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O HŘE
„Jednoaktovka pro tři herečky a (nejen) pánské 
publikum“ se odehrává v současnosti, ve větším 
českém městě, v kavárně. Hlavními aktérkami 
jsou dvě spolužačky ze střední školy Hana a Ma-
rie. Do děje posléze vstupuje servírka z kavárny, 
Míša.
Hana je manželkou úředníka. Sama pracuje jako 
sekretářka. Mají kluka a holku školního věku.
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Pro potštejnské ochotníky napsal
Ondřej Sedláček

Manžela jí právě odvezli do nemocnice, a tak se 
schází s kamarádkou Marií, aby jí to sdělila a tro-
chu se rozptýlila.
Marie je manželkou podnikatele, sama pracuje 
jako účetní. Mají dvojčata - kluky na stavební 
průmyslovce.
Dámské debaty, které vyplňují celou hru, se ne-
sou v lehce ironickém duchu. Ne vždy se dámy 
shodnou, ne pro každou „pohnutku“ či zálibu 
svého blízkého muže mají pochopení.
Projevuje se nejen temperament jednotlivých 
aktérek, ale pochopitelně i jejich věk a životní 
zkušenosti. Hra staví zrcadlo mezilidským vzta-
hům a především vtipnou formou glosuje jiný 
pohled mužů a žen na svět...

O AUTOROVI
Ondřej Sedláček (* 1975) je absolventem hudeb-
ně dramatického oboru „tvorba textu a scénáře“ 
VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze.
V roce 2009 obnovil činnost OČB Orlice v Pot-
štejně. Jako principál, kmenový autor a režisér ji 
vede a uskutečnil s ní již řadu premiér svých her 
pro děti i dospělé.
Mimo to průběžně publikuje, vydal několik 
knih a jako autor písňových textů, scénářů, 
libret a hudby spolupracuje s divadelními a hu-
debními soubory.
Kromě toho se věnuje poradenství a lektorské 
činnosti na poli reklamy, komerční komunikace 
a psaní textů. Více na: www.drej.cz.

O DIVADLE
Vše podstatné o historii, současnosti i repertoá-
ru OČB Orlice, Potštejn najdete na internetu:

www.divadlo.potstejn.cz

Děkujeme všem, kteří k obnově divadelního života
v Potštejně přispěli a nadále přispívají…


