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1.obraz – Královský sál –

scéna Intebubak č. 9, osvětlení bez filtrů, na konci scény s filtry. Kašpárek se uklání a začne komunikovat s dětmi:
úvodní monolog 

Kašpárek nahlas Dobrý den, děti! Vítejte v našem loutkovém divadle! Dnes uvidíte pohádku o jedné moc 
hodné  a jako hvězdička krásné princezně, však se také jmenuje princezna Jitřenka. 
Každý ji má rád a úplně nejraději pan Král, její tatínek.

Kašpárek na děti Jejda  děti,  zrovna  jdou  ze  snídaně…Pan  Král  má  rád  k snídani  makové  buchty  a 
princezna zase tvarohové. Jaké máte nejraději vy? 

Děti v obecenstvu volají jaké mají rády buchty ony …
Kašpárek na děti  Tak to by jste si u nás v království pochutnali, buchet máme do sytosti a všichni u nás 

rádi jedí, rádi pracují, rádi se smějí a rádi zpívají písničky.
Král s princeznou

přichází
Král na Kašpárka Kašpárku můj milý, dobré ráno po dobré snídani přeji.  Za chvíli přijde na návštěvu

nějaký vzácný pán z daleké země áá, už slyším trubače, honem princezno, Kašpárku, 
pěkně se pokloňte až vejde

Černokněžník vchází Dobré ráno přeji pane králi, jsem černokněžník Zlorád a chci si vzít vaši krásnou 
princeznu Jitřenku za ženu. Mám černé království v Černých horách, hromady zlaťáků, 
všichni se mne bojí a všichni mne musí poslouchat. Princezna je krásná a bude mi 
slušet. 

Král Vzácný pane čaroděj, takhle by to nešlo, princezně Jitřence jsem slíbil, že si vybere 
ženicha, až bude chtít sama. Chtěla by sis jej vzít, Jitřenko?

Princezna Ani náhodou tatínku, vždyť se jen mračí a všichni se jej bojí .
Princezna šeptá králi A taky má špinavé uši a nestříhá si nehty
Král Tak vidíte, pane čaroděj, budete si muset najít jinou nevěstu.
Černokněžník     rozzlobeně Taková opovážlivost! Mne musí všichni poslouchat! A kdo neposlouchá, toho začaruji! 

Abraka dabraka! Černé mraky připlujte, celé království přikryjte, ať žádný princ na 
zemi do tohoto království cestu nikdy nenajde! Teď už vám tady slunce nezasvítí a 
princezna zůstane na ocet. Tak!

Černokněžník chechtá se a celá scéna se setmí

2.obraz – Podhradí –

scéna Intebubak č. 7, osvětlení s filtry. Kašpárek přichází na scénu:

Kašpárek smutně Jejejej, to je ale tma a už kolik týdnů. Pan král z té tmy dostal bolení břicha a už mu 
pranic nechutná, lidé se už nesmějí a zavírají se doma. Vůbec se mi to nelíbí. I zvířátka 
z našeho královstí utekla a ptáci odletěli. A za to všechno může ten zlý čaroděj Zlorád. 
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Ukradl nám sluníčko a přičaroval na nás černé mraky. Jestli to takhle půjde dál, všichni 
onemocníme. Vždyť bez sluníčka nic neporoste a budeme mít hlad. A jaká je tu zima! 
Lidé jsou čím dál smutnější. Ale princezna Jitřenka, ta je hodná, chodí za lidmi a 
pomáhá jim. Zrovna ji slyším jak přichází..

Princezna přichází Milý Kašpárku, pojď mi pomoci s košíčkem s jablky, nesu je támhle do toho domku, 
mají tam malé děti a smutnou babičku. 

Princezna a Kašpárek klepou na dveře 
holčička a chlapeček               vychází z domku

                         Jé jablíčka! Děkujeme Jitřenko! Zazpívej nám prosím ještě tu písničku o sluníčku, ať se 
naše smutná babička trochu rozveselí.

