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ŘÍJNOVÝ PROGRAM ZDOBÍ ŠIKMÝ KOSTEL V POLŠTINĚ 
 
 
ČESKÝ TĚŠÍN Na říjen jsme v Těšínském divadle připravili komorní muzikál pro čtyři 
herce na České scéně, loutkoherci uvedou polskou verzi 20 000 mil pod mořem a 
tahákem nejen měsíce října, ale zřejmě i této sezony se stane uvedení polské verze 
Šikmého kostela podle známé knihy Karin Lednické.  
 
Muzikál Miluju tě, ale… v režii Romana Meluzína bude první ze tří říjnových premiér. 
Poprvé ho uvedeme v sobotu 8/10/2022. Svým obsazením komorní muzikál pro čtyři 
herce, kteří během představení vystřídají bezpočet různých rolí, klade na své 
protagonisty vysoké nároky. Je určený hlavně pro mladší publikum. Generální zkoušku 
můžete využít pro natáčení a rozhovory, koná se v pátek 7/10/2022 od 10:00 hodin. 
 
Letos v červnu Bajka uvedla v režii Marky Míkové verneovku 20 000 mil pod mořem. 
Jak je u nás dobrým zvykem, na řadu vždy přichází i stejné představení v polštině. 
Premiéra 20 000 mil podmorskiej żeglugi je připravena na pátek 21/10/2022. 
 
A o den později, v sobotu 22/10/2022 přijde na řadu poslední říjnová, mnohými však 
nejočekávanější premiéra této sezony. V režii Radovana Lipuse a adaptaci Renaty 
Putzlacher Polská scéna uvede drama Krzywy kościół, tedy do polštiny převedený 
známý román Šikmý kostel spisovatelky Karin Lednické. Českou verzi v minulé sezoně 
uvedlo Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Těšínské divadlo se na přání autorky knihy ujalo 
zpracování pro polské publikum.  
 
Generální zkouška se jako obvykle koná v pátek dopoledne, tedy 21/10/2022 v 10:00 
hodin. Kromě herců a tvůrců bude přítomna a novinářům k dispozici také Karin 
Lednická.  
 
Vzhledem k vámi již avizovanému velkému zájmu předpokládáme, že před zahájením 
zkoušky budou tvůrci i paní Lednická k dispozici televizním štábům a po představení 
dáme prostor těm z vás, kteří chcete rozhovory a focení s autory představení i knižní 
předlohy. Prosíme vás, abyste tentokrát vzhledem k  uvedenému nahlásili svůj 
příjezd. Dá nám to možnost uspořádat vše tak, abyste si své materiály mohli pořídit 
v časově pohodě. Rádi vám také pro tuto příležitost nabídneme zázemí našeho 
divadelního klubu. A i u tohoto představení samozřejmě platí, že zájemcům rádi 
poskytneme fotografie z představení. 
 
 
 
 
Iva Lupková, tisková mluvčí 
+420 737 327 965, tisk@tdivadlo.cz 
 
V Českém Těšíně 23/9/2022 
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