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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.  

Pokladna
Po – Pá: 15.00–18.30
a ostatní hrací dny vždy hodinu před představením.
pokladna@divadloarena.cz / +420 602 702 120
(ve všední dny 10.00–18.30)

Vstupné
základní 290 Kč / Komůrka 260 Kč
zlevněné 210 Kč / Komůrka 180 Kč
premiéra 390 Kč / Komůrka 290 Kč
veřejná generálka 100 Kč

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

Foto Roman Polášek
Grafická úprava Alena Sroková

…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.

Teď už to nebude
jenom o jednom 
pitomci u kumpanie, 
teď už to bude 
mnohem víc. 
Je nám jasné, že právě Josefa Kalužu vám před-
stavovat nemusíme, protože je naší věrnou oporou 
pánské šatny už celých 18 let a dalo by se tak 
říct, že na našem jevišti prakticky herecky dospěl… 
Otázka ovšem zní, jestli máte představu, jak taková 
herecká plnoletost vypadá v praxi? Ověřit si to 
můžete v naší nejnovější inscenaci nazvané Švejkův 
návrat, v níž Josef dostal za úkol zosobnit jednoho 
z našich neznámějších, ale dost možná i nejkontro-
verznějších spisovatelů a to samotného Jaroslava 
Haška posledních pár let před smrtí (byť to zname-
ná ani ne ve 40 letech). 

Jaký je pro Josefa nejsilnější 
moment v celém představení, 
při kterém se mu zastavuje 
dech? 

„Hašek musel vidět podobné věci, o kterých dnes 
přinášejí svědectví všechna média kromě těch 
ruských proputinovských. Myslím si, že právě proto 
tam Tomáš Vůjtek dal slova: ‚Vy víte úplné hovno 
o tom, co je revoluce, a buďte rádi, že to neví-
te.‘ Ale o kousek dál tam napsal text, který skoro 
nemůžu říct, protože se mi při tom zastavuje dech. 
Když se zmiňuje v rozhovoru s manželkou Jarmilou, 
že píše Švejka, a říká: ‚Teď už to nebude jenom 
o jednom pitomci u kumpanie, teď už to bude 
mnohem víc. Protože víš ty vůbec Jarmilo, kolik 
já jsem viděl mrtvých lidí?‘“

A co na jeho převtělení 
do Jaroslava Haška říkají 
recenzenti?

„Josef Kaluža v roli Jaroslava Haška je naprosto 
prostoupený jeho duchem a předvádí místy 
dechberoucí zápal, jenž se časem stupňuje 
a rozkrývá nejen duševní rozpoložení a rozto- 
divné pohnutky postavy, ale také herecká 
zákoutí, která se obnažují před zraky diváků. 
Kaluža dosahuje výšin hereckého talentu, a to 
s lehkostí a nadhledem. Jeho ztvárnění Haška 
je jedním z vrcholných hereckých zážitků této 
sezóny.“

Evelína Vaněk Síčová, Ostravan.cz 

„Haška pojal Josef Kaluža s celým svým talen-
tem a vykreslil se všemi odstíny jeho osobnosti: 
jako střízlivého rozvažujícího nad svým postave-
ním i skutky, jako opilého kumpána hospodského 
a dalších, jako někdejšího kamaráda Langera, 
jako vypočítavého autora Švejka a trochu 
zlomyslného autora Longenovy hry, jako furi-
antského autora sepisujícího román, kdy se mu 
zachce, a především jako partnera dvou žen, 
kterým uhýbá, prosí je a především se jim obě-
ma vylhává.“

Milan Líčka, i-divadlo.cz

Josef Kaluža je jedním z nejcharismatičtějších 
a nejobdivovanějších herců Komorní scény Aréna. 
Členem souboru je od roku 2004, a i když nebyl 
nositelem žádných hereckých cen, divadla si přesto 
cenil. V roce 2019 získal Cenu Jantar v kategorii 
Divadlo: Činohra (Herec roku 2018) za ztvárnění 
titulní role v černé komedii Zabiják Joe, což jeho 
vztah k divadlu naštěstí nijak nezměnilo. Více se 
o Josefovi, o jeho přístupu k Haškovi, ale i k divadlu 
vůbec, můžete dozvědět v rozhovoru, který najdete 
u nás na webových stránkách.



přímo od našeho uměleckého vedení. Komentované 
prohlídky divadlem budou začínat v 16.00 / 16.20 / 
16.40 a 17.00 a jejich kapacita je omezená, proto 
si svoje místo, prosím, předem rezervujte emailem 
na pokladna@divadloarena.cz nebo telefonicky
na 602 702 120.

