
05. út 19.30 Svatá rodina Divadlo

06. st 19.30 Rusalka  

   nejen podle Dvořáka Divadlo

07. čt 19.30 Vdovou proti své vůli Divadlo

08. pá 19.30 Muž na větvi Divadlo

10. ne 15.00 Cabaret Calembour:  

   Plejtvák  Malá scéna

  19.30 Prodaná nevěsta Divadlo

11. po 19.30 Pánská šatna Divadlo

12. út 19.30 Faust a Markétka Divadlo

13. st 19.30 VOSTO5: 

   Slzy ošlehaných mužů Malá scéna

14. čt 19.30 Vratká prkna Malá scéna

15. pá 19.30 Swing se vrací  

   neboli o štěstí 1. PREMIÉRA Divadlo

17. ne 19.30 Swing se vrací  

   neboli o štěstí 2. PREMIÉRA Divadlo

18. po 19.30 Praha stověžatá Divadlo

19. út 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

20. st 19.30 Proměna Malá scéna

21. čt 19.30 Swing se vrací 

   neboli o štěstí  Divadlo

22. pá 19.30 Hlava Medúzy  Malá scéna

24. ne 19.30 Swing se vrací  

   neboli o štěstí Divadlo

25. po 19.30 Ztracená existence:  

   Dentální rapsodie Divadlo

26. út 19.30 Babička se vrací Divadlo

27. st 19.30 Škaredá středa Divadlo

28. čt 19.30 Vratká prkna Malá scéna

29. pá 19.30 Swing se vrací  

   neboli o štěstí  Divadlo

31. ne 19.30 Drama v  kostce 2 Malá scéna

01. po 19.30 Zábava Malá scéna

02. út 19.30 iJá Malá scéna

03. st 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

04. čt 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

05. pá 19.30 Babička se vrací Divadlo

07. ne 19.30 Swing se vrací  

   neboli o štěstí  Divadlo

08. po 19.30 Vratká prkna Malá scéna

09. út 19.30 Muž na větvi Divadlo

10. st 19.30 T. G. M. Divadlo

11. čt 19.30 Rusalka  

   nejen podle Dvořáka Divadlo

12. pá 19.30 Proměna Malá scéna

14. ne 19.30 Praha stověžatá Divadlo

15. po 19.30 Ztracená existence: 

   Vařparáda Malá scéna

16. út 19.30 Faust a Markétka Divadlo

17. st 19.30 VOSTO 5:  

   Slzy ošlehaných mužů Malá scéna

18. čt 19.30 Svatá rodina Divadlo

19.  pá 19.30 Vratká prkna Malá scéna

22. po 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

24. st 19.30 Škaredá středa Divadlo

25. čt 19.30 Pánská šatna Divadlo

26. pá 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

28. ne 19.30 Swing se vrací  

   neboli o štěstí  Divadlo

29. po 19.30 Prodaná nevěsta 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.

J. Schmid

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

zážitek. Pro mladé je objevem a trendem, pro starší nestárnou-

cí záležitostí – zkrátka swing. Swing je svižnou harmonií pro ži-

vot, poskytuje uvolnění a potěšení, přinášející nadhled a štěstí. 

Swing chytne za srdce a hýbá tělem. / hrají: M. Bohadlo, M. Čí-

žek, M. Janouš, M. Kořínek, J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. La-

budová, M. Plánková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolo-

vá, J. Štědroň, D. Šváb, J. Večeřa a hosté / režie: J. Schmid 

/ výprava: J. Malina / hudební adaptace: M.Kořínek, M. Bohadlo 

a D. Renč / dramaturgie: J. Etlík / premiéry: 15. a 17. 1. 2016

F. Kafka, A. Goldflam

PROMĚNA

aneb Řehoř už toho má dost  

(variace na téma) 
Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru a jednoho dne už 

ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil v brouka, nepo-

třebný hmyz, ale my jsme to vzali jako podobenství a zpracovali 

jsme to po svém, ovšem v úctě a s láskou! Nechte se překvapit, 

určitě se pobavíte a třeba Vám bude i trošku smutno. Ovšem 

pozor! O brouka překvapivě nepřijdete! / hrají: P. Vršek, J. Kret-

schmerová, O. Navrátil, P. Labudová, D. Šváb, B. Skočdopo-

lová, M, Čížek, M. Bohadlo a J. Vacková / režie: A. Goldflam 

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

maturgie: J. Etlík / premiéry: 5. a 7. 6. 2015 / inscenace  

se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

W. A. Mozart, J. Schmid

SEŽEŇTE MOZARTA!

