
Herecké obsazení  Sně hurka   7.2.2015 

 

Vypravěč, režie, koordinátor divadla: Zdeňka Makovská 

Pravá ruka režiséra,konzultantka, opora: Vlaďka Dolejšová 

Maskér: Lada Machová – malování na obličej, estetický dohled 

Nápověda: Verča Kousalová – a u vstupného bude také Verča K. 

Lesní skřítci a veselí muzikanti: 

Madlenka Švecová 

Vašík Švec 

Nelinka Procházková 

Šárinka Vučenovičová 

Víťa Mikeš 

Sárinka Šímová  

Dáda Šíma – vůdce skřítků 

Tomášek Hlaváček 

Vojta Dolejš – vůdce skřítků 

Eliška Dolejšová 

Sněhurka: Míša Mazourová Ševčíková 

Královna: Lucka Švecová 

Král: Petr Švec 

Myslivec:  

Princ: 

Zrcadlo: Markéta Vučenovičová 

Otrávené jablko: Janička Mikešová 

Trpaslíci: 

Štístko:Magda Sochorová 
Bručoun:Niki Procházková 



Dřímal:Hanička Hlaváčková 

Šmudla:Vlaďka Dolejšová 

Stydlín:Verča Zouharová 

Rýpal:Lucka Šímová 

Petr Stránský 

Kýchal:Janička Mikešová 

Petr Švec 

 

Proslov k Vám – téměř jako z očí do očí : Moji milí herci, herečky a děti! Velmi mě potěšil Váš zájem o 

hraní další VELKé pohádky. Ten zájem byl tak velký, že jsem nečekala ani v nejmenším, že se mi ozve 

tolik budoucích interpretů a já se fakt !!! těším.Čeká nás společně hraná pohádka, která je zimní, 

únorová a krásná! 

V pohádce budou hrát lesní skřítci – dovoluji si zapojit všechny malé a mladší děti, ale i klasické 

postavy z pohádky o Sněhurce tj královna, král, myslivec, Sněhurka, 7 trpaslíků – královna se 

v pohádce převléká za zlou Ježibabu a trhovkyni… 

Originální bude mluvící Zrcadlo- Markéta Vuč., které bude živé – vykukovat z poza černé látky ze 

zrcadla .Chtěla bych, abychom si v úplném začátku zahrály všichni – tedy diváci, hosté a skřítci “na 

zrcadlo“- napodobování, ukazování. Zajímavé také bude živé Otrávené jablíčko- Janča Mikešová – 

zelené, červené s červem, nechám na Janičce. 

Vím, že toto je podružné, ale chtěla bych a moc si přeju, aby výtěžek z tohoto divadla byl celý použit 

na zakoupení smysluplných věcí paruk, klobouků a rekvizit pro Kašpárkov pro divadla, na pohádk.les, 

na straš.bál…pokud Lucka Šímová souhlasí. Pokud ne, tak se za to pořídí jiné smysluplné potřebnosti. 

Loni jsme pomohli Kubíkovi ze Zbýšova, to bylo pěkné, ráda bych nyní pomohla Kašpárkovu – za ten 

výdělek nechci žádnou odměnu, ráda bych, aby se třeba nechala vymalovat a spravit hernička… ty 

zdi…Otázkou je, jaký bude výdělek. To je to poslední v tuto chvíli. Nejdůležitější je, aby jste mi nikdo 

neonemocněli a ta energie a chuť hrát Vás neopustila. 

  

Kdo umí prosím šít? Kdo jste ochotní ušít čepičky 7 mi dospělým trpaslíkům?Máte někdo červenou 

látku?Nebo si každý čepičku zajistí sám?  