Do divadla se po létě 
vracíme i se Švejkem
pátek 9. 9., středa 14. 9. a čtvrtek 22. 9. od 18.30

V září budete mít hned tři možnosti dohnat resty 
a zhlédnout naši opěvovanou novinku Švejkův 
návrat, která krom diváků, co ji stihli navštívit ještě 
v červnu, nadchla i recenzenty. A jestli vám snad 
nestačí doporučení od nás, pak se nechte přesvěd-
čit následujícími řádky:

„Herecký výkon protagonistů nepřekvapil svou 
brilantností, avšak dojímal svou bolestnou 
opravdovostí. (…) Ačkoli Josef Kaluža hraje 
prim, jeho kolegové dobíhají do cílové rovinky se 
stejnou dychtivostí a zápalem. Alena Sasínová-
Polarczyk v roli Šury doslova zhmotňuje nezá-
konnou manželku Jaroslava Haška. (…) Alexandra 
Gavrilovna Lvova zvaná Šura stojí při Haškovi 

do konce jeho dní s neutuchajícím entuziasmem. 
Stejně tak jako její představitelka drží po celou 
dobu inscenace její výraz, její hrdost i její odda-
nost. Famózní výkon, ze kterého mrazí a který 
si zaslouží obdiv.

Tereza Cisovská v roli Jarmily (...) balancuje pří-
jemně mezi sebevědomou spisovatelkou a něžnou 
matkou a manželkou. Obě tyto polohy dokáže 
vyvážit, abyste ji zároveň fandili, ale věřili, že se 
o sebe postará i bez Haška. (…)

Inscenace Komorní scény Aréna Švejkův ná-
vrat je explozí všech vjemů, které můžete na 
divadle zažít. Esence umění se zde zhmotňuje 
po všech stránkách a doslova prýští z celého 
jeviště. Pokud si závěr divadelní sezóny chcete 
dlouho pamatovat, nenechte si Švejkův návrat 
utéct.“

Evelína Vaněk Síčová, Ostravan.cz

Generál Šejna
potáhne na Plzeň
čtvrtek 15. 9. od 18.30 v Komůrce
sobota 17. 9. od 11.00 na Malé scéně DJKT

Máme velkou radost, že i letos jsme obdrželi po-
zvání na prestižní Mezinárodní festival Divadlo 
Plzeň, kam se tentokrát pojedou představit naši 
generálové Šejnové i s jejich osudovými ženami. Naši 
komůrkovskou novinku Zápas o generála si v září 
samozřejmě budete moci vychutnat i na domácí 
půdě, a to ve čtvrtek 15. září! Pokud jste naši 
nově otevřenou Komůrku ještě neprozkoumali, je to 
jednoznačně ideální příležitost, protože další repríza 
bude následovat až koncem listopadu!

„Inscenace Zápas o generála je skvostný 
a v kombinaci s novou ostravskou scénou
i neodolatelně lákavý majstrštyk.“

Evelína Vaněk Síčová, Ostravan.cz

Předplatné na
Rok plný doteků
pořídíte i v září
P | Premiéry
Tohle není Višňový sad / Úplné zatmění
Na dotek / Režisér
hrací den: sobota od 18.30
cena: 1560 Kč

B | Novinky
Švejkův návrat / Tohle není Višňový sad
Úplné zatmění / Na dotek 
hrací dny: pondělí, středa, pátek od 18.30,
neděle od 17.00
cena: 960 Kč / zlevněné 640 Kč

