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Doteky nás provázejí celý život. Nejprve se nás 
dotkne porodník, pak maminka a potom už si 
sáhne kdekdo, pokud mu to dovolíme. A postupně 
zjišťujeme, že nejde jen o doteky fyzické, ale že 
se nás dotýká i leccos z toho, co vidíme kolem 
sebe. A kolikrát je to dotek intenzívnější než ten 
sebesilnější stisk. Tak nějak to máme s doteky. 
Jsou něžné, pevné, hřejivé, mrazivé, laskavé, 
bolestivé, zraňující, konejšivé, silné, slabé, ale 
hlavně jsou naše. Díky nim totiž poznáváme svět, 
ve kterém žijeme. A proto jsme se rozhodli, že 
vám v Aréně pár takových poznávacích doteků 
zprostředkujeme.

Sezónu otevřeme inscenací Tohle není Višňový 
sad, v níž dramaturg Tomáš Vůjtek volně spojil 
do jednoho dramatického celku tři aktovky 
A. P. Čechova (Labutí píseň, Medvěd, Námluvy). 
Herec Světlovidov, který právě odehrál své 
poslední představení a chystá se do hereckého 
důchodu, se v průběhu divadelního flámu stále 
více oddává svým vzpomínkám na role, jež 
ztvárnil, jakož i úvahám nad smyslem života 
stráveného na divadelních prknech. Nakonec 
přemluví své kolegy, aby si s ním připomněli jeho 
dva oblíbené špíly – první o lásce divoké a silné 
jako medvěd, která si prosadí svou i v domě 
smutku, a druhý o námluvách, které se zvrtnou 
v majetkový spor. Humor Antona Pavloviče je 
jako pohlazení na duši; akorát ta ruka, která 
hladí, je trošku drsná. Ne, že by se nás Čechov 
nedotýkal citlivě, ale zároveň nás nijak nešetří. 

Stejně jako život. V režii Romana Poláka, jehož 
inscenací Karpatského thrilleru jsme otevírali 
loňskou sezónu, se můžete těšit na opravdový 
divácký zážitek.

Druhým titulem bude drama Christophera 
Hamptona Úplné zatmění (Total Eclipse) 
zpracovávající skutečný příběh dvou nejslavnějších 
prokletých básníků, který se ale do školních 
osnov nejspíš nikdy nedostane. Spokojené 
manželství Paula Verlaina a jeho ženy Matyldy 
rázně ukončí příchod mladičkého a svůdného 
Arthura Rimbauda. Oba básníci se společně 
vydají na toulky po Evropě, aby poznali jeden 
druhého i sami sebe. Láska, která je spojuje, je 
stejně absolutní jako jejich sobectví. Vášnivý 
milostný vztah, jenž je spaloval po několik let, 
je pouze utvrdil v poznání, že nemůžou být ani 
spolu, ani bez sebe. Zoufalá, krutá, a přesto 
naplněná láska, plná tehdy zakázaných doteků, 
absintové opojení a zatmění mozku, díky němuž lze 
překročit i nepřekročitelné. V takových kulisách 
se odehrává Hamptonova hra z roku 1967, kterou 
do filmové podoby převedla Agnieszka Hollandová 
s mladým Leonardem di Capriem jako Rimbaudem 
v roce 1995. Náš Rimbaud bude neméně 
okouzlující, a proto si tuto inscenaci v režii  
André Hübnera-Ochodla, který je v Aréně již 
stálým hostem, rozhodně nenechte ujít.



