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Louskáček 
Na Štědrý den nesměly děti lékaře doktora Stehlíka po celý den ani nakouknout do velkého 

pokoje. Chlapec Jarka i sedmiletá Klárka a několik jejich kamarádů byli k večeru docela 

rozčileni. Krčili se v koutku dětského pokojíčku a šeptali si, co pěkného jim rodiče asi nadělí. 

Konečně den skončil, hosté se sjížděli, a když už bylo venku temno, ozval se stříbrným 

zvukem roveček, dveře se otevřely a z velkého pokoje zazářilo takové světlo, že děti úžasem 

stanuly na prahu. Na velkých hodinách v rohu pokoje právě odbíjelo devět. Při každém úderu 

zamávala křídly velká vycpaná sova. 

Pak se děti přece rozběhly k vánočnímu stromku. Klárka jen vydechla: „To je krása!“ a Jarka 

radostí zatleskal. 

Uprostřed pokoje se tyčil velký stromek se zlatými a stříbrnými jablky a ozdobami, pestrými 

bonbóny, nu, však to všichni znáte. Na haluzích zazářila drobná světélka jako hvězdičky a 

dole pod stromkem bylo věcí, až oči přecházely. A stále přicházeli noví hosté, oblečení teď už 

do divných šatů, a představovali naschvál někoho jiného a tančili podivné dávné tance. 

Dlouho si děti hrály s novými hračkami. 

Pak ještě jednou zazvonil zvonek a děti věděly, že to jistě přišel tatínkův přítel a jejich kmotr, 

pan úředník Habada. Věděly, že od něho dostanou něco zvláštního, protože dovedl všechno, i 

hodiny spravit a sestrojit nejdůmyslnější mechanické hračky. Když vešel, sova pod hodinami 

zase mávala křídly, jako by vítala toho, kdo ji sestrojil. Byla už půlnoc. 

Kmotrovy dárky byly opravdu zvláštní. Ze zelené půdy se zvedal nádherný cukrový zámek 

s mandlovými okny. Maličké skvěle vystrojené figurky pánů a dam seděly v zámku a 

vyhlížely z oken anebo tančily při zvonkové hře. Ale co víc! Z velkých krabic kmotr vybalil 

čtyři velké loutky, vojáka a markytánku, harlekýna a kolombínu. Natáhl klíčem jejich stroje a 

loutky se postavily, zavrtěly a zatančily. 

Jarka a Klárka radostí tleskali do taktu toho tanečku, ale hrát si s loutkami nesměli, protože 

tatínek řekl: „pro děti tak nerozumné je těch uměleckých hraček škoda. Schováme je do skříně 

za sklo. Tak je aspoň uvidíte.“ 

Děti se smutně dívaly, jak otec loutky odnáší. Kmotrovi jich bylo líto. Tajemně se usmál a 

najednou povídal: „Tady mám pro vás ještě něco!“ a vytáhl z kapsy podivného panáčka. Silná 

hořejší část těla byla nepřirozeně velká proti nohám. Byl oděn v modrých husarský kabátek 

s bílými šňůrkami a knoflíky, úzké nožky vězely v těsných důstojnických botkách. Na zádech 

měl divný plášť, docela tuhý, a na hlavě vysokou čepici. Klárka si mužíčka hned při prvním 

pohledu oblíbila, ač jeho tvář nebyla vůbec hezká. Oči byly světle zelené, dobrácké, ale 

červená ústa široká od ucha k uchu a čelisti náramně veliké. U pasu měl stříbrnou šavličku. 

Kmotr vzal mužíčka do dlaně, zvedl jeho plášť od těla, a tím se panáčkovy čelisti, ozbrojené 

řadami silných zubů, doširoka rozevřely. Kmotr mezi ně vložil oříšek a – krak – jak se plášť 

přitiskl k panáčkovu tělu, čelisti oříšek rozlouskly. 

