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TISKOVÁ ZPRÁVA  
NOVÁ SEZONA VE ZNAMENÍ REKORDNÍHO POČTU PREMIÉR 
 
ČESKÝ TĚŠÍN Minulou sezonu divadlům vzal covid, zato ta nadcházející u nás bude 
bezprecedentní. V jejím průběhu Těšínské divadlo uvede 19 nových titulů. Hrát 
jsme sice nemohli, ale zkoušet ano. Proto máme připraveno 8 představení 
vzniklých v právě uplynulé sezoně, ta nová jich přinese dalších 11. 
 
Český umělecký soubor nabídne muzikál Šumař na střeše, komedii Láska, sex a 
finančák, Foglarovy Rychlé šípy, Dickensovu Vánoční koledu, Maryšu bratří Mrštíků, 
Čechovův Višňový sad, Komedii o umučení a slavném vzkříšení našeho pána a 
spasitele Ježíše Krista a komedii Modrý z nebe.  
 
Polská scéna sezonu zahájí rovněž muzikálem Skrzypek na dachu, následovat bude 
Słowackého drama Balladyna. Uvedení se dočká komedie Prywatna klinika, vánočně 
laděné Betlejem polskie, komedie Dom otwarty, Wilderovo Nasze miasto oceněné 
Pulitzerovou cenou a drama Czarownice z Salem Arthura Millera. 
 
Bajka se připravuje uvést polské verze Velké policejní pohádky a Hobita, v průběhu 
sezony v české i polské verzi připraví Neuvěřitelnou cestu levé ponožky podle knihy 
Justyny Bednarek, pohádku O třech princeznách a drakovi a 20 000 mil pod mořem 
na motivy knihy Julesa Verna. 
 
Těšínské divadlo v srpnu spouští rozsáhlou kampaň cílenou na prodej předplatného. 
Ačkoli je tomu tak již řadu let, stále je málo známa skutečnost, že pro předplatitelské 
skupiny pravidelně jezdíme hrát do blízkých měst. Divák tak nemusí jezdit do 
Českého Těšína, to naše činoherní soubory jezdí za ním.  
 
Zájemci a předplatitelé České i Polské scény tak mohou všechna naše nová 
představení vidět v kulturních zařízeních, která mají nejblíž: v Třinci (KD Trisia), 
v Havířově (KD Petra Bezruče), v Karviné (Městský dům kultury), v Orlové (KD 
v Orlové-Lutyni). Česká scéna ještě hraje také ve Frýdku-Místku (kino Vlast), ve 
Frenštátě pod Radhoštěm (kino) a ve Vratimově (společenský dům). 
 
Předplatné na novou sezonu je možné objednat už nyní elektronicky na našem 
webu tdivadlo.cz, pokladnu na náměstí ČSA v Českém Těšíně otevřeme 10/8/2021,  
a to od úterý do pátku mezi 14:00-17:00 hodinou. 
 
Iva Lupková, tisková mluvčí 
+420 737 327 965, tisk@tdivadlo.cz 
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