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Vlastimil Peška 

Čučudejské pohádky 
 

Úprava: Petr Richter a Petra Kohutová 
Režie: Petr Richter 
Scéna: Jiří Hnilička 
Kostýmy: Anna Ratajská  
Dramaturgie: Petra Kohutová 
 
Hejá, hejá, hejá, hejá! Tři klasické pohádky v neklasickém provedení. Jeníček a 
Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve spárech lidožroutů, Smolíček pacholíček aneb 
ztracený chlapec Čikaja ohrožený kojoty a Šípková Růženka neboli Pípsil, po 
píchnutí šípem sedmdesát sedm let spící. Indiánské verze nejdobrodružnějších 
příběhů pro děti od 4 do 104 let, také roztodivná zvířena, nadpřirozené bytosti, 
humor, podmanivé písně a divoké tance. – Původně jsme si Čučudejské 
pohádky vyzkoušeli na vagantu, což v praxi znamená, že je jsme schopni 
odehrát pod širým nebem, ale i pod střechou. – V mnoha rolích účinkují 
karlovarští Indiáni Radek Exner, Miroslava Exnerová, Tereza Fischerová, Marek 
Himl, Jana Hlávková, Jiří Hnilička, Jakub Johanovský, Petr Johanovský, Lucie 
Miškovská, Tomáš Mutinský a Jana Vacková. Režie: Petr Richter. – Čučudejské 
pohádky v tomto provedení postoupily až na národní přehlídku Popelka 
Rakovník 2016.  

Autor Vlastimil Peška je jedním z nejoblíbenějších současných autorů komedií. 
Kromě toho, že píše a režíruje pro brněnské loutkové divadlo Radost, je 
vedoucím amatérského Ořechovského divadla – tím pádem má velký cit pro to, 
co ochotníci mohou zvládnout a co jim pomůže v jejich cestě k divákovi. V jeho 
komediích i pohádkách se hraje na nejrůznější nástroje, zpívá a tančí.  

Délka představení 45 minut (hrajeme bez přestávky), příprava scény 60 minut, 

bourání scény a úklid cca 30 minut. 

Technické požadavky: jeviště min. 5 x 6m, zadní i boční výkryty, tahy; zásuvka 

220 V (16ampérové  jištění) - ale umíme to i za „partyzánských“ podmínek, 

v menším prostoru – vše záleží na dohodě 

Finanční podmínky: dle dohody 

Nabídky směrujte na zástupce Déčka Marka Himla, tel. 602332030, případně 

vedoucího souboru Petra Johanovského, tel. 777554006, nebo dramaturgyni 

Petru Kohutovou, tel. 604157176. 

E-mailové spojení: Marek Himl – marek.himl@seznam.cz, Petr Johanovský – 

johanovsky@copyprintkv.cz, Petra Kohutová – petrarka72@seznam.cz   
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