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HLASOVACÍ LÍSTKY 

 

Sněhurčina ZLÁ KRÁLOVNA 

„Krása? Co je mi po ní? To moc, to je jiná. Každej večír se 

posadim k zrcadlu a ptam se ho: zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, 

kdo je v říši nejmocnější? No jasně, že já! Ale nemyslete si, 

však to neni zadarmo. Těch jedovatejch slov, co musim 

dennodenně vypustit! Žádný jabka, to už dneska nestačí. A těch 

křídel poštovních holubů, co sem svázala. Žumpa. Jenom by si 

lítali po cukrárnách a nic z toho. Ještě že sem v tomdle 

zajedno s Bábou z mokřin. De mi v tomdle na ruku a barví 

holuby na modro. Vobčas je toho na mě dost, to si pak loknu 

takovýho bylinnýho likéru. Ale víte co, stejně tý lípě pěkně 

podřezávam kořeny.” 

 

BÁBA z mokřin 

„Kdepa byliny, co s nima. Ale jó, sem tam si ňákej ten 

jedovatej lektvar umícham. Vopakování je matka moudrosti. Spíš 

teď ale sázim na pěstování slunečnice a kvalitní velkochov 

prasat. Nic mě tak nezahřeje u srdíčka jako žlutavý pole! Taky 

vykupuju poštovní holuby. Prostě makam. Peču nejlepší buchty 

široko daleko. Makový, tvarohový, povidlový… nabídnu vám, jaký 

budete chtít! Však já sem takovej dobrák vod kosti. Počkejte, 

vy ste se na něco ptal? Proč to dělam? No, to já je dávam, aby 

mě volil… Co že sem to řekla? Aby mě volili? Nééé! Já 

povídala, aby jim doma taky voněly, to ste mě špatně slyšel. A 

viděl ste tu zpevněnou příjezdovou cestu?” 

 

ČARODĚJNICE z perníkové chaloupky 

„To víte, časy sou zlý. A já řikam NE novym receptům na 

perník! NE odlišnostem! Spolu sme silnější. Náš perníček 

nepatří nikomu jinýmu než nám. Nestojim vo žádný citrusový 



těsta. Víte, vobčas mi lidi řikaj, že používam taky rejžový 

těsto. Prosim vás, nevěřte jim. Zastávam klasickej perník. A 

nesnesu, aby mi ho olupovala nějaká Mařka s Janem!” 

 

SMEČKA VLKŮ 

„Všeci sme si rovný no, tak to u nás chodí. Voni všeci jenom 

mluví. Ale my?! To my sme už jednou kůzlata dostali! A jak 

pěkně – samy nám votevřely. Jak čučely, že sme si rovný, ale 

některý sme si rovnější. Jó, to byly časy. Ale kůzlata sou 

porád stejný. Votevřou znovu.” 
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