Hudební kratochvíle kolem flétny, 

která je kouzelná 
V Ypsilonu opravdová senzace. Rituální komedie. Hudební diva-

dlo s výsostným objevem, jež souvisí se vznikem opery Kouzelná 

flétna. Jak to tenkrát bylo a kdo za vším stál, kdo nejspíš vyprovo-

koval W. A. Mozarta k napsání několika uměleckých hitů, jež zů-

stávají nezapomenutelné pro příští časy a jsou srovnatelné vždy 

s tím nejlepším. Tento fakt dá ráz i našemu představení. Z hlediska 

tématu a tohoto našeho výkladu je to inscenace aktuální, do dneš-

ní doby jak dělaná. / hrají: R. Janál, P. Vršek, J. Korn, J. Syn-

ková, M. Šrůmová, 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 

premiéry 18. a 19. 1. 2015

Slawomir Mrožek

ZÁBAVA
Slavná hra slavného dramatika trochu jinak. Mrožkova 

Zábava  nabízí znepokojivý pohled na naši současnost. 

Co se stane ve světě, který chce především bavit a být ba-

ven, když zábava jednoho dne prostě přestane fungovat? 

Absurdní černá komedie v režii zástupce nejmladší ypsi-

lonkovské generace. A je 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 / inscenace se hraje na 

Malé scéně SY, je bez pauzy a není vhodná pro děti do 15 let 

J. Schmid 

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

ho života. Příběh dvou rodin, který se proplete, a kte-

ré chtějí situaci řešit groteskně nesmyslným nápa-

dem. 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, P. Labu-

dová, M. Janouš, L. Malkina a D. Renč / režie: J. Schmid 

/ výprava: J. Malina / hudba a hudební nastudování: M. Ko-

řínek / 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. / hrají: P. Vršek, O. Navrátil, J. Synková, P. Vacek, 

M. Čížek, J. Jiráň, R. Rychlá, D. Šváb, P. Labudová, P. Nový, 

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

M. Pechancová, 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 ži-

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

P. Hojer a V. Holičková nebo Z. Stavná / 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 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

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 

souvislosti! / hrají: V. Helšus, J. Synková, P. Vacek, P. Vr-

šek, B. Holiček, P. Nový, J. Přeučil, J. Štědroň,  B. Vy-

skočilová, R. Rychlá, R. Mrázik, J. Slach nebo M. Čížek,  

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 Goldflam

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. Šteflíčková, R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš, M. Čížek, M. Bo-

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

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 prostopáš-

ný ypsilonský Faust na druhou. / hrají: M. Dejdar, M. Častvaj 

Plánková, R. Janál, M. Bohadlo, A. Goldflam, M. Janouš,  

J. Jiráň, M. Kořínek, J. Kretschmerová, L. Loubalová, 

J. Noha, L. Novotná, J. Neumann,  B. Skočdopolová, 

D. Renč, M. Čížek, D. Šváb, P. Vacek a P. Vršek 

/ režie: J. Schmid / výprava: J. Malina / hudební nastudová-

ní: 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. 

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

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. Synko-

vá, 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. Šteflíčková, R. Rych-

lá, D. Šváb, J. Vacková a M. Kořínek / režie a adapta-

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

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

éra: 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 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. Et-

lík / 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 / premi-

éra: 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. Kret-

schmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek / režie  

a úprava: M. Lasica / výprava: M. Melena / hudební adapta-

ce: 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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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 vstup-
ného uplatníte v místě zakoupení vstupenky, a to nejpozději v den konání zruše-
ného 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!
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Markéta Častvaj Plánková je oblíbenou českou 

herečkou známou především z televizní 

seriálové tvorby. Kromě televize dabuje, ale 

hlavně – hraje v divadle, v Ypsilonce. Už přes 

deset let je její jméno s Ypsilonem spojené 

a ne jinak tomu bude nadále, kdy ji uvidíte, 

ale především uslyšíte, v inscenaci Swing se 

vrací neboli o štěstí.

