 19. 4., 15.00: Obušku
z pytle ven. Pohádka. 16.45:
IvanHrozný.Balet.
CHOMUTOV
Hřebíkárna
17. 4., 20.00:
Alasdair
Bouch. Koncertpísničkáře.
so 18. 14., 19.00: Francouzskývečerse skupinouBran.
LITOMĚŘICE
DivadloK.H.Máchy
ne 19. 4., 15.00: I houby mají
podčepicí.Pohádka.
LOUNY
Vrchlickéhodivadlo
čt 16. 4., 19.00: kavárna Jazz
Q.Koncertk50letůmkapely.
RUMBURK
DKStřelnice

pá 17. 4., 20.00: Tři sestry –
30let. Slavnákapela slaví.
TEPLICE
DKTeplice
čt 10. 4., 19.00: 6. ab. koncert,
Českéhornovékvarteto
VARNSDORF
Městské divadlo
pá 17. 4., 19.00: Cena za něžnost. Podle oscarového filmu,
J.Janěková,J.Čvančarová...
ne 19. 4., 15.00: Jak Krakonošpekařku Jířunapravil.
ŽATEC
Městskédivadlo
čt 16.4., 18.00: 12. benefiční
koncert–Dět.domovŽatec
so 18. 4., 18.00: IV. koncert k
přivítání jara. Někdo to rád
horkéharmonyband +PrimeT
ne 19. 4., 15.00: Prasátko
Pigyaprůšvih...Pohádka.

modelky i
vzpomínat,
co jste zažila jako
partnerka
slavného
hokejisty Jaromíra Jágra –
pustila byste se
do psaní?
Určitě ne.
Myslím, že
má kariéra
modelky
nebo moderátorky
není dostatečně
bohatá na
to, aby si
zasloužila
vydání knížČtete ráda životoky (smích).
pisy slavných
A co se týká
osobností, zajímého bývalého
mají vás i invztahu, tak to
spirují?
nejste první, kdo
Čtu ráda,
se mě na to ptá.
ale než žiChápu, že je to
votopisy
pro lidi dost zamám
jímavé téma,
raději
ale můj postoj
knížje k tomu zcela
ky s
jasný. Nikdy
duchovním obsabych nic nehem.
vydala, už jen
proto,
že by mi to vůči té
druhé osobě připadalo nefér.
Přijít nabídky
Odhalila bych tím
psát
o své MODERÁTORKA NOVY a modelka nejen kus svého soukromí, ale hlavně jeho.
kari- Inna Puhajková. Foto: její archiv
Do ústeckého Severočeského
divadla přijedete předvádět
šaty poprvé. Pro Lenku
Taussigovou Kocmanovou,
pořadatelku benefice Krása
pomáhá dětem, už jste ale na
přehlídce v Ústí vystoupila u jezírka Laguna na Severní Terase.
Jak ráda na to vzpomínáte, byl
to pěkný zážitek? Nebyla u
vody zima?
Bylo to originální právě tím, že se celá přehlídka odehrávala na jezírku. Díky tomu mi to
utkvělo v paměti. Mě
lo to příjemnou atmosféru.

Čtu je ráda

éře

