
05. po 19.30  Faust a Markétka Divadlo

06. út 19.30 Muž na větvi  Divadlo

07. st 19.30 Vdovou proti své vůli Divadlo

08. čt 19.30 Rusalka nejen podle Dvořáka Divadlo

09. pá 19.30 Vratká prkna Malá scéna

11. ne 19.30 Cabaret Calembour: 

   Plejtvák Malá scéna

12. po 19.30 Prodaná nevěsta Divadlo

13. út 19.30 Škaredá středa Divadlo

14. st 19.30 Zábava  Malá scéna

15. čt 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

16. pá 19.30 iJá Malá scéna

18. ne 19.30 Sežeňte Mozarta!    Divadlo

19. po 19.30 Sežeňte Mozarta!    Divadlo

20. út 19.30 Nový bleší cirkus Divadlo

21. st 19.30 Vratká prkna Malá scéna

22. čt 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 #jsi_user   Malá scéna

23. pá 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadla

25. ne 19.30 Praha stověžatá Divadlo

26. po 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 Sežeňte Mozarta!  Divadlo

27. út 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

28. st 19.30 Zábava  Malá scéna

29. čt 19.30 T.G.M. Divadlo

30. pá 19.30 Vratká prkna Malá scéna

01. ne 19.30 VOSTO5: 

   Slzy ošlehaných mužů Malá scéna

02. po 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 Zábava Malá scéna

03. út 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

04. st 19.30  Babička se vrací Divadlo

05. čt 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

06. pá 19.30 iJá Malá scéna

08. ne 19.30 Prodaná nevěsta Divadlo

09. po 19.00 Vratká prkna   ZADÁNO Divadlo

10. út 19.30 Nový bleší cirkus Divadlo

11. st 19.30  Ztracená existence:

Jak Vinetů... Malá scéna

12. čt 19.30 Cabaret Calembour: 

   Plejtvák Malá scéna

13. pá 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

15. ne 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

16. po 19.30 ČOV:   ZADÁNO 

   Vyhlášení trenéra roku Divadlo

17. út 19.30 Vdovou proti své vůli Divadlo

18. st 19.30 Faust a Markétka Divadlo

19. čt 19.30 Zábava Malá scéna

20. pá 19.30 Muž na větvi Divadlo

22. ne 19.30 Praha stověžatá Divadlo

23. po 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 Svatá rodina Divadlo

24. út 19.30 VOSTO5: 

   Operace: Levý hák   Malá scéna

25. st 19.30 Rusalka nejen podle Dvořáka Divadlo

26. čt 19.30 Pánská šatna Divadlo

27. pá 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

 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.

Vstupné se vrací pouze v případě změny nebo zrušení představení. Vrácení 
vstupného uplatníte v místě zakoupení vstupenky, a to nejpozději v den konání 
zrušeného představení. 

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 / drama-

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

inscenace se hraje na Male sceně 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 

Jan Schmid a kol.

MUŽ NA VĚTVI

aneb Slavnost na horách či Prvobytně 

pospolné místo v Čechách
Ypsi lonka j inak. 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, B. Vyskočilová 

nebo 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 

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

P. Hojer a V. Holičková / režie: B. Holiček / scéna: N. Tem-

pír / kostýmy: P. Vlachynská / dramaturgie: J. Tošovský / 

premiéra: 16. 12. 2011 / inscenace se hraje na Malé scé-

ně 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 odha-

lení, nové souvislosti! / hrají: V. Helšus, J. Synková, 

P. Vacek, P. Vršek, B. Holiček, P. Nový, J. Přeučil, J. Štěd-

roň, B. Vyskočilová, R.  Rychlá, R. Mrázik, 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 Něm-

cová, jak se s největší pravděpodobností skutečně udál, a jak ho 

vidíme dnes. / hrají: J. Synková, J. Lábus, L. Malkina, P. Nový, 

J. Jiráň, B. Vyskočilová nebo J. Vacková, B. Skočdopolová, 

L. Loubalová, J. Štefl íčková, R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš, 

J. Slach, M. Bohadlo a D. Renč / režie: A. Goldfl am / výprava: 

P. Goldfl amová Štětinová / hudební adaptace: M. Kořínek / dra-

maturgie: 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 

prostopášný 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. Lou-

balová, J. Noha, M. Zoubková nebo L. Novotná, J. Neu-

mann, B. Skočdopolová, D. Renč, J. Slach, D. Šváb, 

P. Vacek a P. Vršek / režie: J. Schmid / výprava: J. Malina 

/ hudební nastudování: 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. 

