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A NĚKTEŘÍ 

JEHO HOSTÉ

Jan Večeřa a kol.

Klub lhářů pana E.
Každý zřejmě aspoň jednou v životě zalhal. Někdo lže ovšem 

pořád a někdo už dokonce ani neví, kdy mluví pravdu a kdy 

lže. Členové záhadného klubu pana E. se snaží skoncovat 

se lží a znovu v sobě objevit pravdu. Autorská inscenace na 

téma pravdy, lži a toho, co je mezi nimi. / hrají: J. Bradáč, 

P. Zajíček, L. Karda, J. Večeřa, L. Přichystalová, M. Eben 

(ze záznamu) / režie: J. Večeřa a kol. / dramaturgie: P. Zajíček  

hudba a její nastudování: J. Bradáč / scéna a výtvarné řešení: 

O. Zicha / premiéra: 2. 2. 2018

Jan Schmid

KOSTKY JSOU VRŽENY aneb Don Juan

a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi
Chcete zažít Silvestr? S Osvobozeným divadlem? Hudebně 

taneční revuální večer, kterým bude seriálovým způsobem 

probíhat příběh dona Juana a jiné zábavné atrakce, vždy s nej-

různější hudbou Jaroslava Ježka. A i na trapasy dojde! Možná 

i na předsevzetí. / hrají: P. Vršek, J. Onder, M. Bohadlo, K. Ki-

kinčuková nebo B. Skočdopolová, J. Kretschmerová, J. Vac-

ková, L. Loubalová, O. Zicha, J. Večeřa, J. Bradáč, M. Kořínek, 

D. Renč, J. Noha, T. Víšek, P. Hasman, K. Mende a L. Přichys-

talová / režie: J. Schmid / výprava: O. Zicha / hudební aranžmá 

a nastudování: Miroslav Kořínek, Dominik Renč, Jan Bradáč 

/ choreografie: J. Onder / dramaturgie: J. Etlík / premiéra:  

15. 12. 2017

Jan Schmid

VARIETÉ FREDA A. aneb Chytání větru
Možná náhoda, určitě objev! Zároveň tanečně hudební di-

vadlo. Přišli jsme na to, že slavný americký tanečník Fred 

Astaire, kterého v Ypsilonu bude hrát a zpívat Jan Onder, 

má kořeny v Praze. Naší hlavní inspirací jsou vzpomínky 

Astairovy taneční partnerky Ginger Rogers. Chceme, aby 

se inscenace v něčem podobala tehdejšímu zábavnému 

americkému divadlu – něčemu mezi vaudevillem, revuí a va-

rieté. Zazní zde mnoho slavné muziky. Zkrátka budeme se 

vydávat po opomíjených cestičkách, když ty hlavní jsou už 

tak vyšlapané. / hrají: J. Onder, J. Synková, B. Skočdopolo-

vá, O. Navrátil, P. Vršek, K. Kikinčuková, P. Nový, R. Rychlá, 

M. Bohadlo, K. Mende, J. Bradáč, M. Janouš, J. Vacková, J. Ve-

čeřa, R. Mrázik, J. Noha, D. Renč / režie: J. Schmid / výprava: 

O. Zicha / hudební adaptace: V. Šrámek a D. Renč / choreo-

grafie: J. Onder / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 12. 1. 2017

Jan Schmid

SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ
Swing je vynikající muzika, která přináší oživující a omla-

zující zážitek. Pro mladé je objevem a trendem, pro 

starší nestárnoucí záležitostí – zkrátka swing. Swing 

je svižnou harmonií pro život, poskytuje uvolnění a potě-

šení, přinášející nadhled a štěstí. Swing chytne za srdce 

a hýbá tělem. / hrají: M. Bohadlo, M. Janouš, M. Koří-

nek, J. Jiráň, K. Mende, K. Kikinčuková, P. Labudová 

nebo J. Šteflíčková, M. Plánková, J. Vacková, D. Renč, 

R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, J. Bradáč, J. Večeřa, 

J. Noha, F. Uhlíř a hosté / režie: J. Schmid / výprava: J. Malina 

/ hudební adaptace: M. Kořínek, J. Jiráň, M. Bohadlo  

a D. Renč / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 15. 1. 2016

Franz Kafka, Arnošt Goldflam

PROMĚNA
aneb Řehoř už toho má dost  

(variace na téma) 
Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru a jedno-

