
Velká pohádková revoluce
scéna1:
zatažená opona, hraje znělka ze Shreka, na konci se opona roztáhne
vypravěč, král, princezna, věštkyně, dveře, koule, 3zlaté
král, princezna: stojí vedle sebe, potichu si něco povídají
věštkyně: v pozadí čeká s dveřma
vypravěč: Za devatero horami a devatero řekami a za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a 
možná ještě dál, bylo jedno království. Říkalo se mu Šípkové Království, protože všude rostly 
růže. A v tom království žil král Dceromil a jeho dcera, krásná Šípková Růženka. Král svou 
dceru velice miloval, že by za ní dal všechno na světě. Jednoho dne se Růženka rozhodla zajít k 
věštkyni...
král: loučí se, odchází ze scény
princezna: prochází se , pak zaklepe na dveře
věštkyně: (drží věštící kouli) á, kdo to k nám přichází? Má kuliško, kdo to klepe? Á, 
princeznička, no jen pojď dál, no otevři dvířka, posaď se.
Princezna: Dobrý den paní věštkyně, já jsem...
věštkyně: Ale my víme, viď, kuliško, ty jsi se přišla zeptat, co tě čeká, viď? Ale to není jen tak, 
musí být taky penízky...
princezna: Tady máš tři zlatý a už mi to prozraď!
Věštkyně: No, to už je lepší. Tak co, kuliško, řeknem jí to? No, nedá se nic dělat. Ták, co to tam 
máme? Á, budeš mít slastný život, budeš mít krásného muže a... ale počkat, co to tady  vidím? V 
osmnácti tě unese DRAK!
Princezna: Ach, papá, papá, pomoc (utíká pryč)
král: (přibíhá) Dceruško, co se děje? Proč jsi tak rozrušená?
Princena: Ach, papá.. v osmnácti... drak... unese … (omdlí)
věštkyně: nenápadně odchází i s dveřma
král:(chytá princeznu) Ó né, dceruško, neboj, já tě ochráním!(odnáší princeznu)

scéna 2 :
král, sluha, zvonek
král: (luskne) Sluha! (nic se nedějě, luskne) Sluha! K čertu, to je služebnictvo. (zazvoní na 
zvoneček) SLUHA!
Sluha: Ano pane? Přejete si něco?
Král: Dejte pozabíjet všechny draky v okolí. Teď hned.
Sluha: Pozdě.
Král: Jakto? (zhrozí se)
sluha: Už nejsou.
Král: Aha (oddechne si).
Oba společně odchází

scéna 3:
princezna,vypravěč, věštkyně, vejce, drak
vypravěč: Uplynulo několik let a po žádném drakovi nebylo vidu ani slechu. Princezna měla mít 
za  měsíc osmnácté narozeniny, a tak se chystala veliká oslava. Když tu jednoho dne šla  Růženka 
na procházku...

věštkyně: nenápadně přiběhne a se zlověstným smíchem tam položí vejce
princezna: lalalalala, to je krásný den. To nádherné sluníčko.. ale copak je tohle?(zvedne vajíčko) 

Jé, vajíčko, to bude nějakého ptáčka, chudák, asi vypadlo z hnízda. Ale já ho zachráním. 
Já ho budu opatrovat (odchází)
vypravěč: Když tu jednoho dne...
princezna: (pokládá vejce za sénu) Chvilinku tady počkej, hned se vrátím (odchází na druhou 

stranu)
drak: za scénou vyhodí do podia otevřené vejce a vyjde na scénu
princezna: jde proti němu, spatří ho, začne ječet
drak: vezme princeznu na záda a uletí ze scény
princezna: křičí Papá, Papá
král: přiběhne; dceruško moje, kde jsi? Začne plakat

scéna 4
lid, sluha, Karkulka, otesánek, hovado, kvapník, osel
lid: stojí a poslouchá
sluha: přijde s listinou a čte; Na vědomí se dává, že krásná princezna Růženka byla včera unesena 

drakem. Kdo ji zachrání a přivede zpět, dostane ji za ženu a půl království k tomu 
(odchází)
Karkulka: (vystoupí z davu) No, princeznu za ženu mít ani nemusím, ale to království by se 
hodilo.  Půjdu jí hledat.
lid: odchází
otesánek: přichází, vrazí do karkulky
Karkulka: co to děláš?
Otesánek: hledám princeznu
Karkulka: to je náhoda, já taky. Můžem jít spolu, chceš?
Otesánek: tak jo
spolu se prochází, po chvíli:
Karkulka: Hele, já už nemůžu. Takhle tu princeznu nikdy nenajdem
otesánek: já taky ne. Tak si něco stopnem
Karkulka: to je nápad. Tak jdem na to
stopují
hovado: proletí okolo
otesánek: nezastavil...
Karkulka: hovado!
Kvapník: běží okolo a zpívá: Chvátám, chvátám, nemám chvíli klid, já tam já tam, dávno už měl 

