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1. Zveřejněním pravdy získala svobodu!  
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JITKA SMUTNÁ 

Ačkoli oplývá Jitka Smutná (70) uměleckým nadáním a na kontě má stovky divadelních i filmových rolí, nejvíce se o ní mluví v
souvislosti s její sexuální orientací. Přiznání, že je lesba, jako by na čas zastínilo vše, co v životě dokázala. 

Když se do pražské rodiny narodila dcera Jitka, už na ni doma čekali o deset let starší bratr Vladimír (80) a dvojčata Eduard (†49) a
Tomáš (79). Všichni holčičku uvítali s velkým nadšením a rodina Smutných připomínala reklamu na štěstí. V roce 1955, to byly Jitce tři
roky, se všechno změnilo. Její tatínek propadl alkoholu. "Maminka se nakonec přes všechnu lásku, kterou k němu pociťovala,
protože i k tyranům ji pociťujeme, rozhodla rozvést," svěřila se herečka v pořadu Až na dřeň. 
Rodina se naučila žít zase beze strachu. Klid byl však vykoupen nedostatkem peněz. To se podepisovalo i na dětech. Na Jitce ve
chvíli, kdy jí jeden z učitelů doporučil, aby šla rozvíjet do Lidové školy umění svůj talent pro malování. "Dostala jsem tam soupis věcí,
které mám na další hodinu mít. Celkem to stálo tři sta korun. Pro nás to bylo ale hrozně moc peněz, takže jsem ten seznam vzala a
vyhodila do koše," řekla v pořadu Všechnopárty. Než šla domů, ještě pozorovala, jaké aktivity probíhají v jiných učebnách. Zdarma
tam byl dramatický kroužek, do kterého se přihlásila. Tento krok se ukázal jako osudový. 
Po absolutoriu na DAMU dostala hned tři nabídky na stálé angažmá. Vyzkoušela různé scény, ale natrvalo se usadila až koncem 70.
let ve Státním divadle v Ostravě. Setrvala tam čtrnáct let. V »nejtvrdším« českém městě ji drželo víc než jen pracovní povinnosti.
Seznámila se zde totiž s kameramanem Jaromírem Nekudou (77), jemuž porodila dvě děti – Jakuba (39) a Terezu (44). V roce 1990 se
rodina odstěhovala do Prahy, protože herečka dostala nabídku z Národního divadla. 
diva O Jitce veřejnost věděla jen díky jejímu herectví, jinak žila spokojený život bez skandálů. To se ovšem v roce 2012 změnilo! 
Jméno Jitka Smutná se skloňovalo snad ve všech pádech – byla totiž jednou z prvních tuzemských hereček, které se veřejně přiznaly
k lásce k jiné ženě. "Už jako osmnáctiletá jsem prožila platonickou lásku k ženě, ale zůstalo to v rovině poplatné té době – tehdy se
to bralo jako něco divného a nemožného. Nevím, zda jsem si dokonce nemyslela, že je to trestné," šokovala v měsíčníku Téma.
"Potřebovala jsem to říct. Kvůli pravdě. Kvůli své svobodě. V rozhovorech jsem už nechtěla vyprávět, jak kupuju manželovi vázanku
pod stromeček… Ty vyprávěnky mi lezly krkem. Až teď jsem celá." Překvapivě vlídně, bez špetky mužské ješitnosti, se k situaci
postavil i Nekuda. Manželé se rozvedli a dodnes jsou přáteli. "V duchu mu dávám velký dík za to, že mě pustil. Pustil, ne opustil," říká
herečka s dojetím v hlase. Krátce po zveřejnění svých citů začala Jitka navštěvovat společenské akce po boku partnerky Petry
Braunové (56). 
S tou se sice před pár lety rozešla a teď se zdá, že žije sama, ale i tak je šťastná, že už nemusí nic tajit! 

--- 

Přiznala se veřejně k homosexualitě 

"PŘIJÍT V POZDNÍM VĚKU NA TO, ŽE MŮŽETE MILOVAT ŽENY, JE TĚŽKÉ," UVEDLA. 

Foto: VELKÉ SEDLO V seriálu z roku 1986 po boku Vítězslava Jandáka (75). 
Foto: ODHALENÁ LÁSKA K ŽENĚ e spisovatelkou Petrou Braunovou tvořila pár několik let. Důvod rozchodu si nechávají pro sebe. 
Foto: MUŽ JEJÍHO ŽIVOTA S bývalým chotěm jsou stále přátelé. 
Foto: DCERA S Terezou mají silné pouto. Společně vystupují jako písničkářky. 
Foto: JEDINÝ SYN Syn Jakub zkouší prorazit jako herec. K tomu ještě po mamince zdědil vášeň pro rybaření. 
Foto: MILOVANÁ VNOUČATA Herečka je už zasloužilou babičkou. Od dcery se dočkala dvou vnuků, od syna vnučky. 
Foto: STÁLE KRÁSNÁ I když má na krku sedm křížků, pořád je ve skvělé kondici. Vděčí za to zdravé životosprávě. 
Foto: Marketa Hanzlikova / Profimedia.cz (1), archiv České televize (1), Sociální sítě (3), GWUZD PAVEL / Profimedia.cz (1), Kouba
Karel / Profimedia.cz (1) 
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