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No a v čem všem že můžete Terezu v prosinci vidět? 
Celkem čtyřikrát se převtělí do první manželky Jaro-
slava Haška Jarmily v rámci Švejkova návratu, pak ji 
čeká jaderná fyzička Alice v Komárech, která pracuje 
na zásadním vědeckém průlomu a místo toho objeví, 
jak si konečně porozumět s vlastní rodinou, také to 
bude již zmíněná Berta ze satirické grotesky Pan Ein 
a problém požární bezpečnosti, líbezná Markýtka 
(a podstatně méně líbezná paní Fialová) v Našich furi- 
antech, krutě zavražděná Lady Macduff v Macbet- 
hovi a naposledy bude jakožto zkušeně pragmatická 
matka Sostrata zasvěcovat svou dceru Lukrécii do tajů 
zacházení s muži v Mandragoře.

Pak je tu její oblíbená Dawn z Kočky v oreganu: 
„(…) na první pohled vášnivá, ale také sexuálně po-
někud frustrovaná žena, pro kterou její do fotbalu 
zblázněný a upovídaný a také svým způsobem pri-
mitivní manžel Oliver ztratil veškerou přitažlivost. 
Nechybí jí však síla mateřské lásky i touha skutečně 
a plně žít.“

Ladislav Vrchovský, Ostravan.cz

A pak Terezu můžete vidět i v naší Komůrce v Zápasu 
o generála! Krom toho, že příběh generála Jana Šejny 
rozhodně stojí zato sám o sobě — protože jen těžko 
najdeme nosnější životní příběh, který by lépe vystihoval 
tragikomický ráz našich moderních dějin — můžete 
si díky němu užít na jevišti manžele Cisovské v rolích 
manželů Šejnových.

„Celá inscenace je postavená na vyprávění životní-
ho příběhu jednoho muže, jehož příběh doplňují iko-
nické ženy, aby dokreslily celý osud podceňovaného 
muže. (…) Všechny tři herečky dokonale vykreslují 
své postavy a svým nepopiratelným talentem oži-
vují celý příběh tak, aby byl nejen uvěřitelný, ale 
vlastně velmi lidský. Tereza Cisovská nevychází ze 
svého stoického klidu a nadhledu, který je přesně tím 
magnetem, jenž ukotvuje Šejnu v manželství. Zuzana 
Truplová kouzelně kombinuje naivní jednoduchost 
své postavy s vypočítavostí zhrzené milenky. Kris-
týna Panzenberger Krajíčková zosobňuje čistou duši 
generace hippies, která chce především lásku a vidí 
cestu v umění.“

Evelína Vaněk Síčová, Ostravan.cz

Mám ráda všechny
svoje role
I když by to do ní na první pohled nejspíš nikdo neřekl, 
Tereza Cisovská je služebně nejstarší oporou dámské 
šatny a táhne to s námi už dvaadvacet let! Poprvé do 
Arény pronikla během zkoušení legendární inscenace 
Prorok Ilja v roce 2000… a od té doby už jsme Terku 
z našeho divadla nepustili.

Během prosince u nás na jevišti prostřídáš všechny 
role, které máš momentálně na repertoáru. 
A vzhledem k tomu, že mluvíme o devíti inscena-
cích (přičemž v Našich furiantech máš dokonce 
dvojroli), tak je to dost slušná sbírka! Máš mezi 
nimi nějaké svoje favority, které Tě osobně baví 
víc než ty další? A pokud ano, proč právě tyhle 
charaktery jsou ti nejbližší?

Mám ráda všechny svoje role, ale asi nejvíc mě baví 
Dawn z Kočky v oreganu a Sharla v Zabijáku Joeovi.

Kdyby sis ze všech titulů, ve kterých u nás hraješ, 
mohla vybrat jeden jediný, na který by ses mohla 
jít podívat z pohledu diváka, který by to byl?
A proč? 

Dost mě zaujal text současné ruské satiry Pan Ein 
a problém požární bezpečnosti, kde hraju Bertu, 
ženu titulní postavy. A tak bych ráda viděla, jak to jako 
celek na diváka působí.

Jak trávíš předvánoční čas (když zrovna nejsi 
v divadle)? Máte s rodinou nějakou speciální 
vánoční tradici? 