Princezna a Kašpárek
zpívají Volám tě sluníčko, vyjdi aspoň maličko, vyjdi t mraků ven, zahřej chladnou zem.

babička vyjde z chaloupky
. To je hezká písnička, hned je mi děti lépe. Děkuji ti princezno, jsi moc hodná, ale mám 

strach, že přes tyhle zlé mraky nás sluníčko hned tak nenajde. Co jen s tím naším 
královstvím bude?

3.obraz – Nebeské království - 

scéna Intebubak č. 15 , osvětlení bez filtrů. Uprostřed scény stojí princ a kolem něj poletuje holubička. Během 
3.obrazu se objeví ve spodní části scény nejprve rozmazlená a pak nafintěná princezna

Princ k holubičce Holubičko moje milá, máme to tady u nás moc hezké a útulné a máme dobrý rozhled po 
celé zemi. Ale jako by mi něco chybělo. A to jsem si dosud myslel, že mám ve svém 
království všechno, co si jen srdce může přát.

holubice Je pravda, milý princi, že zde máme krásné stromy, květiny, ovoce, zvířátka, 
slunce, měsíc i hvězdy, ale jsi tak sám, měl by sis najít nevěstu. Jen se podívej 
dolů, copak by se ti žádná z těch princezen na zemi nelíbila?

Princ dívá se dolů Vidím, vidím, moc krásné princezny, já bych však chtěl, aby má nevěsta byla 
nejen krásná, ale aby měla i dobré srdce. Leť holubičko a pros o zrníčko, která ti 
jej dá, ta bude má nevěsta! 

Princ odejde
holubice letí k první princezně, která se objeví dole na scéně

Milá princezno, dej mi, prosím nazobat zrníček z vaší královské sýpky.
rozmazlená princezna

oboří se Co si ty protivný ptáku myslíš, já jsem přece princezna a vzácná paní, mně se 
všichni kolem klaní a jím jen dorty a zmrzlinu a vůbec, sami máme málo, leť si 
zobat zrní do polí…kšá kšá

princezna odběhne
holubice odletí a zase přiletí k druhé princezně, která se objeví dole na scéně a posadí se jí na rameno

Milá princezno, dej mi, prosím nazobat zrníček z vaší královské sýpky.
nafintěná princezna

s odporem Fuj škaredý ptáku, jedeš pryč, vždyť mi zašpiníš šatičky, zašpiníš i botičky, víš 
ty,  že jsou princeznovské? Kšá kšá, leť si do lesa na borůvky!

odběhne
holubice letí pry
                                                To jsou ale protivné princezny.
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4.obraz – Královský sál –

scéna Intebubak č. 9 ,osvětlení s filtry. Princezna stojí s Kašpárkem smutně u okna, pan král leží v posteli

Princezna smutně Tatínka krále  už bolí  nejen břicho,  ale i  hlava a záda,  co jen dělat,  vždyť se úplně 
ustoná. Co si pak počneme  bez krále? Asi si  toho strašného černokněžníka Zloráda 
budu muset přece jen vzít, abych zachránila tatínka krále a naše milé království. 

Kašpárek pohoršeně No to snad ne, princezno, vždyť byl skrz naskrz zlý, měl špínu za nehty a neumytý krk!  
I když tma  schlamstla celé naše království, to by jste přece nemohla udělat! To by byla  
mezinárodní ostuda!

Princezna Máš pravdu kašpárku, byl úplně zlý  a navíc si ty nehty ani nestříhá a měl špinavé i uši. 
Byla by to byla ostuda, ale protože do našeho království pro tu ošklivou tmu teď stejně  
nikdo netrefí, tak by se o té ostudě v zahraničí ani nedoslechli. 