Následovat bude slavná hra Patricka Marbera 
Na dotek (Closer), která v době svého prvního 
uvedení (1997) vzbudila pohoršení svým námětem 
i místy dost vulgárním jazykem. Hra zachycuje 
osudy milostného čtyřúhelníku, který tvoří 
dermatolog Larry, spisovatel Dan, striptérka 
Alice a fotografka Anna. Larry i Dan mají 
postupně intimní vztahy s oběma ženami. Protože 
hledají tu pravou? Nebo spíš nevědí, co hledají? 
V striptýzovém klubu, v němž Alice pracuje, se 
lidé svlékají a všemožně vzrušují, ale je zakázáno, 
aby se vzájemně dotýkali. Dotek nás spojí 
s milovanou bytostí, ale v striptýzovém klubu 
lásku nenajdeme, jen sex. Tahle metafora dokonale 
vystihuje citovou vyprahlost světa, ve kterém 
žijeme. Obdobně posmutněle a směšně působí 
erotický chat, jehož se Dan a Larry účastní. Hra, 
která dobyla celý svět a dočkala se i kultovního 
filmového zpracování, dostala od recenzentů 
výstižný podtitul „Sex, lži a internet“. V režii Jiřího 
Pokorného, jehož Zabiják Joe se stal diváckým 
hitem, nás čeká podnětné zamyšlení nad tím, zda 
jsme vůbec ještě schopni rozpoznat lásku. A pokud 
ne, zda si ji vůbec zasloužíme.

Posledním titulem bude Režisér, nová hra 
Tomáše Vůjtka, která je inspirována režiséry, 
kteří nás svými názory inspirovali k tomu, 
abychom dělali takové inscenace, jaké děláme. 
Společně se dotkneme podstaty zázraku, kterému 
říkáme divadlo. Vysoká poezie uměleckých snů 
bude v této sarkastické grotesce konfrontována 

s pokleslou prózou životní reality. Režisér, herci, 
novináři, diváci, sláva a zmar. Mají režiséři rádi své 
herce? A pokud ano, mají herci rádi své režiséry? 
A koho z nich mají rádi novináři? Nikoho? Všechny? 
A co si s tím má počít chudák divák? Bilanční hra 
o tom, jak těžké je přenést na jeviště pravdu. 
V režii našeho režiséra Ivana Krejčího uvidíte 
opět „pravdu pravdoucí“.

Vážení diváci, věříme, že i nadále zůstanete 
věrni dobré společnosti, kterou v našem divadle 
potkáváte už dlouhou řádku let. Bez vás bychom 
nebyli, a nám se stále ještě být chce. Těšíme se 
proto na viděnou v sezóně 2022/23.

 
dramaturg  

Tomáš Vůjtek



REPERTOÁR
22/23

Tomáš Vůjtek

MÍŤO! ŠURO! JARMILO!  
ANEB ŠVEJKŮV NÁVRAT
Vy víte hovno, co je revoluce, a děkujte bohu,  
že to nevíte!

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, 
od jejichž prvního vydání letos uplyne 100 let, zná 
z povinné četby nebo z filmů prakticky každý. 
Nicméně osudy Jaroslava Haška a jeho ženy, 
kterou si přivezl z Ruska, zas až tak známé nejsou. 
V nejnovější hře našeho dramaturga Tomáše 
Vůjtka, kterou nazval Míťo! Šuro! Jarmilo! 
aneb Švejkův návrat, se s ironií autorovi 
vlastní reflektují okolnosti vzniku naší nejslavnější 
a nejpřekládanější knihy. V této tragikomedii dojde 
i na Haškův rozporuplný vztah k jeho dvěma 
manželkám, jeho poblouznění bolševickou revolucí, 
kterou v tehdejším Rusku pomáhal prosazovat 
a před kterou nakonec utekl zpátky do Prahy, i na 
vztah k jeho vlastnímu synovi, se kterým ani žádný 
vztah nestihl navázat.

režie Ivan Krejčí  
dramaturgie Tomáš Vůjtek  
scéna Milan David  
kostýmy Marta Roszkopfová  
hudba Ondřej Švandrlík

hrají Josef Kaluža, Alena Sasínová-Polarczyk, 
Tereza Cisovská, Vojtěch Lipina, Kristýna 
Panzenberger Krajíčková, Jan Lefner, Vlastimil 
Burda, Jan Chudý, Marek Cisovský a Vladislav 
Georgiev



Viktor Šenderovič

PAN EIN A PROBLÉM  
POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
Jedině jednota a disciplína nás ochrání  
před ohněm!