ho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil 

v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to vzali jako po-

dobenství a zpracovali jsme to po svém, ovšem v úctě 

a s láskou! Nechte se překvapit, určitě se pobavíte a tře-

ba vám bude i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka 

překvapivě nepřijdete! / hrají: P. Vršek, J. Kretschmero-

vá, O. Navrátil, P. Labudová, D. Šváb, B. Skočdopolová, 

K. Mende, M. Bohadlo a J. Vacková / režie: A. Goldflam 

/ výprava: P. Goldflamová Štětinová / hudba: M. Buzzi  

/ dramaturgie: J. Etlík / premiéry: 5. 6. 2015 / inscenace  

se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Schmid

SEŽEŇTE MOZARTA!
Hudební kratochvíle kolem flétny, 

která je kouzelná 
V Ypsilonu opravdová senzace. Rituální kome-
die. Hudební divadlo s výsostným objevem, jež sou-
visí se vznikem opery Kouzelná flétna. Jak to ten-
krát 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 srov-
natelné vždy s tím nejlepším. Tento fakt dá ráz i našemu 
představení. Z hlediska tématu a tohoto našeho výkla-
du je to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. 
/ hrají: R. Janál, P. Vršek, J. Korn, J. Synková, M. Šrůmová nebo 
J. Šrejma Kačírková, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Labudová, P. Nový, 
L. 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 / premiéra 18. 1. 2015

Braňo Holiček a kol.

#JSI_USER
Na začátku stála výzva udělat představení pro mladé lidi o inter-

netu a životě na něm. Jenže jak na to... a pak přišla zpráva o ne-

čekaném úmrtí Michala Kolesy. Michal byl internetová celebrita. 

Živoucí legenda. Duševně nemocný člověk, neschopný běžné-

ho života mezi lidmi, kterému internet nahrazoval sociální kon-

takt, kamarády, hospody, parties, výlety, rodinu, školu, zaměst-

nání. A nakonec se nejspíš nepřímo stal i jeho záhubou. Příběh  

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

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

ková nebo H. Řezáčová / režie: B. Holiček / výprava: N. Tempír 

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

se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy 

Jan Schmid 

ŠKAREDÁ STŘEDA aneb Teta z Halifaxu
Trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního života. 
Příběh dvou rodin, který se proplete, a které chtějí situaci řešit 
groteskně nesmyslným nápadem. Jenomže ono je vždycky 
všechno trochu jinak a blbost se stěhuje. ...a hodně se muzi-
círuje a zpívá. V jedné vile se sejdou: J. Lábus, J. Synková, 
M. Dejdar, R. Rychlá, M. Bohadlo, O. Navrátil, J. Vacková,  
P. Labudová, M. Janouš, L. Malkina nebo L. Louba-
lová a D. Renč / režie: J. Schmid / výprava: J. Malina / 
hudba a hudební nastudování: M. Kořínek / dramaturgie: 
J. Etlík / premiéra: 26. 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 vzájem-
ných „přihrávkách“ i nekompromisních „smečích“. / hrají:  
M. Dejdar, J. Lábus, J. Jiráň, P. Nový, M. Janouš 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. / hrají: 

P. Vršek, O. Navrátil, J. Synková, P. Vacek, K. Mende, J. Jiráň, 

R. Rychlá, J. Bradáč, P. Labudová nebo K. Kikinčuková, P. Nový, 

R. Mrázik, M. Janouš, L. Loubalová, J. Vacková, M. Bohadlo, 

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

Arnošt Goldflam

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, D. Šváb, L. Loubalová, R. Mrázik, B. Skočdopolová 

a M. Bohadlo nebo M. Chloupek / režie: A. Goldflam 

/ výprava: P. Goldflamová Štětinová / hudba: M. Potoček 

/ dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 8. 4. 2011 / inscenace se 

hraje na Malé scéně SY

Božena Němcová, Arnošt Goldflam

BABIČKA SE VRACÍ

aneb Dichtung und Wahrheit

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

na Němcová, jak se s největší pravděpodobností skutečně 

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

L. Malkina nebo A. Goldflam, P. Nový, J. Jiráň, J. Vac-

ková, B. Skočdopolová, L. Loubalová, J. Šteflíčková, 

R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš, K. Mende, M. Bohadlo 

a D. Renč / režie: A. Goldflam / výprava: P. Goldflamová 

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

/ premiéra: 11. 3. 2010

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. 

hrají: P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, A. Polák a M. Bohadlo 

/ 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

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. Plánková, M. Dejdar, 

J. Synková, L. Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, O. Ruml, P. Vr-

šek, Z. Měsíčková, J. Šteflíčková, R. Rychlá, J. Bradáč, 

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

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. Dejdar,  

R. Rychlá, O. Navrátil, J. Lábus, R. Mrázik, J. Jiráň, D. Renč 

/ režie: J. Nvota / výprava: M. Hafsahl / hudba: M. Kořínek,  

J. Schmitzer / 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 nakonec 

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 / 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. 

