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Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert 

 

Kašpárek: Děti! Taky jste si všimly, že většina pohádek je o krásných princeznách a statečných princích, 

kteří je zachrání a vezmou si je za ženy? Já znám ale jednu úplně jinou pohádku ... 

 

Na scénu přichází ježibaba a vodník 

 

Ježibaba: Já jsem tak nešťastná! 

Vodník: A proč, Ježibabo? 

Ježibaba: Neříkej mi tak! Ty, ty, tatrmane! 

Vodník: Proč mi nadáváš, Ježibábinko? 

Ježibaba: Říkej mi jasná princezno! 

Vodník: No tohle! Jaká ty jsi princezna? 

Ježibaba: Nejsem, ale budu. To budeš zírat! 

Vodník: Ale proč? 

Ježibaba: Protože se mi tolik líbí náš princ! Ten co bydlí na hradě. Búúúú! 

Vodník: Ten náfuka? 

Ježibaba: Já ti dám náfuku! Je to ten nejkrásnější a nejvznešenější a nejstatečnější princ, co znám! 

Vodník: Vždyť ani jiného neznáš. 

Ježibaba: Ani nechci. Líbí se mi zrovna tenhle a chci si ho vzít za muže! 

Vodník: Jemináčku! Já si s tebou neporadím, ale zavolám Čerta, ten to s tebou umí. Snad ti ty nesmysly 

vyžene z hlavy! 

Ježibaba: Ne! Čerta nevolej! Bude se mi posmívat! 

Vodník: Čerta! Čertíčku! Haló, roháči! 

 

Na scénu přiletí čert 

 

Čert: Co se děje, tatrmánku? Zrovna jsem vymetal pekelné komíny. 

Vodník: Komíny počkají, ale naše Ježibábinka se asi zbláznila! 

Ježibaba: Jsem jasná princezna! 

Vodník: Dobře, tak naše jasná princezna se asi zbláznila! 

Čert: Vy hrajete nějakou hru? 

Ježibaba: To není žádná hra! Bude ze mě princezna a bude a princ si mě vezme za ženu! 

Čert: Princ? Myslíš toho zbabělce? 

Vodník: Radši to před ní neříkej nebo se strašně rozčílí! 
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Čert: Ale Ježibabko, vždyť jsi dost hezká i takhle a ... 

Ježibaba: Já a hezká? Proč si ze mě utahuješ, co? Jsem ošklivá stejně jako vy dva! 

Vodník: Ale zato jsi kouzelná pohádková bytost! 

 

 

Ježibaba: Právě. Právě proto se teď schovám za smrk a překouzlím se do princezny! 

 

Ježibaba se schová za smrk 

Kašpárek: Ježibaba se opravdu schovala za strom a najednou se ozvala rána. Bum! Prásk! Až všichni 

nadskočili. 

Vodník: Fuj, to jsem se lekl! 

Čert: Ježibabko, jsi v pořádku? 

Princezna: Jistěže, ukloňte se, vy dva! 

 

Na scénu vchází Princezna 

 

Kašpárek: A místo Ježibaby se objeví krásná princezna, zlatovlasá a modrooká přesně, jak mají princezny 

být. 

Vodník: Páni! To je krása! 

Čert: Mně ses víc líbila předtím. A klanět se ti nebudu. 

Princezna: Jak chceš! Ale abych tě nenechala zavřít do hladomorny! 

Čert: Mě? Kamaráda? 

Princezna: Odcházím na hrad vzít si za muže prince. A vy se mějte, au revoir! 

 

Princezna odchází ze scény 

 

Vodník: Ó revuár? Slyšels to? 

Čert: Slyšel. A jsem zvědav, jak Ježibaba na hradě pochodí. Vždyť ten náš princ je namyšlený a 

zbabělý až běda! 

 

 

 

 
 

 

Kašpárek, král, princ, princezna 

 

Kašpárek: A to měl čert pravdu. Ani pan král neví, co si s princem počít. Je totiž tak vznešený, že se s 

nikým nebaví. Náfuka!   

Král: Synáčku můj, synáčku můj! 

Princ: Oslovujte mě vznešený princi, prosím. 

Král: Ale syn... tedy, vznešený princi. Nesmíte být na princezny, které se o vás uchází, tak přísný. 

