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Děkujeme všem, kteří k obnově
divadelního života v Potštejně přispěli 

a nadále přispívají.

O hře

Krátký pohádkový příběh, částečně podle his-
torických reálií, se odehrává ve středověku, ve 
východočeské obci Potštejn.
Skutečný příběh o loupeživém rytíři Mikuláši 
z Potštejna a dějiny známé zříceniny hradu jsou 
základem, na kterém je děj postaven.
Pohádkovou rovinu reprezentuje víla Bublinka, 
která „moderuje“ souboj dobra a zla. Ztěles-
něním zla je zde loupeživý rytíř, který okrádá 
pocestné. V našem případě kupce Peregrina 
(opět reálnou postavu) a jeho rodinu. Do děje 
však vstoupí postava Zemana Heřmana, který 
spolu s ostatními loupeživého rytíře přemůže 
a předá spravedlnosti. Zlo je tedy v duchu „po-
hádkové“ tradice po zásluze potrestáno…
Představení je vhodné jak pro nejmenší dětské 
diváky, tak pro starší i dospělé, kteří jistě ocení 
názornost, situační i slovní komiku, a v nepo-
slední řadě také živý děj…

O autorovi

Principál Orlice a autor jejího dosavadního reper-
toáru, Ondřej Sedláček (* 1975) je absolventem 
hudebně dramatického oboru „tvorba textu a scé-
náře“ na VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka.
Jako autor písňových textů, scénářů, libret a hudby 
spolupracuje s divadelními soubory a hudebními 
skupinami.
O psaní textů přednášel na vyšší odborné škole. 
V současnosti působí jako reklamní poradce, 
lektor a publicista „na volné noze“.
Některé jeho texty vyšly též časopisecky a knižně.

O divadle

Vše podstatné najdete na internetu:
www.divadlo.potstejn.cz
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