Znamenitá 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. Lasica 

/ 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

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ A POKLADNA – PASÁŽ OLYMPIC
Spálená 16, tel. 224 947 119, 224 054 333 nebo 090 na konci. 
Prodej vstupenek: po–pá od 9.00 do 19.30 hod., so–ne hodinu před představením.

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.

Vstupenky lze objednat na internetové adrese obchodni@ypsilonka.cz nebo zakoupit 
přímo 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. 

Chcete-li dostávat novinky z dění v Ypsilonce, 

zadejte svou e-mailovou adresu na internetových 

stránkách divadla v Odběru novinek.

08. po 19.30 Swing se vrací host: J. Vrbová Divadlo

09. út 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

10. st 19.30 Ztracená existence: 

   Shakespeare na flipchartu Divadlo

11. čt 19.30 Kostky jsou vrženy  Divadlo

12. pá 19.30 Vratká prkna Malá scéna

14. ne 19.30 Babička se vrací Divadlo

15. po 19.30 Svatá rodina Divadlo

16. út 19.30 Škaredá středa Divadlo

17. st 19.30 Pánská šatna Divadlo

18.  čt 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

19. pá 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

22. po 19.30 #jsi_user derniéra  Malá scéna

23. út 19.30 Proměna aneb Řehoř 

   už toho má dost Malá scéna

24.  st 19.30 Rusalka 

   nejen podle Dvořáka Divadlo

25. čt 19.30 Kostky jsou vrženy  Divadlo

26. pá 19.30 Vratká prkna Malá scéna

28. ne  19.30 Kostky jsou vrženy  Divadlo

29. po 19.30 Praha stověžatá Divadlo

30. út 19.30 Pánská šatna Divadlo

31. st 19.30 Varieté Freda A. Divadlo

01. čt 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

02. pá 19.30 Klub lhářů pana E.  Malá scéna

04. ne 19.30 Kostky jsou vrženy Divadlo

05. po 19.30 Rusalka nejen podle D. Divadlo

06. út 19.30 Swing se vrací host: J. Zelenková Divadlo

07. st 19.30 Škaredá středa Divadlo

09. pá 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

11. ne 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

13. út 19.30 Kostky jsou vrženy Divadlo

14. st 19.30 Varieté Freda A. Divadlo

15. čt 19.30 Ztracená existence: 

   Vařparáda Malá scéna

16. pá 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

18.  ne 19.30 Proměna aneb Řehoř 

   už toho má dost Malá scéna

20. út 19.30 Pánská šatna Divadlo

21. st 19.30 Kostky jsou vrženy Divadlo

22. čt 19.30 Babička se vrací Divadlo

23. pá 19.30 Svatá rodina Divadlo

25. ne 19.30 Klub lhářů pana E.  Malá scéna

26. po 19.30 Muž na větvi Divadlo

27. út 19.30 VOSTO5: 

   Operace: Levý hák Malá scéna

28. st 19.30 Prodaná nevěsta Divadlo

Změna programu vyhrazena

Ředitel: Jan Schmid
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Kostky jsou vrženy…

Svatá rodina



Rozhovor s touto usměvavou původem 

slovenskou herečkou vyšel ve Zpravodaji už 

jednou, a to na začátku roku 2015. Tehdy byla 

ještě novou členkou dámské části ypsilonského 

souboru, teď je navíc především maminkou. 

Možná i proto se k povídání vracíme, a jsme 

zvědaví, co je nového…teď nevím, jestli se ptáš na plenky, kakání, hračky, ne-spaní…
Vdala jsem se, jsem máma naší dcery, to je nové. Máma s větrem ve vlasech. 

Jak Tě změnilo mateřství a je něco z divadla, co Ti chybí? Opustila jsem svůj bohémsky 
krásný život. Na prvním místě už není to, na co já mám náladu, že bych si chvíli četla nebo 
pekla enormně složitý dort – teď si hraju s dcerou, když má ona chuť, vstávám, když 
zamrní. A dělám to ráda. I když večery, kdy hraju, si ohromě užívám. Všechno na jevišti 
dělám naplno. Kolegové mi přijdou ohromně vtipní a často se na jevišti opravdicky z chuti 
řehtám. Akorát mě malinko mrzí, že pak volám taxi a letím domů, místo abych vášnivě 
s kolegy diskutovala o smyslu divadla a bytí.

