
02. po 19.30 Ztracená existence: 

   Dentální rapsódie Divadlo

03. út 19.30 Svatá rodina Divadlo

04. st 19.30 Vdovou proti své vůli Divadlo

05. čt 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

06. pá 19.30 Zábava  Malá scéna

08. ne 19.30 Praha stověžatá Divadlo

09. po 19.30 Rusalka nejen podle Dvořáka Divadlo

10.  út 19.30 Sežeňte Mozarta!  Divadlo

11. st 19.30 Muž na větvi  Divadlo

12. čt 19.30 Faust a Markétka Divadlo

13. pá 19.30 Pánská šatna Divadlo

15. ne 19.30 Prodaná nevěsta Divadlo

16. po 19.30 T.G.M. Divadlo

17. út 19.30 Vratká prkna Malá scéna

18. st 19.30 Sežeňte Mozarta!  Divadlo

19. čt 19.30 Zábava  Malá scéna

20. pá 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

23. po 19.30 Škaredá středa Divadlo

24.  út 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 #jsi_user   Malá scéna

25. st 19.30 Sežeňte Mozarta!  Divadlo

26. čt 19.30 Vratká prkna Malá scéna

27. pá 19.30 iJá Malá scéna

30. po 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

31. út 19.30 VOSTO5: 

   Slzy ošlehaných mužů Malá scéna

01. st 19.30 iJá Malá scéna

02. čt 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

07. út 19.30 Zábava Malá scéna

08. st 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

09. čt 19.30 Muž na větvi Divadlo

10. pá 19.30 VOSTO5: 

   Slzy ošlehaných mužů  Malá scéna

12. ne 19.30 J. Maryško:

   Divadlo DEMAGO Malá scéna

13. po 19.30 Nový bleší cirkus Divadlo

14. út 19.30 Škaredá středa Divadlo

15. st 19.30 Rusalka nejen podle Dvořáka Divadlo

16. čt 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

17. pá 19.30 Vratká prkna Malá scéna

19. ne 19.30 Cabaret Calembour: 

   Plejtvák Malá scéna

20. po 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

21. út 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 #jsi_user   Malá scéna

22. st 19.30 Pánská šatna Divadlo

23. čt 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

24.  pá 19.30 Babička se vrací    Divadlo

26. ne 19.30 Prodaná nevěsta Divadlo

27. po 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

28. út 19.30 Ztracená existence: 

   Vařparáda Malá scéna

29. st 19.30 Faust a Markétka Divadlo

30. čt 10.00  #jsi_user   Malá scéna

  19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo
 Změna programu vyhrazena

OBCHODNÍ CENTRUM A POKLADNA – Vladislavova 17, tel. 224 054 333,
224 947 119, prodej vstupenek: po–pá od 9.00 do 15.00 hod.

ODPOLEDNÍ POKLADNA, PASÁŽ OLYMPIC – Spálená 16, tel. 224 947 119,
prodej vstupenek: po–pá od 14.00 do 19.30 hod., so–ne hodinu před představením.

Vstupenky lze objednat na internetové adrese obchodnicentrum@ypsilonka.cz
nebo zakoupit přímo v e-shopu na našich webových stránkách
(www.ypsilonka.cz), kde naleznete i podrobné informace o našem programu.

W. A. Mozart, J. Schmid

SEŽEŇTE MOZARTA!

Hudební kratochvíle kolem fl étny, 

která je kouzelná 
V Ypsilonu opravdová senzace. Rituální komedie. Připra-

vujeme hudební divadlo s výsostným objevem, jež souvi-

sí se vznikem opery Kouzelná fl étna. Jak to tenkrát bylo 

a kdo za vším stál, kdo nejspíš vyprovokoval W. A. Mozar-

ta k napsání několika uměleckých hitů, jež zůstávají neza-

pomenutelné pro příští časy a jsou srovnatelné vždy s tím 

nejlepším. Tím záhadným mužem byla geniální osobnost, 

která do dnešní doby zůstala téměř zapomenuta. Ten-

to fakt dá ráz i našemu představení. Z hlediska tématu 

a tohoto našeho výkladu je to inscenace aktuální, do 

dnešní doby jak dělaná. / hrají: R. Janál, P. Vršek, M. Šrů-

mová, J. Korn, J. Synková, P. Labudová, O. Navrátil, 

J. Jiráň, P. Nový, L. Šebek Loubalová, K. Kikinčuková, 

M. Janouš, R. Rychlá, M. Čížek, M. Kořínek a D. Renč / 

režie: J. Schmid / výprava: J. Malina / hudební adaptace 

a nastudování: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / premi-

éry 18. a 19. 1. 2015

Slawomir Mrožek

ZÁBAVA
Slavná hra slavného dramatika trochu jinak. Mrožkova Zába-

va (u nás obvykle hraná jako Tancovačka) nabízí znepokojivý 

pohled na naši současnost. Co se stane ve světě, který chce 

především bavit a být baven, když zábava jednoho dne pros-

tě přestane fungovat? Absurdní černá komedie autora, jehož 

poetika je s Ypsilonkou úzce spřízněná, v režii zástupce nej-

mladší ypsilonkovské generace. A bude to nářez. / překlad:

H. Stachová / hrají: D. Šváb, J. Slach, A. Polák a P. Hojer / 

režie a úprava: B. Holiček / výprava: N. Tempír / dramaturgie: 

J. Tošovský, K. Krbcová / premiéra: 16. 12. 2014 / inscena-

ce se hraje na Malé scéně SY, je bez pauzy a není vhodná 

pro děti do 15 let

M. Šotek

NOVÝ BLEŠÍ CIRKUS

Odkaz příštím generacím
Páni a dámové, přistupte blíže! Uslyšíte, co jste ještě nevi-

děli! Herecké virtuosky našeho blešího ansámblu samy 

deklamují Shakespearovy verše! Sestrojili jsme pro ně 

amplifi kační zařízení, které bude bleší hlásky přenášet do 

sálu! Vše je zcela bezpečné – blechy nejdou na diváky, 

kteří řádně zaplatí! / hrají: J. Slach, O. Navrátil, M. Boha-

dlo, R. Rychlá, M. Janouš, J. Jiráň, P. Nový, B. Vyskočilo-

vá, P. Labudová, J. Vacková, L. Polišenská, Z. Dočekal / 

režie: M. Šotek / scéna: K. Čapek / kostýmy: P. Krčmářová 

/ hudba: Z. Dočekal / dramaturgie: J. Etlík / dramaturgická 

spolupráce: T. Karpianus  / premiéra: 6. 6. 2014 

Braňo Holiček a kol.

#JSI_USER
Na začátku stála výzva udělat představení pro mladé 

lidi o internetu a životě na něm. Jenže jak na to, když 

většina z nás už úplně mladí nejsme a skutečně mla-

dí lidé vědí o internetu asi pětkrát tolik co my? A tak 

jsme tápali. Týden…pak dva…tři... a pak přišla zprá-

va o nečekaném úmrtí Michala Kolesy. Kdo Micha-

la neznal, neví, o čem je řeč. Michal byl internetová 

celebrita. Živoucí legenda. Duševně nemocný člověk, 

neschopný běžného života mezi lidmi, kterému inter-

net nahrazoval sociální kontakt, kamarády, hospody, 

parties, výlety, rodinu, školu, zaměstnání. A nakonec 

se nejspíš nepřímo stal i jeho záhubou. Příběh Micha-

la Kolesy je zpráva z nejhlubších hlubin Sítě. Je v něm 

vše…i my. / hrají: P. Vršek, D. Šváb, M. Čížek, P. Hojer 

a M. Čížková / režie: B. Holiček / výprava: N. Tempír

dramaturgie: J. Tošovský / premiéra: 6. 12. 2013 / 

inscenace se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy 

J. Schmid 

ŠKAREDÁ STŘEDA aneb Teta z Halifaxu
Trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního živo-

ta. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které doba 

shodou okolností postavila proti sobě, takže jsme svěd-

ky různě obrácené logiky. Je to příběh dvou rodin, který 

se proplete, a které chtějí situaci řešit groteskně nesmy-

slným nápadem. Jenomže ono je vždycky všechno trochu 

jinak a blbost se stěhuje. ...a hodně se muzicíruje a zpívá.

V jedné vile se sejdou: J. Lábus, J. Synková, M. Dejdar, 

R. Rychlá, M. Bohadlo, O. Navrátil, J. Vacková, B. Vysko-

čilová nebo P. Labudová, M. Janouš, L. Malkina a D. Renč 

/ režie: J. Schmid / výprava: J. Malina / hudba a hudební 

nastudování:   M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 

26. a 28. 4. 2013 

Studio Ypsilon

PÁNSKÁ ŠATNA

aneb Improvizace v Ypsilonce
Úspěšné písničky, řeči, atrakce a nápady. Pohled klíčo-

vou dírkou do pánské šatny ypsilonských herců. Spontán-

ní atmosféra, improvizační nápady, jedinečné propojení 

herců a diváků i trochu kolegiální škodolibosti. Vždyť ně-

kteří z herců spolu hrají již desítky let a prožili společně

velkou část hereckého života. To vše se odráží na vzájemných 

„přihrávkách“ i nekompromisních „smečích.“ / hrají: M. Dejdar, 

J. Lábus, J. Jiráň, P. Nový, M. Janouš, D. Renč a P. Hojer / 

režijní vedení: M. Dejdar / první uvedení: 12. 11. 2012

Jan Schmid a kol.