Z pohádky klasické vyškrtávám věty typu že si královna vydatně pochutnala na vnitřnostech 

Sněhurky, jsem šokovaná, že v 5 ti verzích Sněhurky, kterou jsem studovala od různých autorů 

z internetu mě málem trefil šlak. Jak myslivec vyrval srdce srnce a ještě horké pulzující ho donesl 

královně, toto prosím dětem nečtěte…s tím nesouhlasím. Verze bude mírnější. Myslivec musí jako 

důkaz, že Sněhurka nežije sebrat její zlatou větvičku, kterou si vplétá do vlasů nebo kterou jí věnovala 

její vlastní maminka nebo – aby se diváci zasmáli – její náušnice z šišek. Scénář jako takový  dostanete 

časem, toto je nástin jak bude pohádka vypadat, střípky, které sbírám,rodící se mi v hlavě nápady – 



můžete mi psát nebo volat průběžně. První schůzka pro pohádku bude ve středu 7.ledna nebo ve 

čtvrtek 8.ledna o půl šesté. Napište mi, který den bude pro Vás lepší. Je těžké nyní rozhodnout, zda 

ano či ne, já sama to také ještě nevím, ale jeden z těchto dnů to bude. Mějte na mysli, že je nás 

počtem o 7 lidí více než u 12 ti Měsíců.Navrhněte – můžeme s tím ještě v tuto chvíli šibovat…nebo 

tomu věnovat jedno sobotní odpoledne?nedělní odpoledne? Dopoledne? V tomto mi prosím 

pomozte…Bude těžké shromáždit všech 27 uchazečů… 

S dětmi mám plán takový, že oni nám celou tu pohádku Lesní skřítci uvedou. Prosím pohádku ladit do 

přírodních barev. Resp aby lesní skřítci byli zeleno – hnědo-- žlutí, všichni zelenou nebo hnědou 

čepičku vyrobenou z tvrdého papíru a krepáku a uvázané kloboukovou gumou.Můžeme ty čepičky 

vyrobit společně. Lesní skřítci zazpívají písničky, budu jim klást otázky, oni odpoví- kdo jste? Co tady 

děláte? My tady bydlíme. Budou odpovídat společně na jednoduché věty jednoduché odpovědi a 

všichni současně. Vůdce lesních skřítků je Vojta a Dáda.Ti nám něco sdělí sami. Holky můžou mít 

skřítkovskou korunku nebo kytičky na oblečení. Ale trošku se domluvíme jaké kytičky, aby někdo 

neměl umělé lekníny a hyacinty a někdo ručně kreslené vystřižené.Navedu skřítky, aby zpívaly, 

…protože bude únor, zima, tak zimní písničky, společně si určíme které, aby si samozřejmě zazpívali i 

lidi a děti v publiku. Lesní skřítci potom usednou do první řady nebo budou někde s rodiči či prarodiči, 

ale nebudou ševelit za námi ani v botárně, usednou a budou diváci. Trpaslíci lesní skřítky ještě budou 

potřebovat, poradí jim, kde hledat ten Pravý Poklad uprostřed pohádky, zase si společně zazpívají. 

Máme 10 skřítků a 7 trpaslíků. To bude plné podium.  

Na závěr bude svatba Sněhurky a prince. A byla svatba veliká a hrála při ní muzika se bude opakovat 

stejně jako v měsících. A na svatbě budou muzikanti. To budou naši skřítci. Ale i ostatní děti se 

mohou přidat, můžou jít třeba za námi na podium – zeptáme se, kdo se chce stát skřítkem nebo 

trpaslíčkem v naší pohádce, tak může jít za náma blíž. 

Na závěr si zazpíváme píseň od Vodňanského a Skoumala Kolik je na světě, viz odkaz v mejlu – 

karaoke verze.  

Věřím a vím, že se nám to povede! Jakékoli poznámky uvítám. Pokud by nevadilo, tak před vánočním 

večírkem nebo součástí vánočního večírku bych dala půl hodinovou diskusi na téma Sněhurka, pokud 

dovolíte, většina zúčastněných z vánočního večírku budou účinkující. Ahoj všem Z. 

 

 

 

 


