
Scénář a režie
Ondřej Sedláček

Kulisy
Olina Šromová a Lucie Filipová

Kostýmy a rekvizity
Olina Tvrdoňová a kol.

Chůdy
Petr Hlávka

Hudební doprovod 
Ondřej Sedláček

Osoby a obsazení

Tovaryš Ambrož / Královský komoří
Martin Křížek / Radek Hrdina

Jan Palčisko

Tovaryš Vilibald / Královský vyvolávač
Petr Hlávka / Miloš Benák

Princezna Adélka
Lucie Filipová / Tereza Myšáková

Kouzelná babička / Královna
Olina Tvrdoňová / Zita Lovětinská

Olina Šromová

O POHÁDCE
„Jak si tovaryš Ambrož pro štěstí došel“ je kla-
sickou pohádkou o tom, jak poctivý, slušný 
a pracovitý „porazí“ nečestného a líného.
Dětem přístupný děj se odehrává v pohádkové 
době „kdysi a kdesi“ - v jednom království.
Nadpřirozeným prvkem je Kouzelná babička, kte-
rá podle zásluh rozděluje „odměny“ mezi dvě hlav-
ní postavy: tovaryše Ambrože a tovaryše Vilibalda.
Jak to v pohádkách bývá, i zde se hraje o ruku 
princezny. Tou je mladá a pohledná Adélka, 
o kterou pečuje matka - královna. V příběhu 
vystoupí též Královský vyvolávač a Královský 
komoří, kteří doplní pohádkovou atmosféru 
královského dvora.
Pohádku provází známá lidová píseň: Já jsem 
z Kutné Hory koudelníkův syn. Pointa příběhu 
využívá oblíbený lidový (a dnes i divadelní pr-
vek) - chůdy.
Představení je určeno pro předškolní a školní 
děti, trvá zhruba půl hodiny.

O AUTOROVI
Ondřej Sedláček (* 1975), absolvent hudebně 
dramatického oboru „tvorba textu a scénáře“ 
VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze, 
v roce 2009 obnovil činnost OČB Orlice v Po-
tštejně. 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 spolupracuje s divadelními a hudebními soubory.
Věnuje se též poradenství a lektorské činnosti 
na poli reklamy a komerční komunikace.
Více na: www.drej.cz.

O DIVADLE
Všechno podstatné o historii, současnosti i reper-
toáru OČB Orlice, Potštejn najdete na internetu:

www.divadlo.potstejn.cz
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