Viktor Šenderovič je slavný ruský publicista, 
scénárista, moderátor, spisovatel a dramatik, 
který ostře kritizuje putinovský režim, a vůbec 
všechny režimy, v nichž jsou skrytě či méně skrytě 
omezovány občanské svobody. Pan Ein je řádný 
občan, který řádně platí daně a o politiku se ani 
pořádně nezajímá, dokud se politici nezačnou 
zajímat o něj. Starosta nejmenovaného města 
kdesi v Evropě, v němž pan Ein žije, se pečlivě 
stará o své obyvatele a prosazuje protipožární 
opatření, která mají ochránit jejich majetek. 
Pořádkumilovný pan Ein se jim zprvu poslušně 
přizpůsobí, ale ve chvíli, kdy začnou omezovat jeho 
soukromí, se proti nim vzbouří. Hra je ovlivněna 
poetikou absurdního divadla a s hořkým humorem 
zobrazuje zápas jedince s totalitní mocí. Autor 
vymezil místo děje formulací „kdysi kdesi v Evropě“, 
což nás naplňuje nadějí, že nemusí jít nutně o nás. 
V režii Ivana Krejčího se o tom nepochybně 
přesvědčíme.

režie Ivan Krejčí
překlad Naděžda Krejčová
dramaturgie Tomáš Vůjtek
scéna Milan David
kostýmy Marta Roszkopfová
hudba Ondřej Švandrlík

hrají Milan Cimerák, Tereza Cisovská, Martina 
Czyžová, Kristýna Panzenberger Krajíčková, 
Adam Langer, Vojtěch Lipina, Jan Chudý, Jan 
Lefner, Vladislav Georgiev, Zuzana Truplová, Marek 
Cisovský a Josef Kaluža



Ladislav Stroupežnický

NAŠI FURIANTI
Abys na ně nevyzrál – ty, takovej vzdělanej člověk!

Aréna se vůbec poprvé obrací k české divadelní 
klasice a vy se tak můžete těšit na Naše furianty 
Ladislava Stroupežnického, jejichž premiéra 
v roce 1887 na scéně Národního divadla byla 
přelomovou událostí českých divadelních dějin. 
Hra, kterou Stroupežnický psal jako „obraz 
života v české vesnici“ a v níž si českého sedláka 
nijak neidealizoval, velmi trefně vypovídá o naší 
národní povaze, čehož si všimla i tehdejší divadelní 
kritika: „Stroupežnický zachytil ještě šťastnou 
rukou kus toho života prchajícího a zachoval jej 
v celé reálnosti na památku. Každá figurka jeho 
mluví k nám tónem tak známým a pravdivým, 
každý duch té selské furie jest nám tak vědom!“ 
V režii Petra Svojtky, který se na scéně Arény 
uvedl velmi úspěšnou inscenací Kočky v oreganu, 
se můžete těšit na osobitý výklad této 
divadelní klasiky.

režie Petr Svojtka
dramaturgie Tomáš Vůjtek
scéna Michal Syrový
kostýmy Agnieszka Pátá-Oldak
hudba Petr Wajsar
korepetice Jan Gajdica a Lukáš Marek
pohybová spolupráce Martin Pacek

hrají Marek Cisovský, Alena Sasínová-Polarczyk, 
Adam Langer, Vladislav Georgiev, Petr Houska, 
Zuzana Truplová, Viktória Pejková, Jan Chudý, Petr 
Pěnkava, Josef Kaluža, Vojtěch Lipina, Vlastimil 
Burda, Tereza Cisovská, Kristýna Panzenberger 
Krajíčková, Jan Chudý, Milan Cimerák a Jan Lefner



Lucy Kirkwoodová

KOMÁŘI
O čem se tady vlastně bavíme? 
O síle dvou komárů, kteří se čelně srazí v letu.