být...
Karkulka: zase nic
otesánek: to víš, kvapník
osel: jde pomalu a hýká, pak se zastaví
otesánek: sláva, zastavil
Karkulka: tak nasedáme a jedem
odjíždí



scéna 5
vypravěč, Karkulka, otesánek, osel
vypravěč: A tak jeli devět nocí a devět dní a ujeli devět mil, až se dostali až do čech - do korkonoš
Karkulka, otesánek, osel: přijíždí na scénu, osel se najednou zastaví
otesánek: co se děje? 
Karkulka: to nevím
slezou z osla, Karkulka ho hladí a domlouvá mu
otesánek: však ty pojedeš, troubo,  a kopne ho do zadku
osel: vypadne z něj  1 zlatý
Karkulka: prachy! A sebere ho, kopne do osla znovu
osel: vypadne z něj 1 zlatý
otesánek:sebere ho
Karkulka: kopne do osla
osel: nic se neděje
Karkulka: Tak co je?
Otesánek: já to prohlídnu.....   koukne se mu za ucho: Made in China, co to znamená?
Karkulka: Nojo, z číny tak to se nemáme čemu divit, tak jdem pěšky
odchází

scéna 6
krakonoš, Karkulka, otesánek, vypravěč
krakonoš: přijde, sedne si a vzdychá
Karkulka, otesánek: přichází
Karkulka: Hele, Krakonoš, co se ti stalo?
Krakonoš: Ale, přilítl sem ňákej drak a zapálil mi celý les. Kde teď mám žít? 
Otesánek: Neboj, my odsud draka vyženeme a zachráníme princeznu. Já mu dám takovou ránu, 
že ho ani google nenajde
Karkulka: To není dobrej nápad, drak je moc silnej, musíme ho přelstít
všichni: odchází, přitom se hádají
vypravěč: A milí diváci, teď je řada na vás. Osud našich hrdinů je ve vašich rukou, protože jen vy 

teď můžete rozhodnou, zda na to půjdou silou nebo rozumem

síla
drak, otesánek, karkulka, princezna, flaška
drak: stojí uprostřed
otesánek: přichází; Tak pojď, ty šmejde, pojď si, no, bojíš se co?; praští ho
drak: praští o.
Otesánek: skácí se k zemi
karkulka: připlíží se zezadu a praští ho flaškou; To máš za to, ty grázle!
Drak: skácí se k zemi
Otesánek: vstává
princezna: Karkulko, Otesánku!; padne jim do náruče
odchází

rozum
drak, otesánek, karkulka, princezna, prachy

drak: stojí uprostřed
karkulka: přichází; Hele, draku, mám pro tebe nabídku. Tady mám takhle sedm melounů, no, co 
na to říkáš? Mohl bys odjet třeba do ameriky, tam maj prej pěkný princezny, budeš boháč. Co ty 
na to?
Drak: vyškubne jí prachy; Tak já letím! Pa...
Otesánek: přichází, plácnou si s karkulkou
princezna: Karkulko, Otesánku!; padne jim do náruče
odchází

scéna7
vypravěč: A tak se všichni šťastně vrátili domů
král: vyhlíží
otesánek, princezna, karkulka: přijdou ke králi
princezna: Tatínku
král: Dceruško, ty ses mi vrátila! Hned dám vystrojit svatbu, koukám, že se už máte rádi...
karkulka: A co já?
Král: Tobě dám rovnou celé království, stejně už jsem starý na vládnutí
vypravěč: A tak byla svatba...
král: No tak, náš pár už tu máme... Ale kde je oddávající? Vševěde! Dědo Vševěde!
Vševěd: Ach jo, to je neštěstí, to je smůla, zloději jedni
král: Co se stalo?
Vševěd: ztratil se mi jeden vlas, to je hrůza, ach jo, nemůžu oddávat.......; odchází
král: To je ale hrozné neštěstí, kdo teď bude oddávat? Aha, už vím, musíme najít vševědův vlas; 
(do publika) Není tady někde zlatý vlas? Neviděli jste ho? ÁÁ, tady je. Pojď prosím oddat náš pár. 
Rychle.
Vlas: oddává
písnička z Shreka, úklona

vypravěč  - Hop
král + osel - Tom
princezna + hovado + kvapník – Malá Želva
věštkyně + krakonoš + děd vševěd - Hop
drak + sluha – Zl. Vlas
Karkulka - Veverka
otesánek – Liška


