


Č
eskoslovenská prem

iéra 
30

. května 1973. B
alet N

dB
 tančí tuto 

pohádku více než 40
 let —

 to znam
ená 

více než 330
 představení. D

ram
aturg 

B
aletu N

dB
 a em

eritní sólista B
aletu N

dB
, 

K
arel Littera, v dětství S

něhurku a sedm
 

trpaslíků navštívil. B
ylo to jeho první 

setkání s baletem
. O

d roku 19
9

1 pak 
ve stejné inscenaci tančil Prince.

O
rchestr Janáčkovy opery 

N
dB

 doprovázel ve S
něhurce a sedm

i 
trpaslících B

alet N
dB

 naposledy počátkem
 

8
0

. let. V
 roce 20

16
, po třech desetiletích, 

N
dB

 krásnou baletní pohádku znovu uvádí 
s orchestrálním

 doprovodem
.

Pavel Š
najdr, dirigent orchestru 

Janáčkovy opery N
dB

, S
něhurku a sedm

 
trpaslíků v dětských letech také navštívil. 
N

yní diriguje partituru, která m
u díky tom

u 
není cizí, neznám

á. 
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N
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H
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 Pohádku podle Eugenie D
ufkové upravila 

M
gr. Eliška H

anzlová, absolventka 
oboru U

čitelství estetické výchovy pro 
střední školy FF M

U. 
 G

rafi
cký design a ilustrace: M

arcela 
Schneiberková a B

arbora R
ůžičková

Před dávným
i a dávným

i časy žil v krásném
 hradě král a královna. 

Žili spolu šťastně a m
ěli vše, na co si jen pom

ysleli. Jenom
 dceruška 

jim
 chyběla, a proto byla královna často sm

utná a zam
yšlená. Přišla zim

a 
a celé království se ukrylo pod velkou sněhovou pokrývku. K

rálovna 
seděla ve své kom

natě a šila. N
áhle se píchla ostrou jehlou do prstu 

a na bělostném
 atlase se objevila kapka krve. „C

htěla bych m
ít dcerušku, 

která by m
ěla čelo bílé jako sníh, ústa červená jako krev a vlasy černé 

jako ebenové dřevo“, povzdechla si královna…
A

 zakrátko se tak stalo. V
 paláci se narodilo děvčátko, které m

ělo 
tváře bílé jako sníh, ústa červená jako krev a vlásky černé jako ebenové 
dřevo. M

alou princeznu nazvali S
něhurkou. A

le radost a štěstí nevládly 
dlouho v královském

 paláci. K
rálovna těžce onem

ocněla. Pár dní před 
svou sm

rtí pravila králi, aby se znovu oženil a dal tak S
něhurce druhou 

m
ilující m

atku.
S

něhurka rostla a byla nejen krásná, ale m
ěla také dobré srdce. 

K
rál si našel novou královnu. N

evěděl však, že za krásnou tváří skrývá zlé 
srdce a že ovládá čarodějné zrcadlo. Č

asto se jej ptala: Pověz, kdo 
je v zem

i zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ukázalo královnu v celé 
její kráse: „Ty jsi, paní, v zem

i zdejší, nejhezčí a nejkrásnější.“
Tak šly roky a S

něhurka rostla a byla stále krásnější. A
ž jednoho 

dne se zrcadlo zakalilo a tichým
 hlasem

 pravilo: „O
dpusť, paní, v zem

i 
zdejší S

něhurka je nejkrásnější.“

Tu se královnino zlé srdce ještě více zatvrdilo. Zanedlouho 
král kvůli trápení se zlou královnou zem

řel. S
něhurka zůstala úplně sam

a 
a m

usela v paláci těžce pracovat. Zam
etala schody, um

ývala podlahu 
v královských pokojích a pečovala o velikou královskou zahradu. K

rálovna 
s její prací ale nikdy nebyla spokojená.

Jednoho rána, když zam
etala, se před palácem

 objevil m
ladý Princ. 

