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SPOLEČENSKOU SEZONU OZDOBÍ PREMIÉRY ZÁBAVNÝCH NOVINEK 
 
 
ČESKÝ TĚŠÍN V lednu čekají na diváky Těšínského divadla dvě premiéry. V hlavní 
společenské sezoně si Polská i Česká scéna připravily kvalitní komedie.  
 
První lednovou sobotu 7/1/2023 uvede Polská scéna komedii Żołnierz królowej 
Madagaskaru (Voják královny Madagaskaru). Fraška Stanisława Dobrzańského se 
ihned po svém vzniku v roce 1879 těšila obrovské popularitě. Ve 30. letech minulého 
století se k tomuto kusu vrátil Julian Tuwim a doplnil jej o nové scény, dialogy a 
hudební čísla. Výsledek si opět podmanil srdce publika předválečných hudebních 
divadel. Tento titul byl pak zfilmován Jerzym Zarzyckým, a to dokonce dvakrát – 
v letech 1939 a 1958. V Polsku je natolik populární a známý, že jisté „hlášky“ zlidověly. 
Zpracování, které v současnosti připravuje Těšínské divadlo, režíruje Adam Sroka. 
 
Generální zkoušku můžete využít pro natáčení a rozhovory, koná se v pátek 6/1/2023 
od 10:00 hodin. 
 
 
České publikum se v lednu může těšit na neobvyklý zážitek – bude ovlivňovat vývoj 
interaktivní detektivní komedie Splašené nůžky, jejíž premiéru Česká scéna chystá na 
sobotu 28/1/2023. Režíruje ji Robert Bellan, který u nás v loňské sezoně nastudoval 
oblíbené Rychlé šípy. Ale zpět k novému představení: Děj se odehrává v kadeřnickém 
salonu, kam za poněkud osobitým personálem přicházejí zákazníci, a to nejen pro svůj 
účes, ale také pro zábavu. Atmosféra se však změní, když je v domě spáchán zločin.  
Hra dokonale mísí pobavení s napětím a je založena na komunikaci herců s publikem, 
které, jak už jsme zmínili, přejímá vládu nad vývojem děje. Tedy jinými slovy nic, co 
jste dosud v divadle zažili, se nepodobá tomu, co vás čeká nyní. 
 
Generální zkoušku můžete využít pro natáčení a rozhovory, koná se v pátek 27/1/2023 
od 10:00 hodin. 
 
 
V den premiéry Splašených nůžek bude v divadelní galerii zpřístupněna výstava obrazů Simony 
Vojtěškové s názvem Život. Barevná a veselá díla možná příznačně vznikala v době, kdy 
autorka očekávala narození druhého potomka. A protože se termín jeho narození přesně kryje 
s datem zpřístupnění výstavy, nebude otevřena tradiční vernisáží. Tu později oznámeným 
termínem nahradíme setkáním s autorkou. 
 
 
 
Iva Lupková, tisková mluvčí 
+420 737 327 965, tisk@tdivadlo.cz 
 
V Českém Těšíně 15/12/2022 
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