Byl to louskáček. Klárka začala dávat do jeho úst jeden oříšek za druhým. Vybírala jen ty 

malé, aby se nemusil příliš namáhat. Ale to se Jarkovi nelíbilo. Vybral největší ořech, vmáčkl 

jej do mužíčkových úst, stiskl vší silou oběma rukama a – krach krach – tři zuby se zlomily a 

dolní čelist se vykloubila a bezmocně spadla mužíčkovi na prsa. 
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„Ach, můj ubohý panáčku,“ plakala Klárka, „tak smutně se na mne díváš! Bolí to, viď?“ 

Honem zabalila mužíčka do své bílé stuhy, hýčkala ho v loktech jako děťátko, v tanci jej 

kolébala, aby usnul, a pak jej uložila do postýlky své nejmilejší panenky. 

Bylo už opravdu velmi pozdě, a tak si všichni, hosté i domácí, na rozloučenou zatančili 

pomalou klidnou sousedskou a s přáním hezkých Vánoc se odebrali spát. Jarka uložil své 

vojáčky do krabic. Klárce se vůbec nechtělo od louskáčku. „Ach, můj zlatý panáčku,“ šeptala 

mu, „ten zlý Jarka ti udělal takovou bolest!“ Vzít si ho do svého pokojíka nesměla, to jí 

tatínek nedovolil. 

Světla v pokoji byla zhasnuta, všichni odešli a nastala tichá noc. Ale Klárka nemohla usnout. 

Stále myslila na nemocného panáčka, jestli mu není hůř. Tichounce vstala, navlékla bačkorky 

a tak, jak byla, v noční košilce, opatrně capala ke dveřím velkého pokoje. Pootevřela je docela 

maličko, jen co se mohla protáhnout, a zase za sebou tiše zavřela. Stanula. Divný šumot ji 

přikoval na místě. 

Pokoj byl docela temný, jen matné světlo měsíce se dralo záclonami. Šramot byl stále silnější 

a dole u podlahy kolem stěn zazářily desítky jiskřivých plaménků. Nebyly to plaménky, ale 

oči mnoha a mnoha myší. Myši byly veliké a vůbec se Klárky nebály. Cupaly a pobíhaly a 

seřazovaly se jako Jarkovi vojáčci do řad a čet. Pak kdosi ostře hvízdl a velký myšák se zlatou 

korunkou na hlavě se vztyčil zrovna před Klárkou. 

Král myší! - pomyslila si s hrůzou Klárka a vzpomněla si na to, co jí kdysi vyprávěl kmotr o 

nenávisti krále myší a jeho poddaných ke královské princezně Pirlipatě a jejím královským 

rodičům. To prý bylo tak: Královnu myší Myšohůrku kdysi vykázali z královského zámku a 

do pastí pochytali jejích sedm synů a všechny příbuzné. Královna Myšohůrka přísahala, že se 

pomstí tím, že zakousne princezničku. To se jí sice nepodařilo, ale svou čarodějnou mocí 

změnila princezničku v odporného skřítka s velkou čelistí a širokými ústy. Princezničku pak 

z očarování vysvobodil norimberský mladý pán (a Klárka byla přesvědčena, že to byl 

kmotrův synovec mladý Habada), ale očarování se přeneslo na něj. Zase on se změnil 

v ošklivého mužíka s dlouhou čelistí, odsouzeného louskat ořechy. Myšohůrka v zápase s ním 

podlehla, ale zapřísáhla vykonáním pomsty na Habadovi svého posledního syna, myšího 

krále. Klárka si teď taky vzpomněla, jak vypadala tvář jejího nemocného louskáčku. Nu 

ovšem, jistě to je mladý Habada-Louskáček a myší král ho chce zabít! 