Důvěřujete vědcům? Nebo vás jejich snaha 
najít odpovědi na otázky, které by vás v životě 
nenapadly, upřímně děsí? Právě vědecký pokrok 
a to, jak ho společnost (ne)přijímá, je jedním 
z ústředních témat britské tragikomedie Komáři. 
Karen je slavná emeritní vědkyně, která málem 
získala Nobelovu cenu, Alice je její starší dcera, 
která jako jaderná fyzička Nobelovu cenu jednou 
možná dostane, a Jenny je mladší dcera, která po 
Nobelovce nijak netouží, protože všechny otázky 
jí zodpoví Google, kterému bezmezně důvěřuje… 
V režii Kateřiny Duškové se před vámi odehraje 
vtipně napsané komorní drama, které se chytře 
ptá po smyslu naší vlastní existence a po tom, 
zda jsme ještě schopni navrátit se k elementárním 
lidským hodnotám.

režie Kateřina Dušková
překlad Pavel Dominik
dramaturgie Tomáš Vůjtek
scéna Pavel Kodeda
kostýmy Roman Šolc
hudba Darek Král

hrají Tereza Cisovská, Zuzana Truplová, Alena 
Sasínová-Polarczyk, Marek Cisovský, Vlastimil 
Burda, Kristýna Panzenberger Krajíčková, Milan 
Cimerák a Viktória Pejková



William Shakespeare

MACBETH
Pojď, jdeme hrát a klamat čas. To bude komedie!

Shakespearův Macbeth je nejkratší a nejsevřenější 
Shakespearovou tragédií, která má zběsilý 
rytmus i velkou psychologickou hloubku. Autor 
v ní odhaluje temné stránky lidské duše a přitom 
ukazuje, jak se v člověku rodí zlo, které jej nakonec 
ovládne. Je to strhující drama Macbethova 
vzestupu a pádu. Drama muže, který nalezl cestu 
k moci, a když se po ní vydal, ztratil vše, pro co 
dříve žil. Drama, které nás nutí k zamyšlení nad 
tím, jak málo stačí, aby se probudilo to nejhorší 
v nás. V režii uměleckého šéfa KSA Ivana Krejčího 
se můžete těšit na klasické alžbětinské drama, 
v němž není nouze o vraždy ani o duchaplné 
promluvy, a místy se v něm dokonce objeví 
i humor, byť poněkud černý.

režie Ivan Krejčí
překlad Martin Hilský
dramaturgie Tomáš Vůjtek
scéna Milan David, Martin Šimek
kostýmy Marta Roszkopfová
hudba Ondřej Švandrlík

hrají Michal Čapka, Petra Kocmanová, Vladislav 
Georgiev, Vlastimil Burda, Jan Lefner, Vojtěch 
Lipina, Josef Kaluža, Tereza Cisovská, Adam 
Langer, Milan Cimerák, Jan Chudý, Marek 
Cisovský, Alena Sasínová-Polarczyk, Renáta 
Klemensová, Zuzana Truplová a Kristýna 
Panzenberger Krajíčková



Samuel Beckett

KONEC HRY
Uvažte, uvažte, jste na zemi, to je beznadějné!

Slavný Konec hry Samuela Becketta při své 
premiéře v roce 1957 silně otřásl tradičním 
divadlem, ale dnes je již klasickou součástí 
světového repertoáru. Beckett vytvořil 
postapokalyptický obraz dožívání posledních lidí 
v pustině zdevastovaného světa. Co lidského 
má ještě hodnotu, co má smysl udržovat, když 
prožíváme poslední dny lidstva bez naděje na 
budoucnost? Autor, pověstný svým sarkastickým 
humorem, rozehrává existencionální klauniádu 
o marném čekání na jakoukoli smysluplnou 
změnu v životech postav živořících v jakémsi 
bezejmenném časoprostoru, v němž rozeznáváme 
kontury našeho světa.

režie Ivan Krejčí
překlad Jiří Kolář
dramaturgie Tomáš Vůjtek
scéna Milan David
kostýmy Marta Roszkopfová
hudba Ondřej Švandrlík

hrají Marek Cisovský, Vojtěch Lipina, 
Dana Fialková a Stanislav Šárský



Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Andrzej Wajda

ZLOČIN A TREST
Když jsem tenkrát šel k té bábě, chtěl jsem 
jenom provést pokus.