MUŽ NA VĚTVI

aneb Slavnost na horách či Prvobytně 

pospolné místo v Čechách
Ypsilonka jinak. Naruby. Život jako kabaret. Oslava 

80. narozenin jedné starší dámy a zmrtvýchvstávání jejího 

muže, kameníka a lesního dělníka – samorosta i mudrce. 

A pozor – tento ypsilonkovský titul se pyšní vskutku 

hvězdným obsazením se speciálním hostem (dnes již členem 

souboru) Oldřichem Navrátilem. / hrají: P. Vršek, O. Navrátil, 

J. Synková, P. Vacek, J. Slach, J. Jiráň, R. Rychlá, 

D. Šváb, P. Labudová, P. Nový, R. Mrázik, M. Janouš, 

L. Loubalová, J. Vacková, M. Bohadlo, M. Pechancová 

nebo K. Kauerová, D. Renč a J. Schmid / režie: J. Schmid

výprava: J. Malina / hudba: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík 

spolupráce: J. Neumann / premiéra: 18. 5. 2012

Braňo Holiček

iJá
Není počítače bez člověka, není chyby bez člověka, není 

člověka bez chyby... Autorská inscenace inspirovaná živo-

tem a „dílem“ Steva Jobse. / hrají: D. Šváb, P. Vršek, P. Hojer 

a V. Holičková / režie: B. Holiček / scéna: N. Tempír / kostýmy: 

P. Vlachynská / dramaturgie: J. Tošovský / premiéra: 16. 12. 

2011 / inscenace se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

Arnošt Goldfl am

VRATKÁ PRKNA
Groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Herecký svět 

i život zmenšené do divadelního vzorku, lehce ironický, ale 

i sebeironický pohled zvenku či zevnitř. / hrají: J. Lábus, 

J. Kretschmerová, P. Vršek, J. Slach, L. Loubalová, R. Mrázik, 

B. Skočdopolová a M. Bohadlo nebo M. Chloupek / režie: 

A. Goldfl am / výprava: P. Goldfl amová Štětinová / hudba: 

M. Potoček / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 8. 4. 2011

Jan Schmid, Jan Kolář

T. G. M. aneb Masaryk v kostce
Prezident Osvoboditel poprvé na jevišti Ypsilonky. Masaryk

známý i neznámý, nové pohledy, nová odhalení, nové souvislos-

ti! / hrají: V. Helšus, J. Synková, P. Vacek, P. Vršek, B. Holiček, 

P. Nový, J. Přeučil, J. Štědroň,  B. Vyskočilová, R. Rychlá, R. Mrá-

zik, J. Slach,  M. Janouš, D. Šváb, Z. Stavná, M. Bohadlo, D. Renč, 

M. Šmíd, J. Švamberg, J. Schmid ml., Š. Čulík nebo

A. Hluštík a J. Bánovec / režie: J. Schmid / výprava: J. Malina

hudba: M. Šmíd, M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 

11. 6. 2010

Božena Němcová, Arnošt Goldfl am

BABIČKA SE VRACÍ

aneb Dichtung und Wahrheit

(vysněná, nebo skutečná)
Babiččin příběh ve třech variantách, jak ho viděla Božena 

Němcová, jak se s největší pravděpodobností skutečně udál, 

a jak ho vidíme dnes. / hrají: J. Synková, J. Lábus, L. Malkina, 

P. Nový, J. Jiráň, J. Vacková, B. Skočdopolová, L. Loubalová, 

J. Štefl íčková, R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš, J. Slach, M. Bo-

hadlo a D. Renč / režie: A. Goldfl am / výprava: P. Goldfl amová 

Štětinová / hudební adaptace: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík

premiéra: 11. 3. 2010

Charles Gounod, Jan Schmid a kol.

FAUST A MARKÉTKA
Když se nebe a peklo pletou do lásky, může z toho být pro-

stopášný ypsilonský Faust na druhou. / hrají: M. Dejdar, 

M. Častvaj Plánková, R. Janál, M. Bohadlo, A. Goldfl am, 

M. Janouš, J. Jiráň, M. Kořínek, J. Kretschmerová, L. Louba-
lová, J. Noha, M. Zoubková nebo L. Novotná, J. Neumann, 

B. Skočdopolová, D. Renč, J. Slach, D. Šváb, P. Vacek a P. Vr-

šek / režie: J. Schmid / výprava: J. Malina / hudební nastudo-

vání: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 17. 4. 2009

Jiří Havelka a kol.

