
Studio Ypsilon, Spálená 16, Praha 1, IČO: 00551465 

 

CENY VSTUPENEK platné v divadelní sezóně 2021/2022 
s účinností od 1. 1. 2022 

 

Divadlo – Velká scéna 
Všechna představení s výjimkou představení „Vánoční večery“: 

1. řada        360,- Kč 

2. – 7. řada       380,- Kč 

8. a 9. řada a balkon střed     360,- Kč 

Boční sedadla a boční balkony     290,- Kč 

 

Představení „Vánoční večery“: 
1. až 9. řada a balkon střed     410,- Kč 

Boční sedadla a boční balkony     380,- Kč 

Na představení se neposkytují žádné slevy 

 

Malá Scéna 
Představení „Hlava Medúzy“     360,- Kč (jednotné vstupné) 

Představení „Drama v kostce“     280,- Kč (jednotné vstupné) 

Představení „Hudbajky“, Škola Ypsilon“,„Vosička“  125,- Kč (jednotné vstupné) 

Představení „Vratká prkna“, „Proměna“, „Klub lhářů pana E.“ 250,- Kč (jednotné vstupné) 

Představení hostujících souborů: 

Soubor Cabaret Calembour     300,- Kč (jednotné vstupné) 

Divadlo VOSTO5      300,- Kč (jednotné vstupné) 

 

Ceny vstupenek pro Klub mladého diváka – dle představení a scény: 100,- až 130,- Kč. 

 

Na vstupenky lze využít následující slevy: 

- sleva 20 % z ceny vstupenky může být uplatněna: 

            - seniory nad 65 let věku 

            - studenty do věku 26 let 

            - studenty uměleckých oborů středních a vysokých škol 

            - držiteli průkazů ZTP a ZTP/P (sleva neplatí pro doprovod) 

- sleva 15 % z ceny vstupenky může být uplatněna držiteli karty „Sphere“ 

- sleva 10 % z ceny vstupenky může být uplatněna držiteli karty „Lítačka“ 

- sleva 20 % na hromadné objednávky na 10 ks vstupenek (nelze rezervovat ani zakoupit online) 

Pravidla pro použití slev: 

- slevy NEPLATÍ pro nákup vstupenek na představení: Prodaná nevěsta, Praha stověžatá, Hlava  

   Medúzy, Pánská šatna, Vánoční večery, Hudbajky, Škola Ypsilon a představení hostujících souborů. 

- sleva se vztahuje na nákup 1 vstupenky (na 1 osobu) na jednu kartu nebo požadovaný doklad. 

- slevy lze uplatnit pouze při nákupu v pokladně (kromě hromadné objednávky nad 10 ks), a to i  

   s případnou rezervací online. 

- žadatel o slevu se musí prokázat: průkazem totožnosti (senioři), studentským průkazem nebo kartou ISIC    

  (studenti), platným průkazem ZTP nebo ZTP/P, platnou kartou Sphere, platnou kartou Lítačka. 

- jednotlivé slevy nelze slučovat. 

- výše uvedené slevy nelze slučovat s mimořádnými slevovými akcemi. 

 