Kašpárek ukazuje na okno 
  Princezno, možná že netrefí po cestě, ale podívej se, jaká krásná holubička přiletěla a 

ťuká na okénko, pustíme ji.
holubice prosí princeznu

Milá princezno, dej mi, prosím nazobat zrníček z vaší královské sýpky.

Princezna Samozřejmě, milá holubičko, jsi vzácným hostem v naší zemi. Kašpárku, utíkej, prosím, 
do komory a přines hrst zrní! Je to už dávno, bílá holubičko, co všichni ptáčci odletěli, 
protože sluníčko nesvítí kvůli těm zlým černým mrakům černokněžníka Zloráda.

Kašpárek nese zrní Tady princezno, vymetl jsem poslední hrstku.

Princezna krmí holubičku, pan král se posadí na posteli
Zobej , zobej a prozraď mi, prosím, co tě k nám, do temných končin, přivádí.

holubice Milá princezno, ty jsi mne nasytila posledními zrníčky z vaší sýpky a proto ty 
jsi ta, kterou si můj pán, princ, který vládne slunci a měsíci, vyvolil za
nevěstu. Je moudrý a spravedlivý a prozáří vaše království znovu sluníčkem. 

letí ke králi  Milý pane králi, co mohu mému pánu vzkázat? Bude zde přivítán?
Král tleská Je-li tomu skutečně tak, bude přivítán přímo královsky. Cítím jak se uzdravuji, 

Hlava, záda ani bříško mne už nebolí a slyším jak královské povinnosti volají. 
se napřed zeptat princezny, slíbil jsem jí, že si svého ženicha může vybrat sama.

 Dceruško má milá, chtěla by jsi takového ženicha?
Princezna radostně Pozdravuj svého krále, milá holubičko a vyřiď mu, že na něj budu čekat.
holubice odletí
Kašpárek Tak se mi zdá, že zase bude veseleji.

5.obraz – Nebeské království – 

scéna Intebubak č. 15 osvětlení bez filtrů. Princ čeká, holubička přilétá.

Princ vítá holubici Milá holubičko,viděl jsem, jak jsi mnoho království navštívila, pověz mi, jak jsi 
pochodila?

holubice Mnoho princezen jsem oslovila, ale až ta poslední, v království bez slunce, 
mne nakrmila. Je milá a krásná a čeká na tebe. Lepší nevěstu by jsi nenašel.

Princ Nasedněme tedy do zlatého slunečného kočáru a pojeďme!
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6.obraz – Zámek na kopci –

scéna Intebubak č. 3 osvětlení napřed s filtry, tma, pak rozednívání. Princ přijíždí ve zlatém kočáře, rozednívá se, 
přibíhají děti, babička a kašpárek.

Kašpárek Zlatý  kočár  plný  slunce!  Rozednívá  se!  Mraky  jsou  pryč!  A v kočáru   je  princ  a 
holubička! Princezno, králi, pospěšte si vítat hosty!

Princ Pojď, Kašpárku, nasedni si do kočáru a přiveď mě k mé nevěstě!
holčička a chlapeček               Princezna se bude vdávat! Bude svatba, budou koláče! Budeme tancovat, 

budeme se radovat!
7.obraz – Královský sál –

scéna Intebubak č. 9 ,osvětlení bez filtrů. Všichni sedí u královského stolu a Kašpárek v popředí mluví k 
dětem

Kašpárek vesele Tak to děti vidíte, tak veselou svatbu jsem ještě nezažil, a to jsem už 
v našem loutkovém divadle zažil leccos. Všichni jedli, hodovali, na zdraví
princezně a princi připíjeli. A do království se vrátilo sluníčko, ptáci i 

            zvířátka, radost a veselé písničky. Už nám zase zraje obilí a stromy jsou plné 
ovoce! Ještě vám prozradím, že se princ a princezna měli moc rádi a že se mají 
rádi dodnes. Tak, a teď už zazvoní zvonec a pohádky je konec.

-Konec-
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