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Hudba: Jaroslav Janda a kol.
Výprava: Oli Šromová a kol.
Kostýmy: Olina Tvrdoňová a kol.
Kulisy: Luboš Zmelík a kol.

Účinkují:

Soudkyně Berta: Olina Tvrdoňová
Žalobce Fred: Radek Lakmayer
Obhájkyně Ki� y: Ilona Matýsová
Soudní zřízenec: Jakub Melinger / Michal Šrom
Kamelot: Lucie Filipová / Zita Lovětinská
Orwell: Luboš Zmelík / Jonáš Vecko
Charlie: Jan Palčisko / Martin Folke
Rita: Olina Šromová / Eva Munková
Elaine: Jana Myšáková / Zita Lovětinská
Joe: Jiří Burian
Todd: Michal Šrom / Jakub Melinger
Be� y: Tereza Myšáková

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

O hře

Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice z Potštejna si 
dovoluje představit jedinečné představení - „interak-
tivní detektivku,“ o jejímž průběhu i pachateli roz-
hodnou samotní diváci. Hra začíná v roce 1905 v ma-
linkém zlatokopeckém městečku Gulp na Klondiku 
a končí přesně o 20 let později v místním „hlavním 
městě“, v Dawsonu. Události se dají do pohybu tra-
gickým výbuchem v dole u městečka Gulp, při kte-
rém zmizí oblíbený místní kazatel Orwell McOrwell. 
Ačkoliv „oblíbený“ asi není pro všechny obyvatele 
Gulpu to správné slovo. Od chvíle, co jako malý kluk 
postřelil svého pěstouna Joea, byl Orwell problema-
tický. Pozdější záliby „v bankách“ a kanadských žer-
tících z něj udělaly skutečného „chlapa na odstřel“. 
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Zlatá horečka
aneb

Proč je důležité
zabít Orwella

Málokdo se tudíž diví, když se ukáže, že výbuch v dole 
byl nastražený, a že spolu s Orwellem zmizel také ko-
pec zlatých cihel ukradených z hlavní banky v městě 
Dawson. Ale někdo to odnést musí! Los padne na 
místního hráče, podvodníčka, lamače dámských srd-
cí a příležitostného důlního inženýra Charlieho Smi-
the. U soudu se, navzdory šikovné obhajobě vedené 
tanečnicí z místního saloonu, Kitty, ukáže, že důvo-
dů k vraždě kazatele měl Charlie více než dost. Pod 
přísným dozorem soudkyně a místní bordelmamá, 
Madam Berty, to má Charlie pěkně nahnuté. A situaci 
má složitější i proto, že někoho kryje. Ale koho? Or-
wellovu protřelou ženu Ritu? Nebo její mladší a hezčí 
sestru Elaine? Co se vlastně stalo to ráno před starým 
dolem u městečka Gulp? A jak dopadne Charlie? Do-
stane provaz? O tom rozhodnete vy, diváci. Ale tím 
hra nekončí. Přesně dvacet let po Orwellově zmizení 
se ukáže, že to měl kazatel a bankovní lupič v jedné 
osobě dobře spočítané: jeho poslední kanadský žertík 
pěkně zamíchá kartami všem, kteří z jeho „smrti“ měli 
prospěch. A aby to nebylo tak jednoduché, do hry ješ-
tě zaplete záhadnou slečnu Betty a slizkého účetního 
Todda. Sázky jsou vysoké, vrah je mezi námi a otázka 
nezní „Kdo a proč?“, ale „Kdo a proč ne?“
Odhalení necháme na vás….

O autorce

Eva Munková (* 1964) je novinářka a učitelka angličtiny 
na volné noze. Narodila se v Praze, ale vyrůstala v USA, 
v malém městečku Austin ve státě Texas. V Americe také 
načerpala inspiraci pro tuto hru. V polovině 90. let se vrá-
tila do České republiky a v roce 2005 se usadila se svým 
přítelem v obci Sopotnice ve východních Čechách, od-
kud její rodina pochází. Ochotnickému divadlu se jako 
herečka věnuje Eva Munková v potštejnském souboru již 
několik let. Touto hrou debutuje jako jeho autorka…

O divadle

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


