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NA BAJCE NÁS BUDE PĚT, PŘEDPLATITELE ZVEME DO KLUBU PŘÁTEL 
 
 
ČESKÝ TĚŠÍN Únor v Bajce přinese premiéru našeho zpracování známé knížky Karla 
Poláčka Bylo nás pět. A čeští i polští předplatitelé mají možnost vstoupit do Klubu 
přátel Těšínského divadla. 
 
Koncem února, v pátek 24/2/2023 v 17:00 hodin uvede naše loutková scéna Bajka  
na repertoár představení Bylo nás pět v adaptaci a režii Jiřího Jelínka. Pročež my, co 
spolu kamarádíme, vás zveme na výlet do časů našeho mládí. Cestovat budeme 
prostřednictvím humoru, loutek a hudby. Jo, a možná tam potkáte i sami sebe.  
Těší se na vás Péťa Bajza, Tonda Bejval, Čenda Jirsák, Éda Kemlink a Zilvar z 
chudobince! Představení je určeno divákům od 5 let.  
 
V případě vašeho zájmu o reportáž vám ráda domluvím termín, který vám bude 
vyhovovat. 
 
O tom, že se u nás  Klub mladého divadelníka / Młodzieżowy klub teatralny těší velké 
a rostoucí oblibě, už jistě víte. Návštěva některého z našich představení spojená 
s dílnami, exkurzí či debatou s herci a tvůrci je pro studenty poutavou aktivitou. Nejen 
oni ale mají zájem poznat divadlo „z druhé strany“, prostě jinak než z pohodlné 
sedačky v hledišti. Proto našim předplatitelům nově nabízíme bezplatné členství 
v Klubu přátel TD / Klub przyjaciół TC. Také naši dospělí a dlouholetí příznivci teď mají 
možnost setkat se s herci a vedením divadla, vyjádřit své názory a tipy, okomentovat 
naši práci či se vyjádřit k budoucímu repertoáru nebo získat slevy na vstupenky mimo 
nabídku v rámci předplatného. Pilotní setkání se konalo v prosinci v divadelním klubu, 
atmosféra předčila očekávání hostů i hostitelů.  
 
Jedinou podmínkou členství je vlastnictví  našeho předplatného a podání žádosti o 
získání bezplatného členství na uvedených odkazech na našem webu. 
 
A co nabídneme v březnu? Na Polské scéně to bude 11/3/2023 premiéra 
Shakespearovy komedie Miarka za miarkę, Česká scéna před Velikonocemi 25/3/2023 
uvede pašijovou hru Jana Kopeckého Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a 
Spasitele našeho Ježíše Krista. 
 
 
 
Iva Lupková, tisková mluvčí 
+420 737 327 965, tisk@tdivadlo.cz 
 
 
 
V Českém Těšíně 26/1/2023 
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