DRAMA V KOSTCE,

pokus 2 – Mystérium skutečnosti
Divadlo je vždy něco mezi barem a estetickým tvarem. Je-

nomže hranice divadla a baru přestaly být zřetelné. / hrají: 

P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, A. Polák a J. Slach / režie: 

J. Havelka / scéna: V. Němeček / kostýmy: J. Smetanová

dramaturgie: O. Cihlář / premiéra: 4. 4. 2008 / inscenace 

se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

Mark Twain

VDOVOU PROTI SVÉ VŮLI
Dráždivá převleková komedie, klasika americké litera-

tury aneb Divadelní plátno z ateliéru Ypsilonky. / překlad: 

J. Neumann / hrají: J. Lábus, M. Dejdar, K. Nohýnek,

J. Jiráň, J. Přeučil, J. Synková, J. Neumann, R. Rychlá, 

B. Skočdopolová, M. Mededa, P. Vršek, L. Loubalová, 

M. Janouš, D. Šváb a N. Vinecká / režie a úprava: J. Schmid /

výprava: M. Melena / hudební nastudování: M. Kořínek /

pohybová spolupráce: M. Dejdar / dramaturgie: J. Etlík

premiéra: 20. 12. 2007

Antonín Dvořák, 

Jaroslav Kvapil, Jan Schmid

RUSALKA NEJEN PODLE DVOŘÁKA

aneb Kdo je stará Háta?
Ypsilonská travestie na téma problematického svě-

ta mytických postav i komplikovaného světa lidí. / hrají: 

J. Lábus, B. Skočdopolová nebo M. Častvaj Plánková, 

M. Dejdar, J. Synková, L. Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, 

O. Ruml, P. Vršek, Z. Měsíčková, J. Štefl íčková, R. Rych-

lá, D. Šváb, J. Vacková a M. Kořínek / režie a adaptace: 

J. Schmid / scéna: M. Melena / kostýmy: J. Sováková / 

hudební úprava: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / 

premiéra: 28. 3. 2003

Jan Schmid

PRAHA STOVĚŽATÁ
Netradiční zobrazení událostí, které se během staletí ode-

hrály na území našeho hlavního města, počínaje prvními 

Přemyslovci až po nejžhavější současnost. / hrají: J. Lá-

bus, J. Synková, M. Eben, P. Vacek, J. Korn, M. Dejdar, 

J. Kretschmerová, J. Jiráň, R. Mrázik, M. Kořínek, M. Ja-

nouš, R. Rychlá, D. Šváb, M. Častvaj Plánková, P. Vršek 

/ režie: J. Schmid / výprava: M. Melena / hudba: M. Koří-

nek, J. Schmitzer, M. Eben a další / dramaturgie: J. Etlík / 

premiéra: 12. 5. 2000

György Schwajda

SVATÁ RODINA
Hořká komedie, v níž jsou na modelu jedné rodiny zobraze-

ny všechny problémy soudobé lidské společnosti. / překlad: 

K. Pošová / hrají: J. Synková, P. Nový, M. Dejdar, R. Rychlá, 

O. Navrátil, J. Lábus, R. Mrázik, J. Jiráň, D. Renč / režie: 

J. Nvota / výprava: M. Hafsahl / hudba: M. Kořínek, J. Schmi-

tzer / texty písní: J. Schmitzer / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 

8. 4. 1998

Bedřich Smetana, 

Jan Schmid, Miroslav Kořínek

PRODANÁ NEVĚSTA

aneb Pojď domů, ona brečí
Jeníkův dobrý původ jako kapitál čili jak výhod-

ně a včas prodat nevěstu a ještě se stát správ-

cem. Všechno se sice trochu poplete, ale nako-

nec to dopadne, jak má v Prodance být. / hrají: 

M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková,

P. Vršek, Z. Měsíčková, R. Rychlá, B. Skočdopolová,

M. Janouš, J. Jiráň, M. Kořínek, D. Šváb, R. Mrázik

a P. Vacek / režie: J. Schmid / hudební adaptace 

a nastudování: M. Kořínek / scéna: M. Melena / kostý-

my: Š. Havlíčková / dramaturgická spolupráce: J. Etlík 

a Z. Hořínek / premiéra: 6. 6. 1996

Boris Vian

HLAVA MEDÚZY
Nejveselejší hra o impotenci, jakou si lze představit. Zname-

nitá groteskní komedie milostných víceúhelníků. / překlad:

E. Kulová a J. Etlík / hrají: J. Lábus, J. Kretschmerová, 

P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek / režie a úprava: M. La-

sica / výprava: M. Melena / hudební adaptace: M. Kořínek

dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 2. 2. 1996 / inscenace 

se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

HRAJE

Chcete-li dostávat novinky z dění v Ypsilonce,

zadejte svou e-mailovou adresu na internetových 

stránkách divadla v Odběru novinek.
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Vstupné se vrací pouze v případě změny nebo zrušení představení. Vrácení vstup-
ného uplatníte v místě zakoupení vstupenky, a to nejpozději v den konání
zrušeného představení. 