Jenomže hranice divadla a baru přestaly být zřetelné. / hra-

jí: 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 lite-

ratury 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 světa mytických 

postav i komplikovaného světa lidí. / hrají: J. Lábus, M. Čas-

tvaj Plánková, M. Dejdar, J. Synková, L. Loubalová, P. Vacek, 

J. Jiráň, O. Ruml, P. Vršek, Z. Měsíčková, J. Štefl íčková, 

R. Rychlá, D. Šváb, J. Vacková a M. Kořínek / režie a adap-

tace: 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 stale-

tí odehrály na území našeho hlavního města, počína-

je prvními Přemyslovci až po nejžhavější současnost. / 

hrají: J. Lábus, J. Synková, M. Eben, P. Vacek, J. Korn, 

M. Dejdar, J. Kretschmerová, J. Jiráň, R. Mrázik, M. Koří-

nek, M. Janouš, R. Rychlá, D. Šváb, M. Častvaj Plánková, 

P. Vršek / režie: J. Schmid / výprava: M. Melena / hudba: 

M. Kořínek, 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 zob-

razeny všechny problémy soudobé lidské společnosti. / 

překlad: K. Pošová / hrají: J. Synková, P. Nový, M. Dej-

dar, L. Termerová nebo R. Rychlá, O. Navrátil, J. Lábus, 

R. Mrázik, J. Jiráň, M. Kořínek / režie: J. Nvota / výpra-

va: M. Hafsahl / hudba: M. Kořínek, J. Schmitzer / tex-

ty 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 

nakonec to dopadne, jak má v Prodance být.

/ hrají: M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková,

P. Vršek, Z. Měsíčková, R. Rychlá, B. Skočdopo-

lová, 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 

/ kostýmy: 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. Lasi-

ca / 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.

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!  (z jedné zkoušky inscenace)

Vratká prkna
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W. A. Mozart, J. Schmid

SEŽEŇTE MOZARTA!
Hudební kratochvíle kolem fl étny, která je kouzelná. / 18., 19., 23., 26. ledna, 
5. a 15. února od 19.30 hod. ve Studiu Ypsilon / Z hlediska tématu a našeho výkladu 
je to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. / premiéry 18. a 19. ledna 2015

Paulína Labudová je od konce loňského 
roku novou členkou dámské části 
souboru. V Ypsilonce začala blechou, 
pokračuje dívkou z družiny Královny noci 
a zároveň fi ktivní Paminou. 

