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Bylo  nebylo za hradbami Českého Brodu žila jedna 
holčička a ta se jmenovala Sněhurka. Byla sirotek, 

adoptovala si ji královna, která byla posedlá svoji krá-
sou. Měla dokonce kouzelné zrcadlo, kterého se každý 
den ptala: ,,Zrcadlo, zrcadlo, kdo je v  Pošembeří i  na 
celém světě nejkrásnější?” A zrcadlo jí pokaždé odpo-
vědělo: ,,Vy má paní.” Čas plynul a Sněhurka rostla do 
krásy, když jí bylo 14, tak se jako každý den královna ptala zrcadla: ,,Zrcadlo, zrcadlo, kdo je v Pošembeří 
i na celém světě nejkrásnější?” A zrcadlo jí odpovědělo: ,,Sněhurka. Má paní.” Královna se naštvala, i přesto 

udržela chladnou hlavu a začala přemýšlet, jak by se Sně-
hurky mohla zbavit. Jediné, co ji napadlo, bylo, že až se pů-
jde Sněhurka projít, pošle za ní myslivce, aby ji zabil. 

Když se šla Sněhurka odpoledne projít do lesa u Šembe-
ry, z brodských hradeb vyšel i myslivec a potají ji začal sle-
dovat. Asi po 20 minutách došli až na mýtinu v Dolánkách. 
Myslivec se rozhodl, že teď je ten pravý čas. Vyšel z křoví 
s nožem v levé ruce, šel směrem ke Sněhurce. Jakmile ho  
Sněhurka uviděla, leknutím upadla. Myslivec už už napřa-
hoval ruku, aby jedním bodnutím ukončil Sněhurčin krát-

ký život, ale nedokázal to, nedokázal zabít někoho tak krásného (přece jen byla to nejkrásnější dívka na 
světě) a bezbranného, někoho, o kom věděl, že se ke všem chová hezky a tak řekl: ,,Uteč a už nikdy se sem 
nevracej, královně řeknu, že jsi mi utekla.” Sněhurka ho poslechla, utíkala, co jí nohy stačily, až doběhla 
k hranici s Podlipanskem.

Jakmile se to královna dozvěděla, málem vybuchla vzteky. Když se uklidnila, řekla zrcadlu: ,,Zrcadlo, 
ukaž mi ji, ukaž mi Sněhurku.” Zrcadlo poslechlo. Když královna zjistila, že Sněhurka je v Podlipansku, kam 
na ní nemůže, zvolala: ,,Proklínám tě, Sněhurko. Po cestě ztratíš střevíček, potom se píchneš o trn a usneš tvr-
dým spánkem. Zachránit tě bude moc jen ten, co střevíček najde a obuje ti ho. Jinak se už nikdy neprobudíš!!” 

Tato její slova slyšel i myslivec a rozhodl se Sněhurku zachránit. Přemýšlel jak. Varovat Sněhurku nemělo 
smysl, tak se rozhodl odjet do Podlipaska, kde byla i Sněhurka a požádat tamějšího prince Filipa o pomoc.  
V Podlipansku se zatím odehrávalo to, co královna řekla. Sněhurka šla po kamínkové cestě bez střevíčku, 
bolel ji každý krok. Docházely jí síly, měla hroznou žízeň. Najednou se však zastavila a spadla na zem jako 
by omdlela, jenže neomdlela, šlápla na větvičku ze šípku, usnula tvrdým spánkem.

Mezi tím myslivec dorazil na panství, kde bydlel princ Filip. Myslivec požádal prince Filipa o pomoc. 
Princ slyšel o Sněhurčině kráse a  tak se rozhodl myslivci pomoct. Rozhodli se jet směrem k hranicím. 
A opravdu asi 2 kilometry před hranicí uviděli na cestě ležet Sněhurku. Princovi přišla ještě krásnější, než 
si ji vůbec dokázal představit, tak řekl myslivci ,,Ty tu s ní počkej, já půjdu najít ten střevíček.” Myslivec 

mu odpověděl: ,,Pojedu taky, vezmu ji k sobě na koně a pojedu pomaleji.” Princ tedy souhla-
sil, že můžou jet oba, ale že každý pojede jinudy a sejdou se zase na tomhle místě. Asi po 

hodině hledání myslivec v křoví viděl něco, co se blýskalo. Byl to Sněhurčin skleněný 
střevíček.  Vzal ho a jel na místo setkání. Tam už čekal pric. Hned co myslivec přijel, 

princ mu vytrhl z ruky skleněný střevíček a nazul ho Sněhurce. Ta se okamži-
tě probudila. Potom byla svatba. Princ Filip si Bral Sněhurku a takhle 

většina pohádek končí. Ale tahle ne. Sněhurka nebyla s princem 
šťastná, ani jí nepřišlo možné, že to on ji zachránil, jenže princ 
jí to pořád říkal. Ale Sněhurka si nebyla jistá, jestli mu má vě-
řit. Proto zašla za myslivcem, který se stal dvorním myslivcem,  

právě tam kde žila Sněhurka a Filip. Zeptala se ho, jak 
to tehdy bylo a myslivec jí to po pravdě řekl. Sněhurka 
se rozhodla, že se s princem nechá rozvést, tak i uči-
nila. Potom si vzala myslivce a  s  ním byla šťastná. 
Spolu se odstěhovali někam daleko od prolhaného 
price Filipa a zlé královny, která, protože se nedokáza-
la Sněhurky zbavit, nechala na hradě, kde žila, zničit 
všechna zrcadla. I to kouzelné.