Nemám moc ráda zimu ani Vánoce, ale snažím se 
nekazit to rodině. Takže s mými dcerami chodíme na 
brusle a s kamarádkami na trhy na svařák. A na Štědrý 
den máme takový zvyk, že jdeme jako rodina obdaro-
vat pouliční kočičky krmením.
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24. ročník Festivalu ostravských
činoherních divadel OST-RA-VAR 2022

čtvrtek 1. 12. / 14.00 
Pan Ein a problém
požární bezpečnosti

pátek 2. 12. / 15.00 
Švejkův návrat

sobota 3. 12. / 16.00
Konec hry

(představení jsou uzavřená pro hosty 
festivalu)     

pondělí 5. 12. / 18.30 / mimo
Kočka v oreganu

úterý 6. 12. / 18.30 / Dút / KMD
Zločin a trest

středa 7. 12. / 11.00 / pro školy
Švejkův návrat

čtvrtek 8. 12. / 18.00 / zadané
Zabiják Joe

pátek 9. 12. / 10.00 / pro školy
Komáři

pondělí 12. 12. / 19.00 / zájezd
Obraz
(Divadlo Bolka Polívky, Brno)

středa 14. 12. / 10.00 / pro školy
Švejkův návrat

čtvrtek 15. 12. / 18.30 / mimo
Naši furianti

pátek 16. 12. / 18.30 / mimo 
Mandragora (derniéra)

neděle 18. 12. / 17.00 / mimo / KMD
Zápas o generála

pondělí 19. 12. / 18.30 / mimo 
Macbeth

úterý 20. 12. / 11.00 / pro školy
Švejkův návrat

středa 21. 12. / 18.30 / Bst
Tohle není Višňový sad

čtvrtek 22. 12. / 18.30 / mimo / KMD
Zločin a trest
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Buď mladý divák.cz
Je ti mezi 15—25? Zajímá tě divadlo? 
Chceš o něm zjistit víc? Potkat nové 
lidi? A taky umělce? Dostat se do zá-
kulisí? A především, mít s kým do diva-
dla zajít? A získat tipy na co?

Pokud jsi na většinu předešlých otázek odpověděl ano, 
nebo alespoň víš o někom, kdo by na ně ano zaručeně 
odpověděl, tak máme skvělou zprávu! Jsi ideálním 
kandidátem do nově otevřeného ostravského Klubu 
mladého diváka!

V rámci členství v klubu můžeš chodit na vybrané tituly 
do Arény, do Národního divadla moravskoslezského 
i k Bezručům jenom za 150 Kč a krom samotných 
návštěv divadelních představení jsou v plánu i další 
společné doprovodné aktivity. Jediné, co musíš udělat, 
je zaregistrovat se buď online na webu mladydivak.cz 
nebo přímo v předprodeji NDM, zaplatit 100 Kč vý-
měnou za členskou kartičku a už můžeš směle vybírat 
celkem ze 13 titulů na šesti scénách tří ostravských 
divadel. A když tě něco bude bavit, můžeš si na to za 
klubovou zvýhodněnou cenu zajít klidně i víckrát!
Aréna v rámci klubu nabízí zvýhodněné vstupy 
na Zločin a trest, Švejkův návrat, Zabijáka Joea 
a komůrkovský Zápas o generála.

Raskolnikov bude mít 
novou vykupitelku
úterý 6. a čtvrtek 22. 12. od 18.30

Od prosince roli Soni Marmeladovové ve Zločinu 
a trestu přebere Zuzka Truplová! Všichni fanoušci 
MC Zuzky by se tak měli přijít nechat povinně ztrestat 

(a samozřejmě i vykoupit), a opětovnou návštěvu do-
poručujeme i těm, co už našeho Dostojevského viděli 
dřív s Viktorkou Pejkovou, aby mohli posoudit, která 
z dívek má na našeho Raskolnikova Adama Langera 
„lepší“ vliv!

Vyřeš vánoční dilema
s Arénou 
Marně si lámete hlavu s tím, jakým 
dárkem potěšit svoje blízké, neutratit 
za něj fůru peněz a ideálně se při jeho 
pořizování vyhnout všem přeplněným 
obchodům, ve kterých vás už po pěti 
minutách začne bolet hlava z nekonečné 
smyčky vánočních koled?