Dostojevského Zločin a trest přepsal slavný 
filmový režisér Andrzej Wajda do podoby 
komorní divadelní hry, soustředěné k základním 
tématům předlohy. Tím prvním je odhalování 
vraždy lichvářky a její sestry, které se 
odehrává v napínavých dialozích Raskolnikova 
s vyšetřovatelem vraždy Porfirijem Petrovičem, 
jenž si s Raskolnikovem pohrává jako kočka s myší. 
Druhým tématem je pak morální očista, kterou 
podstupuje Raskolnikov inspirovaný třetí hrdinkou 
této dramatizace Soňou Marmeladovovou. Rodion 
Raskolnikov si vytvořil teorii o jakémsi „právu na 
zločin“. To znamená, že lidé „vý jimeční“ by mohli 
v zájmu společnosti beztrestně páchat zločiny. 
Naše inscenace ukazuje, jak svůdné jsou takovéto 
úvahy a kam až dokážou člověka zavést.

režie André Hübner-Ochodlo
překlad Ladislav Slíva
dramaturgie Tomáš Vůjtek
scéna André Hübner-Ochodlo
kostýmy Marta Roszkopfová
hudba Adam Żuchowski

hrají Adam Langer, Šimon Krupa, Viktória Pejková, 
Milan Cimerák, Vladislav Georgiev, Vojtěch Lipina 
a Petr Pěnkava



Torben Betts

KOČKA V OREGANU
Nějak se to někde strašně zvrtlo.

Kočka v oreganu se stala hned po své londýnské 
premiéře v roce 2014 diváckým hitem a provázely 
ji i stejně nadšené recenze. Velkoměstští 
intelektuálové Emily a Oliver se přestěhují 
z Londýna do levnějšího domu na severu Anglie, 
aby měli blíž ke „skutečným lidem“. Ty ve hře 
zastupují jejich sousedé, manželé Alan a Dawn, 
kteří však namísto diskuzím o politice a umění 
dávají přednost fotbalu a popíjení plechovkového 
piva. Chytrá konverzační komedie o střetu dvou 
kultur, která reflektuje i ty méně veselé aspekty 
naší doby. Za roli Emily byla Petra Kocmanová 
nominovaná na Cenu Thálie 2019 v kategorii 
činohra (ženský výkon).

režie Petr Svojtka
překlad Michal Zahálka
dramaturgie Tomáš Vůjtek
scéna a kostýmy Michal Syrový
hudba Vladimír Nejedlý

hrají Petra Kocmanová, Michal Čapka, 
Tereza Cisovská a Josef Kaluža



Nicoló Machiavelli

MANDRAGORA
Ty, já, naše neřádnost a jejich taky.

Mandragora patří k nejúspěšnějším komediím 
italské renesance a pojednává o hloupém 
manželovi, který si v podstatě říká o to, aby byl 
klamán. Avšak tématem této kruté komedie není 
jen lidská hloupost, ale především zkaženost celé 
společnosti, v níž morálka, jakkoli je pokrytecky 
vyžadována, ochotně ustupuje osobnímu 
prospěchu.

režie Ivan Krejčí
překlad Jaroslav Pokorný
dramaturgie a texty písní Tomáš Vůjtek
scéna Milan David
kostýmy Marta Roszkopfová
hudba Ondřej Švandrlík

hrají Milan Cimerák, Adam Langer, Josef Kaluža, 
Michal Čapka, Tereza Cisovská, Vladislav Georgiev, 
Viktória Pejková a Petr Pěnkava



Tracy Letts

ZABIJÁK JOE
Každej myslí především na sebe, nebo ne?

Zabiják Joe je bravurně napsaná černá komedie 
se skvěle vypointovanými dialogy, v níž se bizarní 
rodinka ze sociální spodiny pokusí vyřešit svou 
finanční situaci najmutím profesionálního zabijáka. 
Vše se však zkomplikuje a vykonaná vražda jejich 
situaci ještě více zhorší, když vy jde najevo, že 
celý plán byl vlastně jedním velkým omylem. Josef 
Kaluža získal za roli Joea Cenu Jantar 2018 
v kategorii činohra (herec roku).

režie Jiří Pokorný
překlad Jiří Josek
dramaturgie Tomáš Vůjtek
scéna a kostýmy Petr B. Novák
hudba Nikos Engonidis

hrají Šimon Krupa, Tereza Cisovská, Michal Čapka, 
Zuzana Truplová a Josef Kaluža



Yasmina Reza

OBRAZ
To víš, za dva miliony, to už přestává sranda.

