


Pohádkový muzikál s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře 

Dělání, dělání, všechny smutky zahání ... 

Hlupáku, najdu tě, tváříš se nadutě ... 

Kdyby se v komnatách, běhoun jak hrom natáh ... 

Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí ... 

To vše jsou písničky ze slavné televizní pohádky Princové jsou na draka. Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř 

napsali velké množství krásných písniček, ale právě tyto opravdu zlidověly. 

Pohádka Princové jsou na draka se stala doslova zlatým pokladem České televize a na její další uve- 

dení se vždy těší všechny generace diváků – od těch nejmenších až po jejich babičky a dědečky.  

A v roce 2015 – třicet pět let od televizní premiéry – jsme ji převedli i na divadelní prkna. 

Diváci tak mají možnost přenést se do bláznivého pohádkového světa, poslechnout si (a třeba i s herci 

společně zazpívat) známé písničky a sledovat příběh smutné princezny Lenky a trochu bezradného 

pana krále, který si neumí poradit ani s kralováním ani s drakem. 

Délka představení: 70 min. (s přestávkou 90 min.) 

Premiéra: 11.4.2015 Divadlo Metro Praha 

Obnovená premiéra: 21.9.2019 Divadlo Bez zábradlí Praha 

Král Libor Jeník / Rostislav Trtík 

Princezna Lenka Eva Přívozníková / Eliška Jansová 

Honza Kubíček Radek Fejt 

Martin Kubíček Fabián Šetlík 

Marie Kubíčková Hana Sršňová / Marta Vítů 

Rádce / Hlaváček / Princ Kryštof Nohýnek / Patrik Vojtíšek 

První dvorní dáma Kristýna Žďánská 

Dvorní dámy Veronika Barešová, Magdaléna Hlobilová, Lucie Karbanová 

Producent si vyhrazuje právo obsazení jednotlivých rolí jinými alternacemi 

Scénář Jiří Chalupa 

Texty písní Zdeněk Svěrák 

Hudba Jaroslav Uhlíř 

Režie obnovené premiéry Zdeněk Tomeš 

Autorská práva Jiřího Chalupy zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., Krátkého 1, Praha 9 

Autorská práva Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře zastupuje agentura Aura-Pont, s.r.o., Radlická 99, Praha 5 

 

Kontakt: 

Lukáš Sýkora 

tel. +420 733 319 988 

e-mail: lukas.sykora@kulturniportal.cz 

 

Robert Persein 

tel. +420 602 262 882 

e-mail: robert.persein@kulturniportal.cz  
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