Tato logická hádanka má poměrně jednoduché řešení 
— odpověď zní samozřejmě: daruj Arénu!

Samozřejmě jsme si vědomi toho, že zabalit celé naše 
divadlo ( jakkoliv jsme komorní) by byl docela oříšek 
a nejspíš by vám nestačilo ani dárkové balení před 
Novou radnicí… to naštěstí nebude potřeba, protože 
si můžete vybrat celkem ze čtyř kapesních možností, 
jak díky nám můžete svoje blízké potěšit!

  Víte, že obdarovaný a poetika Arény se k sobě 
dobře hodí, ale netroufáte si vybrat konkrétní titul? 
Pořiďte vánočně laděnou dárkovou poukázku v hod-
notě jedné vstupenky! K dostání jsou jak přímo u nás 
na pokladně, tak je můžete pořídit i online u nás na 
webu, kde najdete i vzor vánoční poukázky ke sta-
žení — doma pak stačí jen vytisknout a přepsat kód 
online zakoupeného kupónu.

  Platí předchozí tvrzení, ale chcete vy jádřit vět-
ší náklonnost? Pak místo dárkové poukázky pořiďte 
předplatné Fajnšmekr! V balíčku je pět vstupů na co-

koliv z našeho repertoáru (vy jma premiér) dle vlastního 
výběru a představení můžete odchodit kdykoliv 
do konce stávající sezóny.

  Myslíte si, že se svému okolí dovedete bezpečně 
trefit do vkusu, a věříte, že je potěší čtyři jarní ve-
čery v našem divadle? Pak by mělo být jasnou volbou 
Novoroční předplatné! Novinky stávající sezóny, mezi 
nimiž se objeví i další premiéra z Komůrky, vám ode-
hrajeme během čtvrtečních večerů od února 
do června.

  Divadlo je jednoznačně srdcovka, ale nechcete 
se omezovat výhradně na nás? Pak by vám nemělo 
utéct společné předplatné ostravských divadel 
ABEND! Sedm představení, šest měsíců, pět diva-
del, to všechno v jediném předplatném! Podrobnější 
informace můžete prostudovat u nás na webu nebo 
přímo v předprodeji NDM, kde společné předplatné 
také zakoupíte.

  Spíš než ponoukáním k divadelní návštěvě chcete 
potěšit materiálním dárkem? Tak navštivte naši po-
kladnu anebo foyer během jakéhokoliv představení 
a vyberte něco z našeho merche! Všechny dárkové 
předměty jsou z ekologicky recyklovaných materiálů 
a v duchu Arény je spojuje jednoduchý design a kou-
savá motta zapůjčená z našich inscenací! 

Teď už vám zbývá si  jenom rozhodnout a pořídit 
vybrané dárky včas: naše pokladna totiž bude 
otevřená jen do 22. prosince a pak bude vzhledem
k vánoční pauze zavřená až do 2. ledna. 

No a jestli si výběr našich dárků nedovedete   
představit bez svařáku v ruce (a v hrdle),  
tak si zapište do diářů, že ve 
středy 7. a 14. prosince nás 
najdete v rámci Ostravských 
Vánoc ve stánku na Masary-
kově náměstí, kde samozřejmě 
budete moct pořídit všechno
z výše možností!

Poslední setkání na 
prosluněné italské 
piazzettě
pátek 16. 12. od 18.30 derniéra 

Po bezmála čtyřech letech budeme v prosinci za 
popíjení hořkého italského depressa a omamného 
vína naposledy spřádat tajný plán na získání přízně 
počestné panny Lukrécie!

V duchu machiavellistického přesvědčení, že „účel 
světí prostředky“, nebude mít ctnost samozřejmě 
ani nejmenší šanci, a vy se díky tomu budete moct 
upřímně pobavit nad tím, jak morálka počestných 
občanů ochotně ustupuje osobnímu prospěchu.
Přijďte si s námi vypít zázračný elixír z Mandragory! 

Jakkoli nemůžeme garantovat, že by zhlédnutí našeho 
představení mělo pozitivní vliv na plodnost, je sta-
tisticky dokázáno, že významně podporuje aktivitu 
bránice všem přítomným v hledišti.

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.