Vstupenky, zakoupené přes fakturu, je možné vrátit nebo vyměnit v obchodním oddělení.

Divadelní klub je otevřen po–pá 9.00–23.00 hod.,
so–ne hodinu před představením a po představení do 23.00 hod.

Sežeňte Mozarta!  Ředitel: Jan Schmid
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Vedoucí provozu: Zuzana Měsíčková
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110 00 Praha
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fi lipova@ypsilonka.cz

ttt FilFi i



Milý Jane, co Ti chci napsat? Že se mi moc líbila Tvá nová 
inscenace SEŽEŇTE MOZARTA!, je to půvabné dílko, tak trochu 
návrat k ypsilonským kořenům, k té původní hravosti a radosti. 
A Jiří Korn, tou úžasnou variabilitou, tím přirozeným pohybem mezi 
osobností a postavou – chodí po jevišti jako po vlastním pokoji, je 
v ní skvělý. Pro mě objev. Z dopisu Jana Koláře Janu Schmidovi, 
22. ledna 2015    (…) A pokud se ptáte na ten velice různorodý 
ansámbl, jehož součástí je operní pěvec Roman Janál, který hraje 
Sarastra, je tam Michaela Šrůmová, která hraje a především zpívá 
Paminu, Jiří Korn, který má dvojroli – jednak Papagena ve velice 
barvitém obleku a potom hraje skutečnou postavu Schikanedera, 
který, jak znalci vědí, je považovaný za jediného tvůrce libreta této 
opery. Ovšem objevuje se tam také postava jistého Giesecka, 
kterého hraje Oldřich Navrátil. Představuje se jako jevištní mistr, 
ale postupem času zjistíme, že je to vlastně taková šedá eminence 
v pozadí, (…) vlastně není ani tak důležitý příběh, jako pohrávání 
si s hudbou a myslím, že to co je všem těm vyjmenovaným lidem 
společné, je radost z toho si doslova „zablbnout“ na scéně, a to 
včetně operního pěvce Romana Janála. Jsem spíše zvyklá na to, 
že operní pěvci jsou takoví solidní, ale on si to zjevně vychutnává 
a hodně ho to baví. (…) samozřejmě se tam nedá najít nic 
prvoplánového, když se nad tím budeme zamýšlet, v podstatě to 
ukazuje, jak je nutná radost z tvorby, radost z inspirace a vlastně 
i takové poselství, které v sobě vždycky Ypsilonka nesla, a sice že 
úplně nejvíc to funguje, když se jedná o kolektivní tvorbu a všichni 
si vlastně vycházejí vstříc ve prospěch díla.“ Jana Soprová, Český 
rozhlas – Divadelní panorama, 19. ledna 2015    (…) Hravost
a zábavnost jsou tedy hlavními pilíři večera. (…) Čím ovšem 
Jan Schmid po celou dobu, kdy Ypsilonku vede, vítězí, je 
jeho schopnost přitáhnout do souboru, nebo i pro jednotlivou 
inscenaci, výborné herce a zpěváky. To se mu podařilo i tentokrát. 
Bezpochyby obsazením Jiřího Korna do rolí Schikanedera (autora 
libreta) a Papagena (jedna z postav opery) získává inscenace 
přinejmenším na zajímavosti. Kornův herecký výkon však brzy 
zvědavost z toho, jak populární zpěvák zvládne herecký part na 
tak malém jevišti, zasouvá do pozadí a divák se už jenom kochá 
roztomilou a nenásilnou komickou kreací. (…) v závěru představení  
je mu dána možnost v nádherně šlapající úpravě písně Anything 
goes od Cole Portera, předvést v plném lesku, co umí. (…) Zvláštní 
pozornost si také zasluhuje výkon Petra Vrška v roli Tamina. 
Nejenom, že výborně zvládá pěvecký part, ale našel si perfektní 
hereckou polohu, která mu dává možnost rozehrát všechny možné 
nuance – od velké, jakoby ochotnicky stylizované nadsázky, přes 
civilní odstup, po jemně romantizující chvilky. Všechny tyto polohy 
pak dokáže udržet i při náročném zpěvu, což při jeho činoherní 
průpravě, je obdivuhodné. Marie Třešňáková, Česká televize – web 
ČT 24, 23. ledna 2015    (...) Divák sleduje vášnivě rozhádanou 
zkoušku na operu, postavy, které se diegeticky proplétají 
a propadávají svými komentáři z minulosti do současnosti, a mezi 
nimiž vířivě poskakují tři královniny dívky, opentlující příběh svým 
půvabem (výborné výkony Paulíny Labudové, Renaty Rychlé 
a Kamily Kikinčukové), a dobře se baví po celé dvě a půl hodiny – to 
samo je hodno obdivu. Ne vše je plně srozumitelné, tomu kdo nezná 
Kouzelnou fl étnu, ne vše vyjde, jak má, ale přes tyto handicapy, 
jež si inscenátoři dobrovolně o své újmě ukládají, je celkový 
výsledek více než pozoruhodný a rozhodně hodný zhlédnutí. (...) 
Klíčem k úspěchu je totiž to nejpodstatnější: vtipné, nápadité, 
hravé hudební aranžmá Miroslava Kořínka a živá bezprostřednost 
hudebního nastudování, jíž se účastní všichni, byť každý svým 
specifi ckým dílem. (...) I s těmito výhradami je pro mne inscenace 
Sežeňte Mozarta! zdaleka nejlepším počinem Ypsilonky minimálně 
v této dekádě. Ivan Žáček, Divadelní noviny, 3. února 2015