N
a první pohled se m

u S
něhurka zalíbila a vyznal jí svou lásku. K

rálovna 
to viděla, rozhněvala se, nechala přivést m

yslivce a přikázala m
u, aby 

S
něhurku odvedl do lesa, zabil ji a přinesl jako důkaz její srdce.

Zasm
ušil se m

yslivec, protože m
ěl S

něhurku rád, a přem
ýšlel, jak 

by se hrozného úkolu zbavil. S
litoval se nad údělem

 S
něhurky a dovolil jí 

utéct. Poradil jí, aby se nikdy nevracela do paláce.
A

 zatím
 královna, jista si už, že od té chvíle bude ona nejkrásnější, 

prom
louvala se svým

 kouzelným
 zrcadlem

. To jí ale odpovědělo: „O
dpusť, 

paní, v zem
i zdejší, S

něhurka je nejkrásnější. Za devíti lesy žije, 
a den po dni krásnější je.“

K
rálovna vyhnala m

yslivce z paláce a za pom
oci zaklínání 

se prom
ěnila ve stařenu, vykouzlila otrávené jablko a zm

izela 
z hradu. Princezna běžela přes tem

ný les, utíkala, aby byla  
co nejdále od zlé m

acechy, utíkala bouří, až jí došly síly  
a upadla pod strom

em
. Po chvíli bouře přestala, vyjasnilo se,  

přiběhli zajíčci, veverky, ježci, lišky a m
edvědi a všechna zvířátka 

okam
žitě poznala S

něhurku. N
edaleko stála podivná chaloupka. B

ylo 
v ní sedm

 m
alých postýlek, m

alý stůl a kolem
 něho bylo sedm

 židliček. 
Panoval tam

 takový nepořádek, že se S
něhurka rozhodla s pom

ocí 
zvířátek uklidit. Za chvíli se dom

eček leskl čistotou. S
něhurka si 

chtěla odpočinout, lehla si na postýlku a upadla do hlubokého spánku. 
V

tom
 se do své chaloupky vrátili trpaslíci, kteří tu bydleli. Probudili 

S
něhurku, která jim

 pověděla svůj sm
utný příběh, a trpaslíci jí nabídli, 

aby u nich zůstala.
R

áno S
něhurka připravila trpaslíkům

 snídani. Pak odešli 
a princezna zůstala sam

a. Zanedlouho na dveře zaklepala královna, 
přestrojená za starou chudou ženu. S

něhurka jí chtěla pom
oci 

a Ježibaba jí za to dala dar. „Vezm
i si jablko dceruško, je čarovné. 

Kdo je sní, tom
u se splní všechna přání.“ S

něhurka si pom
yslela: 

„Jak bych ráda znovu potkala Prince!“ U
kousla kousek – a padla 

k zem
i jako m

rtvá. K
rálovna se zaradovala a spěchala do svého paláce, 

aby jí zrcadlo řeklo, že je ze všech nejkrásnější.
Trpaslíci našli S

něhurku a truchlili. Když v tom
 kolem

 projížděl 
m

ladý Princ. U
viděl m

rtvou princeznu a zaplakal, neboť ji m
iloval  

a chtěl se s ní oženit. S
klonil se nad ní a políbil ji na rozloučenou. 

A
 v tom

 – princezna ožila! Posadila se na postýlce a vzdychla: 
„Jak dlouho jsem

 spala!“

Princ se se S
něhurkou i s trpaslíky dali hned  

na cestu do paláce. Vstoupili do královniny kom
naty,  

Princ rozbil m
ečem

 čarovné zrcadlo a královna tak ztratila svou 
kouzelnou m

oc. Padla před S
něhurkou na kolena a prosila o slitování. 

Ta senad ní sm
ilovala a nařídila vyprovodit ji z hradu. K

ralevic poklekl 
před princeznou a požádal ji o ruku. R

adostné veselí ovládlo celý 
hrad a celou zem

i…
 