šípková Sněhurka a skleněný střevíček
Škola: Dokolečka • Autor: Eliška Pithartová, 6. třída • Učitel: E. Horejcová • Český Brod a okolí
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Ahoj, jsem kočička Tlapička a dneska se budeme zajímat o Sokol v Českém Brodě. Už jste v něm někdy 
byli? Já jo a moc se mi tam líbilo. Je to tam velké a my kočky nemáme rády malé prostory. Chodila 

jsem tam na jógu a na tancování. A bylo to tam vážně mega obrovské. A dneska se tam znovu půjdu podí-
vat...

Už jsem v Sokole. A hele, proč jsou tady drobky? Půjdeme se kouknout po těch drobkách. Ještěže si beru 
vždycky lupu. Ty drobky vedou do jiné místnosti. Tady jsem ještě nebyla. Je tu spousta exponátů, jako 
kdyby tu byla nějaká výstava. Nádhera! Drobky stále pokračují. A ještě k tomu se stmívá. Budu tady muset 
přespat. Z výšky na žíněnkách mám dobrý výhled. Co se to děje? Někdo sem leze oknem. Možná je to ten, 
co tady nadrobil. Už je v místnosti. Naštěstí mám dobrý zrak i v noci a jsem černá, tak mě neuvidí. Ajaj, jde 
do místnosti, kde jsou schované poháry ze soutěží. Půjdu se za ním kouknout. Ale ne, bere největší pohár! 
Drží ho v jedné ruce a ve druhé má sušenku a ukusuje si z ní. Zloděj už ukradl co chtěl a teďka půjde určitě 
domů. Můžu ho sledovat. Naštěstí má ještě celý balík sušenek, takže by to mohlo stačit na drobení až domů. 
Ale už je přeci jenom pozdě - i na kočku. A navíc můžu jít zítra po drobkách. Tak se už můžu prospat. 

Dobré ráno. Už jsem vstala. Jak možná víte, kočky hodně brzy vstávají. Ale konec dlouhého povídání 
a půjdeme se kouknout za tím zlodějem. Naštěstí vím, kde začíná moje další stopa. Myslím, že bych měla 
vylézt z okna jako on. Pro nás kočky je totiž jednoduché slízat, protože máme čtyři nohy. A také máme vel-
mi dobrý čich. Už jsem pod oknem a pouštím se dál za tím zlodějem. Jsem u velikého domu, ale stopa po-
řád nekončí. Najednou jsem na konci stopy. Vylezu tedy na okno a kouknu se dovnitř. Konečně vidím, jak 
zloděj vypadá. Je vysoký, krátkovlasý a vypadá to, že by na něm nikdo nepoznal, že je zloděj. Vypadá totiž 
mile. Ale já vím, že je to on, když tady končí stopa. Ale jak ho mám dopadnout? Už vím! Budu předstírat, že 
jsem normální kočka a začnu mňoukat. Pán vychází z domu. Konečně si mě všimnul, jupí, tak to je výhra. 
Už mě bere do svých rukou. U něj doma to vypadá taky moc hezky. Kde asi má ukradenou trofej? Vidím 
jednu docela dobrou skrýš. Pohár by se tam vešel a nikdo by si ho tam nevšiml. Ale nemůžu se zeptat toho 
pána, jestli si tu trofej můžu zpátky vzít. Mohl by mi něco udělat. Mám skvělý nápad, vrátím se sem v noci.

Vlezu sem komínem a ukradnu tu trofej. Potom jí vrátím do sokolovny.

Už je noc a jdu na to. Už lezu do komína a už jsem na místě. Ale né! Slyším kroky. Rychle se schovám 
do komína. Doufám, že si mě nevšimne. Jinak by to byla katastrofa. A teď šup pryč. Teďka zavolám poli-
cajtům. Naštěstí znám číslo 158.

Zavolala jsem a hned tu budou. Už jsou tady a jdou po tom zlodějovi. Už ho mají a odvezou ho za mříže. 
Mám trofej a všechno se vyřešilo. Náš případ je u konce. Mňáu!

Záhada ztraceného poháru
Škola: Dokolečka • Autor: Šárka Toulcová, 2. třída • Učitel: E. Horejcová • Český Brod a okolí
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