Vypadá to, že obojí zvládáš skvěle, a že mateřství nepodléháš bezhlavě, ale necháš 

se unášet zkušeností? To, že jsem se stala matkou, beru jako nové životní poslání. Není 
však zapotřebí obětovat tomu celou osobnost. Já to ani neumím. I proto jsem ráda, že 
jsem se mohla do divadla vrátit dřív, než zapomenu normálně mluvit. Taky se nezahazuji 
s drobnými problémy, mnohem líp si organizuji čas (sobě i manželovi – haha). U lednice 
máme podrobně vypracovaný kalendář a barevný rej propisek. Je to zábava a  manžel 
– všechna úcta – si pak víc váží, když nejsem v divadle a je navařeno, dítě se směje, 
přebalené, vyspinkané... Často taky volávám své starší ségře, mamce tří dětí, ať mi řekne 
zlepšováky, povzbuzení. A to mi kolikrát stačí, abych si v té nové roli nepřipadala ztracená, 
a uvědomila si, že to, co vidím jako problém, se dá s pousmáním vyřešit. 

…máš třeba zkušenost, že by se změnily Tvoje herecké schopnosti? Děje se to, že jaksi 
zraje můj pěvecký projev, řekla bych .  Mám větší rozsah a se vší skromností snad mohu 
říct, že i barva hlasu je nějaká hezčí. Dále jsem získala superschopnost vědět o všem, co se 
kolem mně děje včetně akcí za mnou. To už k těm maminkám asi tak nějak patří.

…koneckonců miluješ lidové písně a říkáš: „Inu, v horách, kde jsem se narodila, 

málokdo neoslavuje život zpěvem, smíchem a korbáčikami.“ Projevuje se už 

slovenská srdnatost i na dceři? Už do bříška jsem jí zpívala všechny lidové písně, co 
znám. A plynule pokračujeme. Je to napůl Slovenka, to se nezapře – umí se ze srdce smát 
až na dřeň, ale stejně tak když nemá náladu, tak se nezasměje, ani kdybych se roztrhla. 

V době vzniku prvního rozhovoru Tě čekalo přebírání rolí za odcházející kolegyni. 

Říkala si: „Naskakuju do rozjetého vlaku, jak se říká, a to chce nejen velkou domácí 

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 přinést nové kvality a jiné odstíny.“ Jak to vidíš dnes, povedlo se? Tak to 
musí posoudit divák, jestli se na mně dá koukat . Jsem si zcela jista, že jsem ke kolegům 
zapadla, že slovenskou krev diváci okamžitě dekódují. Se vší pokorou mohu říct, že mi je 
na jevišti skvěle jak nikdy před tím a tento pocit se musí jistě pozvolna vpíjet i do diváků. 
A tak to má být.

V jakých rolích Tě tedy mohou vidět na jevišti Ypsilonky dnes? Můžou mě spatřit ve 
Škaredé středě jako ulítlou holku z Améru, ve Swingu, kde jsem tak nějak za sebe jako 
mladá generace. Jó, ale taky jako sexy černoška ze začmouděného baru! V Muži na větvi 
jsem Emilka, kolem které se kroutí taková detektivní příběhová nit. V Proměně hraju 
rozmazlenou dcerušku Markétku. A ještě moje srdcovka: Sežeňte Mozarta!. Tam hraji 
jednu ze slečen Královny noci a je to vždy ohromná legrace! 

Tento rozhovor vzniká v adventním čase – máš seznam přání? Přála bych si hrát 
v šílené koláži Shakespearových dramat a myslím, že mi docela utekl čas hraní princezen .  
A taky si přeji to, co asi všichni – rodinnou harmonii, pevné zdraví a pocit výjimečnosti pro 
sebe navzájem – ať se rozrůstáme úměrně lásce .

….a jedna vděčná otázka na závěr: Jaký bys chtěla, aby byl rok 2018? Laskavý 
a srandovní. A hlavně zdravý a ať si lidi víc pomáhají. -af- 

Jan Schmid etc. 