Když Ti svého času položil Jan Kolář v jednom z rozhovorů otázku „Kde se 

vzal tvůj zájem o divadlo?“ Odpověděla jsi: „Jako malá holka jsem prý pěkně 

recitovala, kreslila, hrála na akordeon a klavír a chodila na gymnastiku.“  

Vydrželo Ti vše dodnes, a jak se vyvinul tvůj vztah k divadlu, k Ypsilonce? 

Dnes už recituji, kreslím, hraju na hudební nástroje jen se svými dceruškami 

a gymnastiku jsem nahradila posilováním při úklidu domácnosti. Vztah k divadlu, 

speciálně k Ypsilonce, ale nepolevil, spíše naopak. Když nějakou dobu nehraju, 

třeba z důvodu divadelní prázdnin, něco mi v životě chybí. Jsou to v prvé řadě 

bezvadné kolegyně a kolegové, z nichž prakticky všechny považuji za své přátele. 

Chybí mi i energie, kterou umí diváci poslat zpět z hlediště na jeviště.  

Možná už méně diváků ví, že jsi také výborná, všestranně hudebně nadaná 

zpěvačka a navíc hraješ od dětství (nejen) na zmíněný akordeon. To není 

úplně dětmi běžně vybraný nástroj, jak ses k němu dostala a provází 

Tě i v ypsilonských inscenacích?

Akordeon na mě tak trochu zbyl. Přiznám se, že vztah k němu se rodil pomalu 

a obtížně. Přeci jen, jde o těžký nástroj, nejen co se váhy týče. Na druhou stranu 

málokterý jiný instrument vám dá tolik možností jak se vyjádřit. Jan Schmid to 

myslím moc dobře ví a právě schopnost hrát na akordeon byla rozhodující, proč 

mě před lety přijal do souboru. V současné době mě můžete slyšet hrát například 

v představení Praha stověžatá. 

 Co pro Tebe vůbec znamená hudba?

Nejtěžší je odpovídat na tyto zdánlivě jednoduché otázky. Ypsilonka by bez hudby 

prostě nebyla Ypsilonkou. Ani svůj mimodivadelní život si bez hudby nedovedu 

představit. Moje dcery nám doma pravidelně připravují hudebně-dramatická 

představení a právě na nich vidím, jakou magickou moc a sílu hudba má.   

V Ypsilonce jsi účinkovala v Orfeovi v podsvětí, Oprátce, Tři mušketýři jdou, 

Kometě Hanzelínově, dnes Tě mohou diváci vídat například v oblíbené Praze 

stověžaté, Rusalce nejen podle Dvořáka, ale v neposlední řadě také v novince 

Swing se vrací neboli o štěstí. Co všechno je pro Tebe v životě, v herectví, 

v divadle,… „o štěstí“? 

Promiňte, že zase uteču ke svým dcerám. Zrovna nedávno, právě pod dojmy 

ze zkoušky Swingu, jsem se zeptala mladší čtyřleté Julie, co je podle ní štěstí. Krátce 

se zamyslela a pak řekla: „Maminko, já si myslím, že štěstí máme v hlavičce, a když 

ho tam budeme chtít mít, tak tam bude.“ Nic lepšího o štěstí jsem nikdy neslyšela. 

Pro zdraví toho člověk může udělat hodně sám, i když nemoc se často neptá. 

Ale pocit štěstí, to je něco, co si každý z nás může sám v sobě nastavit.

Pojďme na závěr pozvat diváky na novou hudebně-komediální inscenaci 

– prozradíš něco víc o swingových hudebních aranžích? Jaké písničky nejen 

v Tvém podání na diváky čekají a co se dozví o swingu, tedy vlastně o onom 

štěstí?