Prý jsi byla odkojená v divadelní šatně 
svojí maminky, co je na tom pravdy? 
Vyrostla jsem v herecké rodině. Maminka byla 
sólistkou operety a táta zase členem činohry 
v DJKT v Plzni. Už ve třech letech jsem si 
zahrála v muzikálu Nejkrásnější válka jedno 
z dětí. Postupem času jsem dostávala v divadle 
i menší roličky v činoherním souboru. To mělo 
asi vliv na moje pozdější rozhodnutí, že jsem se 
přihlásila na Pražskou konzervatoř.

Tvoje příjmení je vůbec v českých divadelně-fi lmových vodách více než 
známé, jak se s takovým vínkem vyrovnáváš – je vůbec potřeba takové 
„vyrovnání se“? Nic jiného mi nezbývá. Na jedné straně je to určitá výhoda, že 
si můžeme navzájem poradit a podpořit se, ale na druhé straně to má i některé 
nevýhody, se kterými se musí každé „herecké“ dítě vyrovnat.
Slyšela jsem, že máš na divadle ráda proměnlivost, humor a dobré vztahy. To 
je přeci celá Ypsilonka! Ano! Vždy jsem si moc přála, hrát v divadle, kde je skvělá 
parta lidí a hereckých osobností, protože to je, podle mého názoru, to nejdůležitější, 
aby mohla vznikat pěkná představení. Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že bych 
si mohla zahrát právě v Ypsilonce. Moc si to užívám a vážím si toho.
Hraješ a skvěle zpíváš v inscenaci Sežeňte Mozarta!, kde jsi Papagenou 
i Dívkou Královny noci. Jak se Ti zkoušelo na ypsilonských prknech 
a jaká na ně byla vůbec Tvoje cesta? Zkoušení bylo úžasné. Všichni mě 
v pohodě přijali mezi sebe a rychle si zvykli na mojí „hyperaktivitu“. Při práci 
panovala tvůrčí, dobrá nálada, takže jsem se na zkoušení vždycky moc těšila. 
Když jsem v pohodě, dělá se mi daleko líp, než když zažívám při zkoušení 
stres. Do Ypsilonky jsem se dostala díky doporučení skvělé herečky Janičky 
Synkové, seznámila jsem se s ní při natáčení fi lmu Babovřesky, kde jsem hrála 
její vnučku. Už od naší první klapky mě bylo jasný, že jsem poznala úžasného 
člověka a zažili jsme spolu spoustu legrace. Zúčastnila jsem se konkurzu, který 
jsem úspěšně udělala, a tak jsem dostala roli Papageny.
Na jevišti Ypsilonky se můžeš, zdá se, plně realizovat. Například Marie 
Třešňáková z České televize to ocenila takto: „(…) Renata Rychlá, Paulína 
Labudová a Kamila Kikinčuková, každá svým způsobem chrlí nebývalý 
gejzír jevištní komiky, která nikdy nespadne pod čáru.“ Jak se na to 
díváš? Co na to říct. Mám z toho velkou radost a jsem ráda, že toto představení 
se kritikům líbí. A jen doufám, že si ten start nezkazím. 
Budou Tě moct diváci vidět ještě v nějaké inscenaci, „něco se chystá“? 
V dubnu mě čeká role milenky ve hře T. G. M. aneb Masaryk v kostce. Pro 
příznivce swingu, začneme v červnu zkoušet nové představení opět v režii 
Jana Schmida. Už se na to moc těším.
Od premiéry slýcháváme většinou pozitivní ohlasy, některé, že 
ypsilonskovský „Mozart“ je s trochou skromnosti a nadsázky 
dechberoucí – vybavíš si, kdy jsi naposledy vyrazila někomu dech (nebo 
zuby)? Upřímně nevybavuji. Ale vím, kdy MNĚ naposledy někdo vyrazil dech. 
Když jsem dostala skvělou příležitost si zahrát právě v Ypsilonce!  -af-