KOSTKY 
JSOU 
VRŽENY 
aneb Don Juan 
a hlavně pocta 
Jaroslavu 
Ježkovi
11., 25., 28. ledna, 4., 13. a 21. února od 19.30 hod. ve Studiu Ypsilon 
Chcete zažít Silvestr? S Osvobozeným divadlem? Hudebně taneční revuální večer, kterým 
bude seriálovým způsobem probíhat příběh dona Juana a jiné zábavné atrakce, vždy 
s nejrůznější hudbou Jaroslava Ježka. A i na trapasy dojde! Možná i na předsevzetí. 
/ hrají: P. Vršek, J. Onder, M. Bohadlo, K. Kikinčuková nebo B. Skočdopolová, 
J. Kretschmerová, J. Vacková, L. Loubalová, M. Janouš, O. Zicha, J. Večeřa, J. Bradáč, 
M. Kořínek, D. Renč, J. Noha, T. Víšek, P. Hasman, K. Mende a L. Přichystalová /  
režie: J. Schmid / premiéra: 15. 12. 2017

Jan Schmid 

VARIETÉ 
FREDA A. 
aneb Chytání větru 
31. ledna a 14. února od 19.30 hod. 
ve Studiu Ypsilon
Možná náhoda, určitě objev! Zároveň 
tanečně hudební divadlo. Přišli jsme 
na to, že slavný americký tanečník Fred 
Astaire, kterého v Ypsilonu bude hrát 
a zpívat Jan Onder, má kořeny v Praze. Naší 

hlavní inspirací jsou vzpomínky Astairovy taneční partnerky Ginger Rogers. Chceme, aby 
se inscenace v něčem podobala tehdejšímu zábavnému americkému divadlu –něčemu 
mezi vaudevillem, revuí a varieté. Zazní zde mnoho slavné muziky. Zkrátka budeme se 
vydávat po opomíjených cestičkách, když ty hlavní jsou už tak vyšlapané.  / hrají: J. Onder, 
J. Synková, B. Skočdopolová, O. Navrátil, P.  Vršek, K. Kikinčuková, P. Nový, R. Rychlá, 
M. Bohadlo, K. Mende, J. Bradáč, M. Janouš, J.  Vacková, J. Večeřa, R. Mrázik, J. Noha, 
D. Renč / režie: J. Schmid / premiéra: 12. 1. 2017

Jan Schmid a kol. 

SWING 
SE VRACÍ 
neboli o štěstí  
8. ledna a 6. února  
od 19.30 hod.  
ve Studiu Ypsilon
Swing je vynikající muzika, kte-
rá přináší oživující a omlazující 
zážitek. Pro mladé je objevem 
a trendem, pro starší nestárnoucí 
záležitostí – zkrátka swing. Swing 
je svižnou harmonií pro život, poskytuje uvolnění a potěšení, přinášející nadhled a štěstí. 
Swing chytne za srdce a hýbá tělem. / hrají: M. Bohadlo, K. Mende, M. Janouš, M. Koří-
nek, J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová nebo J. Šteflíčková, M. Plánková, D. Renč, 
R.  Rychlá, B.  Skočdopolová, J. Štědroň, J. Bradáč, J. Večeřa, F. Uhlíř j. h. a hosté 
/ režie: J. Schmid / premiéra: 15. 1. 2015