Inscenace je samozřejmě nabita swingovými šlágry, ale zazní i méně profláknuté 

songy. Tu svoji píseň jsem například vůbec neznala... Všechny nás tento styl nadchl 

a samotné zkoušení je zábava. Myslím, že si hudebně-historicky poučený divák 

přijde na své. A ten swingem nepolíbený taky! -af-

B. Němcová, A. Goldflam / BABIČKA 
SE VRACÍ aneb Dichtung und 
Wahrheit (vysněná, nebo skutečná)  
26. ledna a 5. února od 19.30 hod. ve Studiu Ypsilon / 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. Šteflíčková, 

R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš, M. Čížek, M. Bohadlo a D. Renč / režie: A. Goldflam /  

premiéra: 11. 3. 2010

B. Vian / HLAVA MEDÚZY 22. ledna, 4. a 26. února 

od 19.30 hod. na Malé scéně Studia Ypsilon / Nejveselejší hra o impotenci, 

jakou si lze představit. Aby našel inspiraci k sepsání nového erotického románu, 

nutí spisovatel svou ženu k nevěře. Jak se však ukáže, věci nejdou vždy podle 

původních představ. Znamenitá groteskní komedie, travestující s nadsázkou 

nejrůznější divadelní žánry i lidské situace, parodický příběh milostných trojúhelníků, 

čtyřúhelníků a jiných víceúhelníků za doprovodu bebopové a swingové hudby. / hrají: 

J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek / režie: M. Lasica /  

premiéra 2. 2. 1996 

ANEB VYBÍRÁME Z ÚSPĚŠNÝCH STÁLICSWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ
Swing se vrací, pořád se vrací, stále tu s námi (rozhodně s naší 
generací, ale myslím, že nejenom s ní) vlastně je. Protože 
Swing je radost, radost ze štěstí a štěstí a radost ze svobody. 
V padesátých létech nám jej zakazovali, svoboda nebyla, ale 
swing nám ji přinášel v těch šťastných nočních chvílich u rádia, 
při poslechu Radio Munich AFN Music USA – Willis Cannover 
nám posílal ty skvělé orchestry: Count Basie a jeho „Jumpin‘ at 
the Woodside“, „Two O'clock Jump“, Benny Goodman s parádní 
orchestrálkou „Sing, Sing, Sing…“, kde na bicích řádil Gene 
Krupa (jinak Honza Kroupů od nás), Duke Elington a „Take the 
A-train“ nebo Glenn Miller s „In the Mood“. A nálada byla hned 
dobrá, byli jsme šťastni, cítili jsme se svobodni v těch chvílích 
u rádia a vzpomínali na válečné filmy, ve kterých ty orchestry 
hrály, a které v té době už cenzura stáhla. A vzpomínali jsme 
i na ty, pro které ty orchestry za války hrály, kterým dodávaly 
sílu v tom krutém boji s nacistickým monstrem, a kteří nám 
přinesli svobodu, jíž se Glenn Miller už nedožil. Zato my 
jsme se dožili toho, že se našimi novými „nepřáteli“ stali výše 
zmínění. Museli jsme se s tím nějak poprat: ti zručnější z nás 
přehrávali z amerických desek amatérsky vyrobenými přístroji 
ty nejslavnější swingové melodie do fólií roentgenových snímků 
– a ono to hrálo! Museli jsme to šetřit, brzy se to vydřelo, ale 
swing byl stále s námi. A Karlíček Vlach, který bydlel u nás vedle 
v ulici, si odvážně jako znělku svého orchestru vzal Carmichaelův 
„Hvězdný prach“ v aranžmá Miloslava Ducháče, připomínalo to 
Glenna Millera, hezky se to poslouchalo a swing tu zase byl.
Teď nám Jan Schmid vrací Swing na jeviště Ypsilonky. To je 
samozřejmost, vždyť muzikálnost provází Ypsilonku 50 let 
a jejich společná metoda je založena, stejně jako swingová 
muzika, na rytmu a pohrávání si s ním, na lehkosti, improvizaci, 
na radosti ze hry, na štěstí ze svobody. Takové „jumping, 
stomping on the stage“ je dnes stále potřebné odlehčení od 
chmur současnosti, jako bylo za druhé světové. Válka sice, 
chválabohu, není (nebo už vlastně je?), máme svobodu 
a nemáme cenzuru (tu jsme vyměnili za diktát prosperity 
a produkce), ale máme se skvěle. Vždyť nás ten swing držel 
od počátků Ypsilonky a vzájemné spolupráce s Janem, tak si 
ještě s radostí zaswingujeme.  