Původně jste rodačkou ze Slovenska 
a postupně jste se přibližovala přes Moravu až k Praze. Jaká byla vůbec 
Vaše (první) cesta do divadla ve Spálené? U zrodu mé výpravy za uměním 
stálo moje rodné město, sestry a asi milion událostí, od básniček na svatbách po 
hopkání na folklórních festivalech. Do divadla mě po uši namočili až na JAMU. Je 
sranda, že vedoucí mého ateliéru Nika Brettschneiderová, která je dle mého názoru 
jedním z nejvzácnějších lidí v oboru, také svého času začínala v Ypsilonce. Po škole 
jsem se přestěhovala do Prahy, lovila příležitosti a chodila kolem Ypsilonky jak tygr. 
Ne marně! Pan Schmid, bohudík, reagoval na můj mail, dali jsme si schůzku, zeptal 
se mě, jestli dovedu být trapná, vtipná, živá a zpívající a už to bylo. 
Ypsilonka je právě známá i tím, že herecký soubor je vybírán a koncipován 
k umělecké všestrannosti, s velkým důrazem na muzikálnost a hudebnost. 
V první inscenaci, ve které jste se objevila, byl Nový bleší cirkus autora 
a režiséra Milana Šotka. Diváci v ní mohou slyšet, že skvěle ovládáte hru 
na klavír… Klavír jsem studovala už na ZUŠ, k tomu jsem si přibrala zpěv sólový 
a sborový, tedy celkově jedenáct let píle, srandy, slz, notiček, tónů a skvělých 
učitelek. Své blahé slovenské dětství jsem zasvětila zpěvu lidových písní. Inu, 
v horách, kde jsem se narodila, málokdo neoslavuje život zpěvem, smíchem 
a korbáčikami. V Novém bleším cirkuse se tyhle mé muzikální dovednosti daly 
krásně zužitkovat, a to bylo jistě zásadní pro spolužití Ypsilonka a já. 
Vaše motto je „Žiadny človek to nedotiahne ďaleko, ak aspoň raz za život 
nedostal po papuli.“ Vzpomenete si, jestli a kdy jste takto dostala za 
vyučenou v divadle? Ne v divadle, ale kvůli němu. Nezapomenu, jaký byl 
první rok studia pro holku z malého města! Naivně jsem myslela, že JAMU 
bude jeden velký mejdan, ale hop hop! Studovat herectví v češtině, která 
mi samozřejmě v puse absolutně nefungovala, přitom si vydělávat na život, 
ochutnávat divadlo, nerozumět mu, snažit se zapadnout, pochybovat o sobě, 
narážet na hlupáky, … a  maminka byla tak daleko! 
Ypsilonka je také pověstná originálními „pastmi“ od hereckých kolegů. 
Prozradíte, jestli Vás někdo při zkoušení nové inscenace Jana Schmida 
Sežeňte Mozarta! nachytal? Zkoušky s praštěnými kolegy jsem si ohromně 
oblíbila. Bylo veselo, povídalo se, vládla pohoda. Je pak ale obdivuhodné, že ani 
takhle nadlehčené zkoušky neztrácí na profesionalitě. Vtípky a „pastmi“ jsme se 
začali obdarovávat u projížděček a pak u představení! Mým tipem v tomto ohledu 
byl Martin Janouš, Renata Rychlá a Petr Vršek. Nezůstanu nic dlužná!  Mám 
ráda, když to žije, a to s těmito blázny zaručeně ano. 
Můžeme divákům vysvětlit fi ktivní Paminu a přitom neprozradit inscenační 
překvapení? Zauzlení s Paminou je střípek, kterým pan Schmid opět úspěšně 
zmate diváky. Těším se z toho. Ženské jsou ženské. A ženské chtějí chlapy. 
A opačně. Víc neřeknu.
Tento titul je volnou adaptací Mozartovy Kouzelné fl étny. Stalo se Vám 
v poslední době něco kouzelného? Kouzelné je třeba, že s mým milým přes 
rok a půl bydlíme v garsonce a ještě jsme se nezbláznili . Nebo že byl krásný 
podzim. Za kouzlo považuju i fakt, že mě pan Schmid zasvětil do chodu divadla 
a že mi důvěřuje. Nezklamu.
V novém roce Vás také čekají nové role v komediích Muž na větvi a Škaredá 
středa. Jak se těšíte na konkrétní úlohy, které Vás čekají? Jsou pro mě 
velkou výzvou, protože své role přebírám z již dlouho fungujících inscenací. 
Naskakuju tudíž do rozjetého vlaku, jak se říká, a to chce nejen velkou přípravu, 
ale i otevřené oči pro kolegy a okamžité vstřebávání jejich podnětů na jevišti. 
Zároveň doufám, že slovenský vítr, který mi dennodenně rozfoukává vlasy, 
dokáže oběma titulům přinést další kvality a odstíny. -af- 