Arnošt Goldflam (ve vlastní úpravě) 
začal zkoušet Kafkovu Proměnu
Max Brod ve svém životopise o Franzi Kafkovi napsal, že se při psaní svých románů 
a povídek Kafka smál, a že tudíž jeho díla nemají být chápána jen jako vážná, existenciální 
podobenství, ale jako groteskní útvary plné humoru a legrace, z nichž je zřejmé, že humor 
je Kafkovi vlastní a je jeho základním postojem ke světu. Zeptali jsme se proto Arnošta 
Goldfl ama, který v našem divadle připravuje inscenaci na motivy Kafkovy Proměny, zda 
vidí Kafku podobně jako Brod a jestli i jeho inscenace bude především komediální, při 
níž se lidé budou hlavně bavit. Goldfl am odpověděl stručně, lapidárně a jasně: „Ano.“

S E Ž E Ň T E  M O Z A R TA !

S. Mrožek, B. Holiček ZÁBAVA
6. , 19. března a 7. dubna od 19.30 hod. na Malé scéně Studia Ypsilon

Slavná hra slavného dramatika trochu jinak. Mrožkova Zábava (u nás obvykle 
hraná jako Tancovačka) nabízí sice komediální, ale znepokojivý pohled na naši 

současnost. Co se stane 
ve světě, který chce pře-
devším bavit a být baven, 
když zábava jednoho dne 
prostě přestane fungovat? 
Absurdní černá komedie 
autora, jehož poetika je 
s Ypsilonkou úzce spří-
zněná, v režii zástupce 
nejmladší ypsilonkovské 
generace. A je to nářez!
hrají: D. Šváb, J. Slach, 
A. Polák a P. Hojer / 
režie: B. Holiček / premiéra 
16. 12. 2014

J. Schmid ŠKAREDÁ STŘEDA
A N E B  T E T A  Z  H A L I F A X U
23. března a 14. dubna od 19.30 hod. ve Studiu Ypsilon / Trochu zběsilá komedie 
o absurdnostech dnešního života. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které 
doba shodou okolností postavila proti sobě, takže jsme svědky různě obrácené logiky. 
Je to příběh dvou rodin, který se proplete a chce situaci řešit groteskně nesmyslným 
nápadem. Jenomže ono je vždycky všechno trochu jinak a blbost se stěhuje.
…a hodně se muzicíruje a zpívá. / hrají: M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, O. Navrátil, 
R. Rychlá, M. Bohadlo, J. Vacková, B. Vyskočilová, M. Janouš, L. Malkina 
a D. Renč / režie: Jan Schmid / premiéra 26. a 28. 4. 2013

Cabaret Calembour / PLEJTVÁK / 19. dubna v 19.30 hod. na Malé scéně 
Studia Ypsilon / Komedie Milana Šotka o boji o sedm obratlů. Hra realizovaných 
metafor české malosti a uměleckých kompromisů. „Počkejte! Češi si postaví 
muzeum a nevejde se do něj velryba?“ / režie: Milan Šotek

Divadlo VOSTO5 / SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ / 31. března a 10. dubna 
v 19.30 hod. na Malé scéně Studia Ypsilon / Osudový příběh českého 
lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty v originálním loutkovém 
zpracování. / režie: O. Cihlář

Ztracená existence / DENTÁLNÍ RAPSÓDIE / 2. března v 19.30 hod. ve Studiu 
Ypsilon / Příběh odehrávající se v ústní dutině jedné dívky. / režie: A. Guha a kol. 

Ztracená existence / VAŘPARÁDA / 28. dubna v 19.30 hod. na Malé scéně 
Studia Ypsilon / Eintopf z kuchyně Ztracené existence. / režie: Ztracená existence 

Jiří Maryško / DIVADLO DEMAGO / 12. dubna v 19.30 hod. na Malé scéně 
Studia Ypsilon / Improvizované performance jednoho muže.

V březnu a dubnu se nikam nechystáme a budeme pro vás hrát v Praze.

Svět knihy (na jevišti) 2015
Studio Ypsilon se i letos zapojí do dění kolem 
mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. 
V loňském roce jste se na výstavním stánku 
mohli potkat s Janem Schmidem, Markem 
Ebenem, Janem Jiráněm nebo Arnoštěm Godlfl amem. Letos 

je pro nás novinkou zapojení do originální 
divadelní přehlídky Svět knihy na jevišti, 
která je součástí doprovodného programu. Její 
dramaturgie je každoročně inspirována hlavními 
tématy veletrhu a vybranou literární tematikou. 
Ypsilonka v rámci přehlídky uvede představení 
Babička se vrací (24. dubna) a T. G. M.
aneb Masaryk v kostce (5. května). Ten, kdo 
půjde na vybraná divadelní představení, bude 
nejen bohatší o kvalitní umělecký zážitek, ale 
získá rovněž ke své vstupence jako bonus 50% 
slevový kupon ze vstupného na veletrh.