Padesátiny Ypsilonky jsme slavili s ročním zpožděním. 
A vlastně možná ne, protože sezony zasahují do dvou let. 
Půlstoletí existence divadla jsme totiž připomínali nejen celý 
kalendářní rok 2014, ale upozorňovali jsme na ně už v roce 
2013. Vždyť Ypsilonka vznikla někdy v roce 1963, přesně to 
vlastně ani nevíme. A možná, že víme, ale ona ta mystifikace 
k Ypsilonu přeci jen od nepaměti a neodmyslitelně patří. 
Zkrátka ať je to jak chce, a ať chceme nebo ne, čas běží 
tak rychle, že se pět let zdá jako mrknutí oka, a tak si 
během roku 2018 budeme programově připomínat 55 let od 
založení Studia Ypsilon. 
K připomenutí tohoto jubilea uvažujeme o uspořádání 
festivalu profilových inscenací, kdy bychom se také chtěli 
setkat s těmi, kteří Ypsilonem prošli a vzpomenout na ty, 
kteří už se s námi setkat nemohou. Než stanovíme datum 
slavnostního večera k jubilejnímu 55. roku života Ypsilonky, 
uvažujeme také o odpolední konferenci o tom, jak to 
dnes s oním, nejen divadelním, uměním je. Pomyslnou 
třešničkou na narozeninovém dortu by pak byl slavnostní 
večer s představením, pro který bychom si, vzhledem pro 
novodobé české dějiny významnému datu, vybrali titul 
T. G. M. aneb Masaryk mezi minulostí a dneškem (či aneb 
Masaryk v kostce). Ale to vše se ještě uvidí. 
Rozhodně by vše ale mělo být v duchu setkávání 
a propojování. A proto v souvislosti toho, jak bychom chtěli 
oslavy koncipovat, jsme si připomněli jednu z myšlenek 
zakladatele Ypsilonu Jana Schmida, neboť vždy se 
ypsilonské dění točí okolo jeho otevřeného myšlení a činění: 
„Výsledkem by mělo být hledání souvislostí s hlubším 
vědomím přítomnosti a nové pojmenovávání dosavadního 
vývoje našeho usilování v kontextu s tím, co do společné 
práce přináší i ta nejmladší divadelní generace.“
A nakonec například divadelní teoretik Vladimír Just poslal 
Ypsilonu tehdy k padesátinám zdravici, kde mu přál, „aby 
nezbahněl a dál zásoboval vyprahlou krajinu živou vodou, 
aby se nenechal zregulovat, a nadále byl plný životadárných 
oklik a meandrů, neboť jak praví klasik: přímka je nepřítel 
života.“ My jsme v tom duchu onu další padesátku pomyslně 
nakousli tím nejaktuálnějším – hudebně tanečním triptychem 
– který tvoří premiéry posledních dvou let. O těch se více 
dozvíte, budete-li pokračovat ve čtení na další straně, 
anebo se také těšíme na viděnou v hledišti Ypsilonky. Vždyť 
setkávání je to, co tvoří její základ, který se rozvětvuje. -red- Í
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Divadlo VOSTO5 / Operace: Levý hák / 27. února v 19.30 hod. na Malé 
scéně Studia Ypsilon / Historická mystifi kace. Tématem inscenace je atraktivní 
období sledu mimořádně závažných událostí těsně před sepsáním tzv. mnichovské 
dohody v roce 1938 a těsně po něm. / režie: O. Cihlář a J. Havelka

Ztracená existence / SHAKESPEARE NA FLIPCHARTU / 10. ledna 
v 19.30 ve Studiu Ypsilon / Naprostá tragédie tenhle Shakespeare! Populární 
hity, erotika, sport a honba za diváckým ohlasem. / režie: Ztracená existence

Ztracená existence / Vařparáda / 15. února v 19.30 ve Studiu Ypsilon 
Ochutnejte pikantní Eintopf z kuchyně Ztracené existence. / režie: A. Guha

Swing se vrací neboli o štěstí 8. února v Jablonci nad Nisou v 19.00.
Vratká prkna 12. února v Blatné v 19.00.

publikacích a  galeriích daleko od 
domácích hranic. Jeho jméno je 
uvedeno v nejedné známé ency-
klopedii (například včetně uzná-
vané La Scéne Moderne). Kromě 
divadelních scénografií se věnoval 
také práci ve filmu, významně rov-
něž rozvinul svou pedagogickou 
činnost, přednášel na univerzitách 
v Německu, ve Finsku či ve Velké 
Británii. V devadesátých letech se stal rektorem AMU a působil také jako 
generální sekretář pražského Quadriennale.
„(…) po mých začátcích spolupráce s Janem Schmidem a Studiem Y násle-
dovala po sedmdesátých létech pauza, kdy scénografie ypsilonských insce-
nací téměř převážně patřila Mirku Melenovi – on stvořil s Janem legendární 
inscenace sedmdesátých až devadesátých let. Já jsem se do Ypsilonky zas 
vrátil až v roce 2008, poté co nás Mirek opustil. A jestli se měnil můj přístup 
práce k jednotlivým tématům? V zásadě ne, jedině snad vzhledem k toku 
času a jeho požadavkům, vzhledem k rozšířeným technologickým možnos-
tem atp. Ale respekt k základním hodnotám ypsilonské metody, jako jsou 
lehkost, hravost, autenticita, oklika atd. přetrvává. A nápady přicházejí 
snadno a odevšad, pokud mám ovšem dobré partnery. Žádné pouhé ilust-
race či dekorace, žádná laciná a přímočará popisnost. Prostor pro hru, můj 
prostor, alegorický časoprostor, chcete-li (…),“ vysvětloval v ypsilonském 
Zpravodaji Jaroslav Malina, který nejen divadelní svět opustil náhle 
14. května 2016.

