
Režie
Petr Hlávka

Hudba
Úryvek z fanfár Trubačů OMS Přerov, 
jimž tímto děkujeme za svolení k užití.

Kostýmy a rekvizity
Olina Tvrdoňová a Miroslav Huňáček

Kulisy Lucie Filipová
Zvuk a střih Jan Reichl

Osoby a obsazení
Princezna Kačenka

Ilona Matýsová / Tereza Myšáková
Pytlák František Javůrek

Martin Křížek
Maminka Javůrková a děti

Olina Šromová / Olina Tvrdoňová
a děti členů souboru

Panský adjunkt
Radek Hrdina / Miroslav Huňáček

Kulhavá Anežka
Lucie Filipová / Zita Lovětinská

Anežčin bratr Karel
Petr Hlávka / Jan Palčisko

O POHÁDCE
Upytlačená nevěsta je pohádkový příběh, ve kte-
rém podorlický vdovec František Javůrek řeší svou 
obtížnou životní situaci - děti na krku, nedostatek 
práce a výdělku - svéráznou cestou, a to pytlače-
ním. Panský adjunkt však na jeho pytláctví přijde 
a při jednom honu ho začne pronásledovat.
Do hry vstoupí místní vládkyně hor, Princezna 
Kačenka, která Františkovi nejen pomůže, ale ještě 
navíc ho dovede ke Kulhavé Anežce, která se poz-
ději stane jeho nevěstou.
Pohádka je pojata jako klasické dětské činoherní 
představení, které ozvláštňuje jak zjevení Prin-
cezny Kačenky - postavy, která posunuje děj tím 
„správným“ směrem, tak originální kulisy a kostý-
my, které vytvářejí pohádkovou a dětem přístup-
nou atmosféru.
Představení je určeno předškolním i školním dětem 
a trvá zhruba 30 minut.

O AUTOROVI
Josef Lukášek (* 1952) hrál v mládí ochotnické 
divadlo, později se podílel na založení Kačenčiny 
pohádkové říše a stal se autorem řady pohádek 
a pohádkových příběhů z východních Čech. Knižně 
vyšlo např.: Průvodce Orlickými horami a Podorlic-
kem (1994), Pohádky z Orlických hor I a II (1995 
a 2011). A též kniha pohádkových příběhů Korunka 
princezny Kačenky (2007), ze které pohádka Upyt-
lačená nevěsta pochází.

O DIVADLE
Všechno podstatné o historii, současnosti i repertoáru 

OČB Orlice, Potštejn, najdete na:
www.divadlo.potstejn.cz.
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Autor
Josef Lukášek

Do jevištní podoby převedl
Ondřej Sedláček