Obraz je velmi chytrá komedie o světě mužů, jejich 
ambicích, bolestech, a hlavně o jejich přátelství. 
Dlouholetým přátelstvím tří čtyřicátníků otřese 
moment, kdy si jeden z nich pořídí přehnaně drahý 
obraz – bílé plátno bez rámu. Vzájemné vztahy 
mužů pak musí projít zkouškou, díky níž se všichni 
zúčastnění dozví pravdu o sobě samých. Yasmina 
Reza tak ukazuje, jak velkým zdrojem emocí může 
být bílá plocha.

režie a výběr hudby Vojtěch Štěpánek
překlad Michal Lázňovský
dramaturgie Tomáš Vůjtek
scéna a kostýmy Milan David

hrají Marek Cisovský, Albert Čuba 
a Josef Kaluža



Tomáš Vůjtek

ZÁPAS O GENERÁLA
Nebyl jsem tak neschopný, jak si mysleli.

Těžko najdeme nosnější životní příběh, který 
by lépe vystihoval tragikomický ráz našich 
moderních dějin, než ten generála Jana Šejny. 
Nedostudovaný gymnazista za protektorátu 
stráví měsíc ve vězení, protože s falešnou 
legitimací úředníka cenové kontroly vydíral kvůli 
potravinovým lístkům jednu živnostnici. Po válce 
vstoupí do komunistické strany a v padesátých 
letech začne jako politický agitátor budovat svou 
kariéru v armádě. Ve čtyřiceti to dotáhne na 
nejmladšího generála v republice, to mu ovšem 
nebrání krást, kde se dá… dokud se zpronevěrou 
nedostatkového jetelového semene neproslaví jako 
„semínkový generál“. A tím příběh Jana Šejny ještě 
zdaleka nekončí… Řečeno s Palackým, který naši 
novodobou dějinnou reflexi zakládal: Kdyby nebylo 
Šejny, museli bychom si jej vymyslet!

režie Ivan Krejčí
dramaturgie Tomáš Vůjtek
scéna a kostýmy Marta Roszkopfová

hrají Marek Cisovský, Vlastimil Burda, 
Tereza Cisovská, Zuzana Truplová a Kristýna 
Panzenberger Krajíčková

Hrajeme v Komůrce, 
naší nové studiové scéně, 
kterou najdete na 28. října 4.



PŘEDPLATNÉ 
2022/2023

Protože je nám jasné, že každého se dotýká něco 
trochu jiného, je jenom na vás, abyste si vybrali 
kombinaci titulů, která vás osobně uspokojí.

Tentokrát vám nabízíme šest typů předplatného 
a před Vánoci k tomuto výběru přibude i tradiční 
Novoroční skupina.

P | Premiéry
Chci zažít úplně první dotek inscenace a publika 
na slavnostních premiérách!

říjen 2022 – květen 2023
hrací dny: 22. 10. 2022, 14. 1. 2022, 11. 3. 2023, 
20. 5. 2023 od 18.30

cena: 1560 Kč

Tohle není Višňový sad
Úplné zatmění
Na dotek
Režisér

B | Novinky
Toužím si osahat to nejnovější, ale raději  
si počkám až po premiéře.

říjen 2022 – červen 2023
hrací dny: pondělí, středa, pátek od 18.30,  
neděle od 17.00

cena: 960 Kč / zlevněné 640 Kč

Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův návrat
Tohle není Višňový sad
Úplné zatmění
Na dotek

C | Classica
Nechci se spálit, a proto volím  
ověřenou klasiku.

říjen 2022 – červen 2023
hrací dny: pondělí, čtvrtek od 18.30

cena: 960 Kč / zlevněné 640 Kč

Macbeth
Naši furianti
Tohle není Višňový sad
Úplné zatmění



D | Desperáti
Na něžná pohlazení mě moc neužije,  
mám radši drsnější humor.