C | Classica
Macbeth / Naši furianti / Tohle není
Višňový sad / Úplné zatmění
hrací dny: pondělí, čtvrtek od 18.30
cena: 960 Kč / zlevněné 640 Kč

D | Desperáti
Zločin a trest / Pan Ein a problém požární
bezpečnosti / Zabiják Joe / Švejkův návrat 
hrací dny: úterý, pátek od 18.30
cena: 960 Kč / zlevněné 640 Kč

E | English
Macbeth / Kočka v oreganu / Zabiják Joe
Úplné zatmění / Na dotek
hrací dny dle vlastního výběru, občasně uváděno 
s anglickými titulky
cena: 1200 Kč / zlevněné 800 Kč

F | Fajnšmekr
5 titulů dle vlastního výběru, kdykoli chcete
cena: 1200 Kč / zlevněné 800 Kč

Veškeré informace o předplatném, jaké bonusy jsou 
jeho součástí a kdo všechno má nárok na slevu, 
naleznete na našich webových stránkách nebo 
v brožuře na sezónu 2022/2023.

Rozloučení s létem
pod širým nebem
čtvrtek 1. 9. od 20.00 na Kuřím rynku 
pátek 2. 9. od 20.00 na Kuřím rynku

Jestli jste si mysleli, že vás snad tentokrát ochu-
díme o divadelní zážitek pod širým nebem, který 
jste si v předchozích letech tak oblíbili, tak jste se 
nemohli víc mýlit! Akorát jsme se rozhodli tenhle 
příjemný večer na letním vzduchu z termínu na 
konci sezóny přesunout na začátek té nadcháze-
jící, takže vězte, že Aréna se znovu vrací na Kuří 
rynek, aby vás ve čtvrtek 1. a v pátek 2. září 
seznámila s Našimi furianty, kteří budou na 
vzduchu slavit, zpívat, tančit a samozřejmě se 
taky pořádně hašteřit vždy od 20.00. Vstup 
bude stejně jako v předchozích letech volný, ale 
počítejte s tím, že kapacity k sezení jsou omezené 
(pakliže si nedonesete vlastní). Dorazte za námi na 
divokou vesnickou veselku na rynek a krom parád-
ního zábavného večera se dočkáte i mimořádného 
překvapení, které vám jednoznačně zpříjemní 
začátek nové sezóny.

Zahájení nové 
sezóny
pátek 9. 9. od 16.00 v prostorách divadla

Letní, a tím pádem i divadelní prázdniny jsou nená-
vratně pryč, a to znamená, že jsou zpátky nejenom 
školní povinnosti, ale také divadelní radosti, jichž se s 
radostí opět pravidelně zhostíme už od pátku 
9. září. Tradičně pro vás před prvním představením 
nové sezóny, kterým bude naše červnová novinka 
Švejkův návrat, otevřeme brány našeho divadla už 
odpoledne, abyste mohli nakouknout do zákulisí spo-
lečně s našimi herci a dozvědět se podrobnější in-
formace o tom, co vás v Roce plném doteků čeká, 

čtvrtek 1. 9. / 20.00 / zdarma
Naši furianti (Kuří rynek)

pátek 2. 9. / 20.00 / zdarma
Naši furianti (Kuří rynek)

pátek 9. 9. / 16.00 / zdarma
Zahájení sezóny

pátek 9. 9. / 18.30 / mimo
Švejkův návrat 

úterý 13. 9. / 18.30 / zadané
Kočka v oreganu

středa 14. 9. / 18.30 / mimo
Švejkův návrat 

čtvrtek 15. 9. / 18.30 / mimo
Zápas o generála 

sobota 17. 9. / 11.00 / zájezd
Zápas o generála
(MF Divadlo Plzeň) 

čtvrtek 22. 9. / 18.30 / mimo
Švejkův návrat 

úterý 27. 9. / 18.30 / mimo
Zločin a trest

středa 28. 9. / 18.30 / mimo
Pan Ein a problém
požární bezpečnosti

čtvrtek 29. 9. / 18.30 / mimo
Naši furianti

Změna programu vyhrazena.
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