300. HLAVA MEDÚZY Řadu let také spolupracoval s Ypsilonem 
scénograf Miroslav Melena. Inscenace Hlava Medúzy, kterou 
v devadesátých letech vypravil, oslavila 8. prosince 2017 300. reprízu. 
Obsazení této oblíbené komorní komedie o manželské nevěře zůstalo 
dvacet let nezměněné a diváci se tak po celý čas setkávají s Jaroslavou 
Kretschmerovou, Jiřím Lábusem, Petrem Vackem, Martinem Janoušem 
a Miroslavem Kořínkem. Premiéra v režii Milana Lasici se konala 2. února 
1996, ovšem i dnes se představení těší diváckému zájmu a reprízy bývají 
často rychle vyprodané.
Roli spisovatele Bonneau ztvárňuje Jiří Lábus, který za ni získal v  roce 
1997 cenu Thálie. „Lábusova kreativitia je nevyčerpatelná, ale tentokrát 
nejde o spontánní proud realizovaných podnětů a navzájem se oplodňujících 
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LEDNOVÁ DERNIÉRA... #JSI_USER
Po více jak čtyřech letech se 22. ledna loučíme s inscenací #jsi_user tvůrčího týmu  
kolem autora a režiséra Braňa Holička, která měla premiéru 6. prosince 2013. 
Na začátku celé spolupráce stál největší český poskytovatel internetových služeb Seznam.cz, 
projekt Seznam se bezpečně! a výzva udělat představení pro mladé lidi o internetu a životě 
na něm. Základ textu této hry proto tvoří z 99 % autentický materiál z internetu zpracovaný 
a upravený dramaturgem a režisérem. Je tedy hlavně o uživatelích – o nás všech. 
Projekt byl výsledkem společného hledání nové formy, jak komunikovat mimo jiné netolis-
mus, závislost na nových technologiích, jak komunikovat, co znamená trávit hodně času na 
internetu, a přitom se vyhnout moralizování. „Už jsme nechtěli děsit děti dalším filmem, který 
pošleme do škol,“ vysvětloval s nadsázkou na začátku spolupráce Martin Kožíšek, manažer pro 
internetovou bezpečnost Seznam.cz a autor myšlenky Seznam se bezpečně!. Zároveň ale 
zdůraznil závažnost tématu, protože dle jeho slov se „průměrná doba strávená na internetu za 
poslední roky zvýšila z 20 minut na 4 hodiny denně. Bojím se, kam to bude směřovat. Důvodem pro 
spolupráci na divadelním projektu byla změna přístupu k prevenci rizikového chování na interne-
tu, která vychází z principů zážitkové pedagogiky a aktivního zapojení dítěte do procesu edukace. 
Naším záměrem bylo popularizace vážných témat internetové bezpečnosti, rizikových jevů nebo 
i nadužívání moderních informačních technologií v životě.“ 
Vedle základního tématu netolismu se stal jmenovatelem inscenace, která tehdy reagovala na 
nejaktuálnější události, tragický životní příběh Michala Kolesy, fenoménu českého internetu 
a sociálních sítí. Na jeho příběhu tvůrci demonstrovali neuchopitelnost internetu, složitost na 
jedné straně nevinného a na druhé straně až patologického chování samotného Kolesy, ale 
také uživatelů, kteří sledovali jeho příspěvky. „Mimo jiné jsme se dotkli tématu sebepotvrzování 
– je děsivé, že dnes k tomu stačí dát like,“ shrnul jednu z myšlenek inscenace herec Daniel Šváb. 
Seznam.cz na začátku zprostředkoval představení žákům a studentům řady škol, přičemž pů-
vodně plánovaných třicet přestavení bylo za čtyři roky více než ztrojnásobeno. Na podzim 
roku 2017 byla uvedena 100. repríza. Inscenace byla uvedena nejen v Praze a nejen ve školách, 
ale po celé České republice, a to například dvakrát i na největším  filmovém festivalu pro děti 
a mládež Zlín Film Festival. Více o tomto projektu naleznete www.seznamsebezpecne.cz.

ÚNOROVÁ PREMIÉRA...
KLUB LHÁŘŮ PANA E.

Na začátku roku uvádíme další premiéru této sezony. Mladý 
ypsilonský kolektiv pod režijním vedením Jana Večeři vytvo-
řil inscenaci na téma pravdy, lži a toho, co je mezi nimi. „Hrdi-
nové připravované inscenace se v Klubu pana E. učí, jak znovu 
říkat pravdu. My jako tvůrci při zkoušení zjišťujeme, že za každou 
pravdou se skrývá „možná“ nebo „snad“, aby ta pravda vůbec 
jako pravda obstála. Od 2. února se s námi můžete i vy scházet 
v Klubu lhářů pana E., vždyť každý zřejmě alespoň jednou v životě 
zalhal. Někdo lže ovšem pořád a někdo už dokonce ani neví, kdy 
mluví pravdu a kdy lže,“ vysvětluje Jan Večeřa záměr. Ukázky 
z inscenace již mohli návštěvníci vidět při Noci divadel 2017. 
V představení hrají: J. Bradáč, P. Zajíček j. h., Ladislav Karda 

j. h., Jan Večeřa a Marek Eben (ze záznamu). Režie: Jan Večeřa a kol., dramaturgie: Pa-
vel Zajíček, hudba a její nastudování: Jan Bradáč, scéna a výtvarné řešení: Ondřej Zicha /  
premiéra: 2. února 2018.