Swing
to je náš King!
A ta synkopa
je veselá kopa.
Někdy chytré, někdy hloupé,
jen když se to pěkně houpe,
jen když to má břink.
Tak ať žije Swing!

Jaroslav Malina

Cabaret Calembour / PLEJTVÁK / 10. ledna a 28. února v 15.00 hodin na Malé 

scéně Ypsilon / Komedie Milana Šotka o boji o sedm obratlů. / režie: M. Šotek

Divadlo VOSTO5 / SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ / 13. ledna a 17. února v 19.30 hod. 

na Malé scéně Studia Ypsilon / Osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře 

Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty. / režie: O. Cihlář

Ztracená existence / DENTÁLNÍ RAPSÓDIE / 25. ledna v 19.30 hod. ve Studiu 

Ypsilon / Příběh odehrávající se v ústní dutině jedné dívky. / režie: A. Guha a kol. 

Ztracená existence / VAŘPARÁDA / 15. února v 19. hod. na Malé scéně Studia 

Ypsilon / Eintopf z kuchyně Ztracené existence. / režie: Ztracená existence

25. ledna SEŽEŇTE MOZARTA! ve Znojmě ve Znojmě a 23. ledna 
v Táboře vždy v 19.00 hodin.

Manželé Vackovi reprezentovali 28. listopadu 2015 
Studio Ypsilon na 15. plese hlavního města 
Prahy a Obecního domu.

V rámci pokračování festivalu Literáti z naší 
čtvrti  se konala 12. listopadu 2015 ve vile Pellé 
beseda se zakladatelem a ředitelem Studia Ypsilon 
prof. Janem Schmidem. Festival je literárním, 
historickým a zároveň současným průvodcem 
sestaveným z životních 
příběhů literátů, jejichž 
život, tvorba či působení 
je spjato (nejen) s Pra- 
hou 6. Jedním z cílů 
projektu je představit 

známé, méně známé či neprávem 
pozapomenuté literární tvůrce. 

Úspěšná soutěž pro dětské kolektivy Srdce s láskou darované 
pokračuje druhým ročníkem, kterého je i tentokrát Ypsilonka patronem 
a některé herecké osobnosti Ypsilonu jsou členy odborné poroty. Ačkoli 
má soutěž za sebou teprve premiéru, zúčastnilo se jí přes deset tisíc 
dětí. Slavnostní setkání vítězů se uskuteční v dubnu 2016 v historických 
prostorách Poslanecké sněmovny ČR v Praze, jejíž předseda udělil 
soutěži záštitu. Více informací naleznete na stránkách časopisu AGE.

V prosinci 2015 vyšla kniha Sežeňte Mozarta! S fotografiemi 
Jiřího Kottase. K ní jsme uspořádali 11. prosince autogramiádu 
v knihkupectví Neoluxor. Publikace obsahuje dvě části: první představuje 
text hry Jana Schmida Sežeňte Mozarta! nastudované Ypsilonkou 
v lednu 2015, druhou část tvoří rozsáhlý obrazový materiál. Součástí 
knihy je vložený jednoduchý kalendář na rok 2016 s daty narození 
osobností Ypsilonky. Kniha vyšla v limitovaném nákladu a je dostupná 
v běžné distribuční síti. 
A kdy můžete „Mozarta“ vidět? 
19., 25 ledna a 3. února od  
19.30 hod. ve Studiu Ypsilon  
V Ypsilonu opravdová senzace. 
Rituální komedie. Hudební divadlo 
s výsostným objevem, jež souvisí se 
vznikem opery Kouzelná flétna. 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! / hrají: R. Janál, P. Vršek, 
M. Šrůmová, 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 / premiéra 18. 1. 2015

na

28 ú ora v 15 00 hodin na Malé 

ou
nnnekekek ekek a D. Renččččč / r/ r/ r/ r/ režie J. Schmidd / premiééra 18. 1. 20