50 let Ypsilonu 
vyvrcholilo v září loňského 
roku Slavnostním večerem 
a na začátku toho letošního 
oslavili 50 hned dva 
dlouholetí členové Y. Petr 
Vacek slavil v lednu, Martin 
Dejdar 11. března. A do 
třetice dodatečně a veřejně 
přejeme k lednovému jubileu 
Jiřímu Lábusovi (65)! 

Ve středu 25. února se konala 150. repríza Rusalky 
nejen podle Dvořáka, ve které můžete vidět, jak je v Ypsilonce 
zvykem, celou řadu známých tváří. Jiří Černý do Divadelních 
novin o Rusalce kdysi napsal ve své kritice něco, co platí i dnes: 
„(…) ideální ypsilonský návštěvník zná originál. Čím líp, tím víc 
se baví – a zároveň mile, vteřinově dojímá; především během 
slavných árií, které Kořínkova úprava téměř důsledně odnímá 
sólistům a svěřuje cudnému sboru. (…)

/ ÁPLEJTVÁK /K é é ě19. dubna v 19.30 hod. na Malé scéněěě 
lů Hra realizovanýchh

oveň mile, vteř
eré Kořínkova úprava téměř důsledně odnímmá 
je cudnému sboru. (…)j ( )cudném

Výsledky soutěže:
1. místo
ZŠ Vlkoš – Létající srdce
11 žáků 4. a 5. třídy pod vedením paní učitelky Hany Apoleníkové

ZŠ Svatobořice-Mistřín – Srdce pro Filípka
23 dětí z 5. A pod vedením paní učitelky Lenky Horáčkové

2. místo
ZŠ Bohumínská, Ostrava-Slezská Ostrava – Srdce kolem dokola
19 deváťáků pod vedením paní učitelky Liany Svobodové

3. místo
ZŠ Masarykova, Plzeň-sever – Srdce pro Unii neslyšících
9 žáků 9. B pod vedením paní učitelky Michaely Kokoškové

ZŠ Mikuláše z Husi, Tábor – Děti dětem
21 žáků z 8. B pod vedením paní učitelky Drahomíry Kožíškové

ZŠ Zlonice – Srdce z knofl íků pro Járu
25 osmáků pod vedením paní učitelky Š. Bauerové

Ve středu 25. února 2015 proběhlo v Ypsilonce předání cen pro 
vítězné školní kolektivy. Do soutěže bylo celkem zasláno přes 
500 soutěžních příspěvků, zapojilo se přes 10 000 dětí a pro 
jejich práce bylo zasláno přes 100 000 hlasů ve veřejné hla-
sovací soutěži na webu časopisu AGE. Porota hodnotila sou-
těžní fotografi i předmětu a literární text jako celek. Soutěžním 
příspěvkem se mohla stát fotografi e vyrobeného srdce (nebo 
srdcí) a literárně zpracovaný text libovolného žánru, z něhož 
bylo zřejmé, komu bylo srdce určeno a proč. Soutěž mediálně 
zaznamenala například Česká televize (Zprávičky ČT :D).

Srdce s láskou darované

P. Vacek, M. Dejdar a A. Goldflam 
ve Faustovi a Markétce

„Myšlenka soutěže Srdce s láskou daro-
vané se mi líbí hned z několika hledisek. 
Jednak jde o tvorbu a přirozenou tvoři-
vost, která dnes v životě trochu absen-
tuje. Dále jde o to, že chceme druhého 
obdarovat, udělat mu radost a dát najevo 
svůj vztah. Za třetí je pro mě nejzajíma-
vější to, že nejde o záležitost jednotlivce, 
ale že chceme něco vytvořit společně, 
v týmu, což vyžaduje shodu všech a dob-
rý nápad, na němž bude mít každý svým 
způsobem podíl. Čili předpoklad je umět 
se domlouvat na vzájemnosti. Právě 

v tom jsem nalezl společný jmenovatel se Studiem Ypsilon. 
Bylo by ideální, kdyby zkušenost, kterou mladí účastnící sou-

těže získají ze vzájemného re-
spektu, měla smysl i do jejich
dalšího života.“    (Jan Schmid) 

J. Schmid Muž na větvi
aneb Slavnost na horách či Prvobytně 
pospolné místo v Čechách
11. března a 9. dubna od 19.30 hod. ve Studiu Ypsilon / Roli Emilky 
přezkoušela Paulína Labudová a od února ji úspěšně hraje.
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Zřizovatelem je hl. město Praha