Opravdová senzace.
Sežeňte Mozarta! Rituální komedie. Připravujeme hudební 
divadlo s výsostným objevem, jež souvisí se vznikem opery 
Kouzelná fl étna. Jak to tenkrát bylo a kdo za vším stál, 
kdo nejspíš vyprovokoval W. A. Mozarta k napsání několika 
uměleckých hitů, jež zůstávají nezapomenutelné pro příští časy 
a jsou srovnatelné vždy s tím nejlepším. Tím záhadným mužem 
byla geniální osobnost, která do dnešní doby zůstala téměř 
zapomenuta. Tento fakt dá ráz i našemu představení. Z hlediska 
tématu a tohoto našeho výkladu je to inscenace aktuální, 
do dnešní doby jak dělaná. Představení Sežeňte Mozarta! 
do jisté míry také navazuje na naši dřívější slavnou inscenaci 
Mozart v Praze, kde hudebního skladatele představoval Jan 
Jiráň, kterého zde uvidíme v téže roli, tentokrát v lidovém divadle 
Na Vídeňce, kde ředitele a postavu Papagena hraje a zpívá Jiří 
Korn. Hlavním pěveckým spoluhráčem mu bude Roman Janál 
jako Sarastro, jehož protivnici Královnu noci představuje Jana 
Synková. Záhadného muže, inspirátora a improvizátora díla, 
jistého Giesecka hraje Oldřich Navrátil. Vedle historických 
osobností jmenujme také postavy opery. Tamina, který prochází 
záludnými zkouškami, hraje Petr Vršek, Paminu, kterou chce 
Tamino z lásky zachránit, uvidíme v podání Michaely Šrůmové. 
Dále zde budou tři obratné, komické dívky, jež představují 
Paulína Labudová, Kamila Kikinčuková a Renata Rychlá také 
jako Konstance. Hrůzného a chlípného Monostata hraje Martin 
Janouš. V dalších postavách se představí Lenka Loubalová, 
Mikuláš Čížek, Pavel Nový, Dominik Renč a především 
Miroslav Kořínek, který veškerou Mozartovu i jinou hudbu 
adaptoval a nastudoval. Výtvarníkem inscenace je Jaroslav 
Malina, dramaturgem Jaroslav Etlík, autorem koncepce 
a režisérem Jan Schmid. 

 S. Mrožek, B. Holiček / ZÁBAVA
14., 28. ledna, 2. a 19. února od 19.30 hod. na Malé scéně Studia Ypsilon
hrají: D. Šváb, J. Slach, A. Polák a P. Hojer / režie: B. Holiček / premiéra 16. 12. 2014

Prodaná nevěsta
V ČESKÉ TELEVIZI
Česká televize v prosinci loňského roku natočila záznam 
kultovní ypsilonské inscenace Prodaná nevěsta aneb Pojď 
domů, ona brečí (B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek). Premiéra 
naší Prodané nevěsty Bedřicha Smetany byla v červnu 1996. 
Je tedy na repertoáru už devatenáctým rokem, hraje se sice 
jen nepravidelně, ale je o ni zájem a nám slouží jako srovnávací 
představení s naší novější tvorbou. Je to tedy inscenace stará, 
ale stále živá – a jak člověk přirozeně stárne, možná se to děje 
pomaleji a těm, kteří v ní hrají a zpívají, se jistě prodlužuje 
mládí, když ani ta inscenace nestárne. Jsou přece věci, které 
trvají, a věku se to netýká. A ještě: projeli jsme s ní kus světa 
(Jan Schmid). V lednu 2013 oslavila svou kulatou 400. reprízu. 
Režisérem televizního záznamu pro Českou televizi je Aleš Kisil.

Cabaret Calembour / PLEJTVÁK / 11. ledna a 12. února 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

DERNIÉRA Divadlo VOSTO5 / OPERACE: Levý hák / 24. února v 19.30 hod. 
na Malé scéně Studia Ypsilon / Historická mystifi kace. / režie: O. Cihlář a J. Havelka

Divadlo VOSTO5 / SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ / 1. února 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 / JAK VINETŮ...  / 11. února v 19.30 hod. ve Studiu Ypsilon 
/ Wild widows western. / Životnost kovbojů není na Divokém západě nijak závratná. 
/ režie: V. B. Dvořák, A. Guha 

SVATÁ RODINA 16. ledna v Mladé Boleslavi v 19.30 hodin
VRATKÁ PRKNA 11. února v Ostravě a 12. února v Bruntálu vždy v 19.00 hodin
ŠKAREDÁ STŘEDA 16. února v Novém Bydžově 
a 24. února ve Vysokém Mýtě vždy v 19.30 hodin.

Od jara chystáme více představení s dřívějším začátkem 
než večer  – vhodné pro školní kolektivy, seniory a další zájemce. 
Sledujte program nebo kontaktujte naše pokladny (224 947 119). 