Levý hák /k 27. února v 19.30 hod. nna Malé 
j atraktivní

Malá scéna živá... nápadů, jaký známe z jeho 
groteskních lidových postav, 
ale o dokonale stylizované, 
přesně strukturované herectví. 
Jeho komika je místy výbušná, 
razantní, místy nechává diváka 
vydechnout v uvolněném úsměvu 
a posléze zase vychutnávat motiv 
vracející se v nové, nečekané 
poloze,“ hodnotil výkon 
Jiřího Lábuse tisk po uvedení 
premiéry. 
„Když jsme si hru tehdy přečetli, 
zaujala nás svou absurdností, 
dá-li se to tak nazvat, protože 
je to vlastně příběhem vstavěný 
na banálním milostném 
trojúhelníku. Jenomže celé je to 
postavené jaksi na hlavu. Během 
zkoušek jsme zjišťovali, že nás ta 

hra čím dál více provokuje a inspiruje, a tak jsme ji dotvářeli a  rozvíjeli, 
až nakonec vznikla naše verze, která se sice od originálu poněkud liší, 
ale je rozvíjen v jeho duchu,“ přiblížil Milan Lasica, který současně 
poslal kolegům vzkaz k 250. repríze této inscenace v roce 2014: „Milí 
priatelia, som nadšený, že naša spoločná práca sa dožila 250. repríz. 
Je to predovšetkým vaša zásluha pretože hráte s radosťou a hravosťou, 
že vás to skrátka baví. A potom sa baví aj publikum. Zlomte väz!,“ 
a k 300. repríze v roce 2017: „(...) správa ma veľmi potešila, je to pre mňa 
mikulášsky darček. Pozdravujem všetkých, Lábusa zvlášť. Pekné Vianoce. 
Milan Lasica.“

YPSILONKA A NEJ
MLADŠÍ GENERACE: 
Jiří Lábus převzal v listopadu 
loňského roku v Horšovském 
Týně nejvyšší ocenění festivalu 
filmů pro děti a  mládež Juni-
orfest Zlatá rafička a navíc byl 
například v prosinci i hostem be-
sedy s dětmi ze ZŠ Londýnská. 

Jako host do inscenace Swing se vrací 
neboli o štěstí přibyl na nějaký čas 
skvělý jazzový hráč a  česká kontrabasová 
špička František Uhlíř, který současně 
patří ke generaci ve světě označované jako 
„česká basová škola“. V roce 1987 sestavil 
úspěšné seskupení muzikantů František 
Uhlíř Team (F.U.T). Dlouhá léta byl také 
členem skupiny SHQ Karla Velebného, 
Barock Jazz Q a formací pianisty Emila 
Viklického. Jeho četné aktivity zahrnuje 
i spolupráce s  různými mezinárodními 
skupinami a  sólisty, koncertoval po celé 
Evropě, na  Kypru, v Izraeli, Kanadě, v USA, 
Japonsku a ve Vietnamu.

JAROSLAV MALINA 80 Studio Ypsilon koncem loňského roku připomenulo 
výročí narození významného scénografa (v Ypsilonu i kmenového) Jaroslava Maliny, který by 
se 5. prosince 2017 dožil jubilejních osmdesáti let. Kolem data jeho narození divadlo uvedlo 
inscenaci Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu, která patří spolu s dalšími k výrazným 
ypsilonským scénografiím posledních let. Dále vytvořil výpravy k Schmidovým autorským 
a režisérským projektům Faust a Markétka, T. G. M. aneb Masaryk mezi minulostí 
a dneškem, Muž na větvi, Sežeňte Mozarta! nebo Swing se vrací. 
Jaroslav Malina byl nejen dlouholetý spolupracovník Ypsilonky, ale především český scé-
nograf světového významu. Jeho jevištní a kostýmní návrhy netradičně pracující s diva-
delním prostorem jsou oceňované a mimo jiné zastoupené v prestižních mezinárodních 
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Zřizovatelem je hl. město Praha


