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

O hře
Toto jedinečné představení je věnované především 
našim věrným divákům a mapuje dosavadní reper-
toár obnovené Ochotnicko-čtenářské besedy Orli-
ce, Potštejn.

Ano, je to tak: náš divadelní spolek odehrál za čtyři 
roky svého trvání již 4 hry a čtyři pohádky. Pro prá-
vě začínající pátou sezónu pak chystá pátou hru a na 
konec tohoto roku samozřejmě i pátou pohádku.

Dnešní představení je výjimečné – skládá se ze scé-
nek všech čtyř dosud odehraných celovečerních her. 
Něco předvedeme naživo, něco uvidíte na plátně.
Nejprve ale připomeňme, o které hry šlo:

První hra naší obnovené OČB Orlice byla Hříčka 
o politováníhodném omylu aneb Jak se státi sta-
rostou, premiéra proběhla v roce 2009 v rámci oslav 
750 let obce Potštejn.

Následovala komedie s detektivní zápletkou Rodinný 
poklad, premiéra 2010.

Poté lehce ironické komedie s momenty až absurd-
ními - jako realita bývá - Jak promazat milión, pre-
miéra 2011.

Všechny výše uvedené hry vzešly z pera principála, 
režiséra a kmenového autora, Ondřeje Sedláčka.

A nakonec, v roce 2012 to byla interaktivní detektiv-
ka z Divokého západu autorky Evy Munkové (naší 
herečky) s názvem Zlatá horečka aneb Proč je dů-
ležité zabít Orwella.

O divadle
Vše podstatné najdete na internetu:

www.divadlo.potstejn.cz
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