JEŠTĚ NĚKOLIK

PUBLIKOVANÝCH

SLOV O PROMĚNĚ
Nejnovější inscenací Studia Y je Goldflamovo osobité zpraco-
vání Kafkovy Proměny. Její podtitul – Řehoř už toho má dost 
– je výstižný: proměna hlavního hrdiny je motivována jeho  
náhlou nechutí ke každodenní bezduché práci a rodinnému 
vegetování. Není to ovšem proměna vnější – v převlečení  
za brouka se protagonista Petr Vršek objeví jen na začátku, 
když se jeho Řehoř Samsa vrací z firemního maškarního 
„teambuildingu“, jinak je stále lidskou bytostí. U Řehoře projde 
k proměně vnitřní: odmítá pracovat, a ač členům rodiny jasně 
vysvětluje proč, oni se tváří, jako by z jeho hrdla vycházely  
divné, nesrozumitelné skřeky. Stal se pro ně hovniválem.  
Že jsou hovnivály oni sami, si nechtějí přiznat.
Při charakterizaci Řehořových bližních a jejich komunika-
ci uplatnil Arnošt Goldflam coby autor i režisér svůj smy-
sl pro jemnou grotesknost, poetiku trapnosti i brněnský 
background. Otec v podání Oldřicha Navrátila se ohá-
ní berličkou, atributem své invalidity, stejně jako silnými 
slovy. Obojím ovšem maskuje jen lenost a bezradnost. 
Jaroslava Kretschmerová činí z Matky áchající kvočnu, 
Paulína Labudová dává Řehořově sestře mazl(a/i)vý br-
něnský akcent, jenž funguje zvláště při jejím lísání k ne-
makačenkovi, kterého přivlekla do rodiny (Martin Bohadlo) 
i s jeho obdobně přiboudlým kamarádem (Mikuláš Čížek).  
Pitoreskní rysy rodinky dotváří tiše čiperná Příbuzná-služ-
tička (Barbora Skočdopolová) a věčná vdova, truchlivá 
Sousedka (Jiřina Vacková). K těmto „děckám“, které všech-
ny vlastně Řehoř živí, se záhy vetře další strávník: prokuri-
sta z Řehořovy firmy, ztělesňovaný Danielem Švábem jako 
akurátní, vskutku kafkovský ouřada. 
Situace směřují k  moralistně laděné pointě a jsou průběžně 
vyšperkovávány mnoha zpěvními a hudebními party (hud-
ba a hudební adaptace Mario Buzzi), v nichž členové Ypsi-
lonky s balalajkami a jinými nástroji v rukou dokazují svou 
muzikálnost i nevšední pěvecké schopnosti. Goldfalmovo 
neotřelé převyprávění dnes již kultovního textu, doplněné-
ho úryvky z Kafkova dopisu otci a z jeho Ameriky, dostává 
v této scénické konkretizaci ráz „hry se zpěvy“, frašky, která 
zrcadlí přízemní pinožení dnešních Broučků.
 Bronislav Pražan, Týdeník Rozhlas č. 49/2015

S W I N G  S E  V R AC Í 
aneb Jak jsme fotili štěstí – Felicia

Stručná poznámka z historie: Swing je taneční formou jazzu. Mezi lety 1930-1940 

se stává „rajskou hudbou“ širokých vrstev a dnes je hudebním žánrem s nezpo-

chybnitelnou kulturní hodnotou. Nejen jeho hravost způsobila, že je stále aktuální, 

vrací se a snad nikdy nezestárne.

PREMIÉRA 15. A 17. LEDNA 2015
Swing je vynikající muzika, která přináší oživující a omlazující zážitek. Pro mladé je 

objevem a trendem, pro starší nestárnoucí záležitostí – zkrátka swing. Swing je svižnou 

harmonii pro život, poskytuje uvolnění a potěšení, přinášející nadhled a štěstí. Swing 

chytne za srdce a hýbá tělem. / hrají: M. Bohadlo, M. Čížek, M. Janouš, M. Kořínek, 

J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová, M. Plánková, D. Renč, R. Rychlá, 

B. Skočdopolová, J. Štědroň, D. Šváb, J. Večeřa a hosté / režie: J. Schmid

WOLFGANG AMADEUS MOZART   JAN SCHMID

SEŽEŇTE MOZARTA!
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Zřizovatelem je hl. město Praha

Š Ě Ě


