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Víla Petùnie / Jana Špaèková
Víla Violka / Anežka Kracíková

Èertík Metlièka / Vítek Kužel
Èertice Chytrolína / Monika Èechová

Èertík Marbulka / Andrea Halamová nebo Daniel Schovánek
Èertík Slídil / Tadeáš Øezníèek nebo Ondra Kvarda

Èertík Smíšek / Daniel Schovánek nebo Tadeáš Øezníèek
Luciferka / Gabriela Šikolová nebo Kristýna Honzáková

dramaturg: Kateøina Schovánková
návrh scény: Martina Plichtová

návrh kostýmù: Kateøina Schovánková
realizace scény a kostýmù: kolektiv souboru

stavba scény: Aleš Schovánek, Jaroslav Malý a Aleš Roštejnský
svìtla a zvuk: Jan Kvarda a Martina Fejfarová

nápovìda: Andrea Honzáková a Andrea Halamová

Sponzoøi pøedstavení

Petr Kužel - VENTO doprava, s.r.o.
Obchod U Kosinù, Koš�álov

Restaurace KD Slaná
 

délka pøedstavení 60 minut bez pøestávky
 

premiéra 26. prosince 2015 ve Slané

ÈERTOVSKÁ
POHÁDKA

Eva Schwarzová

uvádí nové divadelní pøedstavení



Nìkolik slov o pohádce

Podìkování paní režisérky

pøevažují dìtští herci nad 
tìmi dospìlými

déle než 2 hodiny

podìkování patøí rodièùm

schopni se nauèit 
text

Martinì Plichtové

který mì v mých 
divadelních poèinech podporuje

váš 
potlesk bude opravdu zasloužený

Katka Schovánková

Èertovská pohádka je pohádkovým pøíbìhem s písnièkami    
v podání dìtských hercù, který se odehrává v pekle. Dìtský 
divák zjistí, jak je snadné dostat se do problémù a jak tìžká 
cesta je z nich ven. Potvrdí si, jak dùležité je kamarádství        
a nezištná pomoc druhým. Víla Petùnie musí opustit svoji 
sestru Violku, protože je za své špatné chování potrestaná 
královnou vil. Promìní se v bludièku a jako taková se dostane 
do pekla, kterému vládne hodná, ale pøísná Luciferka. Stejnì 
jako lidé, mají i èerti a èertice rùzné povahy a ne všichni 
dodržují pekelnický øád. Petùnie musí splnit úkoly, aby se 
mohla vrátit zpátky na zem, ale zjistí, že to asi sama 
nedokáže. Samozøejmì že i v našem pohádkovém pøíbìhu 
všechno dobøe dopadne. Pojïme se spoleènì podívat, kdo 
Petùnii pomùže a jak se jí v pekle bude daøit.

V záøí 2015 jsme zaèali pøipravovat pohádkové divadelní 
pøedstavení Èertovská pohádka, ve kterém poprvé                
v obnovené historii DS Tyl Slaná 

 (v pomìru 7:1). Zpoèátku jsme zkoušeli pouze 
ve ètvrtek, ale v listopadu, když se nám zaèal blížit termín 
premiéry, jsme pøidali i nedìle. A vìøte tomu, jsou to zkoušky 
velice intenzivní, kdy dìti, ve vìku od 6 do 12 let, musí udržet 
koncentraci a pozornost kolikrát , a to už je   
u takových dìtí docela výkon. Nìkteøí to snášejí lépe, jiní 
hùøe, ale pevnì vìøíme tomu, že jsme dílo dotáhli do zdárného 
konce. Veliké , kteøí dìti poctivì vozí 
na zkoušky, nìkteøí tam s námi i zùstávají a jsou nám 
nápomocni. Podìkování patøí samozøejmì i dìtem, které 
obdivuji pøedevším v tom, jak lehce jsou 

, zejména ti, kteøí ještì neumí ani moc èíst. Mé nejvìtší 
podìkování patøí , která se semnou ujala 
režie, ale kromì toho vymýšlí a realizuje celou scénu!            
V neposlední øadì dìkuji také technikùm Honzovi Kvardovi, 
Alešovi Roštejnskému a Martinì a Pavlovi Fejfarovým. 
Podìkovat musím také manželovi, 

 a v dobì zkoušení trpìlivì 
hlídá našeho druhorozeného, stejnì tak jako naše "babi 
Lída". Nebýt tìchto všech, žádné dìtské pohádkové 
pøedstavení by nevzniklo a já už se moc tìším, až se v hojném 
poètu sejdeme 26. 12. na premiéøe. Vìøte tomu, že 

, a to i v pøípadì, kdy dìtem, 
díky potvoøe nervozitì, vypadne text, nebo kdoví, co všechno 
se nám vlastnì stane...

Nositele autorských práv k dílu zastupuje
DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého l, Praha 9.
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