Ohlédnutí za podzimem
Jiří Korn a Ondřej Ruml nově na jevišti Ypsilonky

„Zase se mi jednou splnil 
sen – spolupráce s lidmi, 
které obdivuju už dlouho. 
Přijďte se podívat na tuhle 
opravdu povedenou taška-
řici. P. S. Kdybyste nevě-
děli, co to mám na jevišti 
v ruce, tak je to kuše...
totiž basová kuše. S teno-
rovou kuší by to nešlo, 
vždyť hraju hajného, tak to 
dá rozum, ne?“

 (Ondřej Ruml)

Noc divadel  2014 
Druhý ročník Noci divadel v ČR, který proběhl v sobotu 15. listopadu 2014, jsme 
věnovali poodhalení prvních střípků novinek, které jsou od prosince a od ledna na 
repertoáru. První skupina odešla na prohlídku zákulisí v 18.00 hodin. Petr Vacek 
se převtělil do Hany Hegerové a zazpíval píseň Rozvod, Braňo Holiček na Malé 
scéně představil kontinuální a generační Ypsilonku − iJá, Demo demokracie, 
#jsi_user, řeč přišla i na novou inscenaci Zábava! Potkat jste u nás mohli i blechy 
z Nového blešího cirkusu. Společná fota, výstava plakátů, povídání o historii, sou-
časnosti i budoucnosti, ale hlavně vše s myšlenkou společného SETKÁNÍ!

Černá komedie o hledání 
smyslu zábavy a života 
aneb Braňo Holiček a Jan 
Tošovský o (z)Zábavě
Zábava je absurdní existenciální jednoaktovka – černá, smut-
ná komedie, vlastně je to o hledání něčeho skutečného, zába-
vy, pravdy, otázka je, v čem je vůbec zábava? Pustili jsme se 
s dramaturgem Janem Tošovským do výrazné autorské úpravy 
Mrožkova textu (původní kostru, rámec příběhu jsme nechali, ale 
aktualizovali). Z původních padesáti stránek zůstalo asi dvacet, 
zbytek byl přepracován, nově dopsán, abychom došli k naplnění 
autorského záměru, že se stále o něco snažíme, ale i když se to 
daří, neuvědomujeme si vlastní hodnotu, stále nejsme spokojeni, 
stále dokola se snažíme o sebepotvrzování. Proto přecházíme   
estrádního začátku až k dekadentnímu konci.  -bh-

Málokoho asi překvapí, že Braňo Holiček přistupuje k textu 
výrazně autorsky – Mrožkovu výchozí situaci, v níž tři venkovští 
mládenci hledají v prázdné hospodě zábavu, od základu pro-
měňuje. Herec, jeviště a publikum – výchozí základní předpo-
klad každého pokusu o zábavu. -jt-

Rusalka, P. Vacek, O. Ruml, Z. Měsíčková

2014

Praha stověžatá, M. Eben, M. Dejdar, J. Kretschmerová, J. Korn

Děkujeme všem za nádher-

né přestavení TGM. Bavili jsme se i dojímali.

V první půli února se 
v Ypsilonce uskuteční 
slavnostní vyhlášení 
výherců výtvarně-lite-
rární soutěže pro dět-
ské kolektivy Srdce 
s láskou darované, 
která byla vyhlášena 
vydavatelem časopisu 
AGE ve spolupráci s tis-
kárnou OPTYS a Studi-
em Ypsilon. Předsedou 
poroty se stal ředitel 
divadla Jan Schmid, 
členy poroty byly mimo 

jiné Jiří Lábus, Jan Jiráň, Jana Synková a další. Více o soutěži 
na stránkách časopisu AGE age-management.cz.

Vyhlášení nejlepšího trenéra roku 
Je nám ctí, že pro slavnostní vyhlášení nejlepšího 
trenéra roku si Český olympijský výbor vybral již 
podruhé prostory Studia Ypsilon. Udílení cen za 
účasti České televize se koná 16. února.

***** Včerejší Bleší cirkus byl 

opravdu velmi luxusním zážitkem 

Zřizovatelem je hl. město Praha