Abyste nakonec nezůstal na ocet! 

Princ: Odpusťte, otče, ale ty poslední dvě, to snad ani nebyly princezny. Vůbec se neuměly uklonit! 

Král: Hlavní je, že byly hodné. 

Princ: Já potřebuji vznešenou choť. Ne hodnou! 

Král: Ale princi! 

 

Na scénu vchází princezna – ježibaba 

 

Král: Dobrý den, princezno, vítám vás u nás! 

Princezna: Zapomněl jste se uklonit a ani jste mi nepolíbil ruku! To jste pěkný král! 

Princ: Tu a žádnou jinou! To je ta pravá nevěsta pro mě! 

Král: Nu, jestli spolu budete šťastní... 

Princ: Šťastní? Na tom nezáleží. Hlavně že budeme vznešení. 

Král: No já nevím. 
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Kašpárek, princ, princezna, čert, vodník 

 

Kašpárek: Princ s princeznou ježibabou se procházejí parkem a vedou  

 vznešené řeči.   

 Netuší, že za smrkem se schovává vodník a čert. 

Princ: A váš dědeček byl také vznešený? 

Princezna: Hrozně vznešený. Ten byla tak vznešený, že chodil se zavřenýma očima, aby neviděl nikoho 

obyčejného. 

Čert: To si vymyslela! Její dědeček byl náhodou veselý čaroděj! 

Princ: Co to bylo? 

Princezna: A taky byl ohromně statečný, můj dědeček. Myslím, že kdo je opravdu vznešený, musí být i 

statečný.  

Princ: Ano, zcela správně. Nesmí se ničeho leknout! 

Vodník: Baf! 

Princ: Á! Slyšela jste? 

Princezna: Neslyšela. A co se tak chvějete? Nepřipadáte mi moc statečný. A tím pádem ani vznešený. 

Princ: Co vás nemá, princezno, jsem statečný! 

 

Na scénu přichází vodník a čert 

 

Kašpárek: V tu chvíli vyskočí vodník a čert ze svého úkrytu a začnou prince strašit.  

Vodník: Bubli bubli! 

Čert: Bububu! Bububu! 

Princ: Pomoc! Příšery! Smrduté, odporné, kouzelné! Pomoc! 

Princezna: Jaké příšery? Jak se to vyjadřujete? Smrduté? To vůbec nezní vznešeně! Jste zbabělec, princi! 

Vodník: A náfuka! 

Čert: Ble ble ble! 

Princ: No tohle! Tatínku, pomoc! 

 

Princ utíká ze scény 

 

Kašpárek: A statečný a vznešený princ upaloval zpátky do hradu, až mu od bot odskakovaly kamínky.  

Ježibaba: To se vám tedy povedlo! 

Vodník: Ale Ježibábinko! 

Čert: Musíš říkat Jasná princezno! 

Ježibaba: Ale ne! Dejte mi s tím pokoj. Proměním se zase v ježibabu. 

Čert: Sláva! 

 

Princezna odchází za smrk 

 

Kašpárek: Zase se ozvalo Bum! a Prásk!, až všichni nadskočili a ze vznešené princezny se stala stará dobrá 

ježibaba. 

Ježibaba: Beztak se na princeznu nehodím. A ten náfuka... měli jste pravdu. Vůbec se nechoval jako pravý 

princ. 

Vodník: Je to zbabělec! 

Čert: Tak radši zůstaň s námi. A jestli se chceš tak moc vdávat, tak já bych si tě klidně vzal. 

Vodník: Jako za ženu? 

Ježibaba: A co jiného, ty tatrmane! Čerte, čertíčku, moc ráda si tě vezmu. 

Vodník: Jupí! Bude svatba! 

Čert: To si piš! Kouzelná svatba! 

 

Kašpárek: A byla svatba. S ohňostrojem, vodotrysky, pekelnou kapelou, jídlem a pitím. I namyšleného prince 

nakonec pozvali. Ale jak se setmělo, dostal strach a šel radši domů spát. Ježibaba s čertem spolu 

žili šťastně, a protože to jsou pohádkové bytosti, neumřeli a i s vodníkem žijí dodnes!!  
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