říjen 2022 – červen 2023
hrací dny: úterý, pátek od 18.30

cena: 960 Kč / zlevněné 640 Kč

Zločin a trest
Pan Ein a problém požární bezpečnosti
Zabiják Joe
Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův návrat

E | English
Touchdown! Plays with English surtitles.

září 2022 – červen 2023
hrací dny dle vlastního výběru, všechny tyto tituly 
budeme občasně uvádět s anglickými titulky

cena: 1200 Kč / zlevněné 800 Kč

Macbeth
Kočka v oreganu
Zabiják Joe
Úplné zatmění
Na dotek

F | Fajnšmekr
Na doteky jsem dost citlivý, a tak si nejradši 
vyberu sám, co si pustím k tělu.

září 2022 – červen 2023
tituly a hrací dny dle vlastního výběru

cena: 1200 Kč / zlevněné 800 Kč

S našim předplatným…

…budete mít svou pravidelnou dávku divadla 
vždy jistou.

…vám neunikne žádná z našich novinek.

…máte jistotu vašeho oblíbeného místa v sále.

…vám zvýhodněnou cenu vstupenek zpříjemní 
i další bonusy.

…budete vědět jako první, co se u nás 
chystá. Měsíční program dostanete do 
své emailové schránky ještě dřív, než ho 
oficiálně zveřejníme.

…si nemusíte dělat starosti, pokud se vám 
snad nějaký z termínů nehodí. Milerádi vám 
vy jdeme vstříc.

…budete v dobré společnosti.



Bonusy pro naše předplatitele

• poukaz na 1 vstupenku do Komůrky za 100 Kč na 
představení dle vašeho výběru

• 10% sleva ve Vinotéce U Mostu

• 10% sleva v Čajovně u Sýkorova mostu

Zprostředkovatelé předplatného získávají 
za každých 10 nových předplatitelů jedno 
bonusové předplatné.

Prodej předplatného

• Cena předplatného zahrnuje šatnu a tištěné 
programy na všechna představení.

• Předplatné je v prodeji od 16. května do 
16. října 2022.

• Více informací na telefonu 602 702 120 nebo 
e-mailu pokladna@divadloarena.cz.

 
Zlevněné předplatné si u nás mohou pořídit 
studenti, senioři, držitelé průkazu ITIC, ZTP 
a ZTP/P a členové IZS. Na premiérové předplatné 
se sleva nevztahuje.

Pokladna

Pondělí – pátek 15–18.30 a také vždy hodinu před 
představením.
pokladna@divadloarena.cz / +420 602 702 120

Pokladní telefonní linka je v provozu ve všední dny 
vždy od 10.00 do 18.30 a také vždy hodinu před 
představením.

Vstupenky do Arény můžete zakoupit i na 
pobočkách OSTRAVAINFO!!! a v prodejní síti 
Colosseum. 

Vstupné

základní 290 Kč
zlevněné 210 Kč
premiéra 390 Kč
veřejná generálka 100 Kč
základní do Komůrky 260 Kč
zlevněné do Komůrky 180 Kč

Zlevněné vstupenky si u nás mohou pořídit 
studenti, senioři, držitelé průkazu ITIC, ZTP 
a ZTP/P a členové IZS. Na premiérové vstupenky 
slevu nelze využít.

Online prodej
www.divadloarena.cz



Komorní scéna Aréna
příspěvková organizace
28. října 2, 701 85 Moravská Ostrava

Kde nás najdete
V pasáži Knihovny města Ostravy, hned u Mostu 
Miloše Sýkory.
Komůrka se nachází ve vedlejším vchodě v 1. patře 
(dveře nalevo od Vinotéky U Mostu).

Prosíme, choďte včas. 
Po zahájení představení není možný přístup do 
hlediště. Změna programu vyhrazena.

Foto Roman Polášek
Grafika Studio Breisky

…u nás jste v dobré společnosti.
www.divadloarena.cz

Činnost Komorní scény Aréna, příspěvkové organizace 
statutárního města Ostrava, je financována z rozpočtu města 
Ostravy. Divadelní inscenace realizujeme za finanční podpory 
Ministerstva kultury České republiky a Moravskoslezského kraje.