Rychle běžela k postýlce, kam uložila nemocného. Vtom zvonečky a ozdoby na stromku 

zacinkaly, jak stromek začal růst. S ním rostly všechny figurky a seskákaly z větví. Zajíčci 

začali bít na poplach do svých bubínků, panenky se rozutíkaly do záhybů záclon, stráž u 

budky zasalutovala před četou perníkových zajíčků a ti se rychle seřazovali a vyrazili proti 

vojsku myšího krále. 

Začala divoká bitka. Zajíčci sice zaútočili ostře, ale co platno! Ostré myší zoubky se do nich 

zakusovaly a vítězně odnášely v tlamách jako trofej kusy perníku a žraly o závod. 

Louskáček sledoval z panenčiny postýlky boj. Když viděl zkázu perníkového vojska, zvedl se, 

odhodil pokrývku a vyskočil z lůžka s voláním: „Třes se, myší králi, já tě skolím! Vojáci 

z olova za mnou!“ Mával mečem nad hlavou a na jeho volání slétla víka z krabic a z nich 

vyskakovali Jarkovi vojáčci, střelci, granátníci, dělostřelci a husaři a seřadili se za 

Louskáčkem. 
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Pod velkým stolem se zatím znovu rozestavily nespočetné myší řady a v jejich čele myší král. 

Vojáčci bubnovali k útoku a dělostřelci zasypali myši střelbou cukrovými hrášky z děl tak 

prudce, že myší vojsko začalo ustupovat 

„Stát!“ vzkřikl myší král, „nechte boje! Vyzývám tě, Louskáčku, abys nastoupil sám proti 

mně, nejsi-li zbabělec!“ 

Louskáček se odhodlaně rozmáchl mečem a postavil se proti hroznému myšímu králi. Boj byl 

nerovný, Louskáčkovi hrozilo největší nebezpečí. Klárka už se na to nemohla dívat. Rychle 

stáhla z nohy bačkorku a prudce ji hodila po myším králi. Král padl a myši se úprkem hnaly 

do svých skrýší. V tu chvíli se Louskáček změnil v krásného jinocha, klesl před Klárkou na 

koleno a pravil: 

„Krásná slečno, děkuji vám za záchranu svého života a za to, že jste si mne i přes mou 

trpasličí podobu zamilovala, a tím mne vysvobodila! Prosím, abyste mne následovala. Ukáži 

vám divy své říše!“ 

Vzal Klárku za ruku a vedl ji mezi větve. Už to nebyl jeden stromek, ale hustý jedlový les, 

vysoko zasněžený. Sníh padal ve velikých vločkách, metelice přehazovala závěje a vločky se 

vznášely jako ve valčíkovém tanci. Louskáček s Klárkou přeskakovali závěje, které se leskly 

diamanty ledových hvězdiček. Vítr a metelice ponenáhlu ustávaly, a jak šli dál, octli se před 

hradbami Louskáčkovy říše. 

Byla to říše zvláštní. Hradby města byly z hrozinek a mandlí, uprostřed města se tyčil 

Pamlskový hrad. Zdi byly z čokolády, sloupy z piškotů, věž z ocukrovaného trdlovce, její 

střecha z dortu a kupole ze šlehačky. Okolo hradu se ovíjela řeka a na vlnách malinové šťávy 

se houpal člunek z pozlacené ořechové skořápky. K člunu byli připřaženi dva zlatě šupinatí 

delfíni a dvacet labutí plulo kolem něho jako stráž. Tucet čokoládových černoušků v šatech 

z kolibřích peříček pomohlo vstoupit Louskáčkovi a Klárce do člunu. Když se přeplavili 

k hradbám, pomohli jim vystoupit a Louskáček vedl Klárku bránou z ledového sladu na 

nádvoří. Na trávníčku se zeleně zbarveného cukrkandlu se větrem kolébaly divukrásné květy 

z marcipánu a uprostřed záhonu stál cukrový pavilón a před ním bazén. Z tlam karamelových 

delfínů se řinula jahodová, pomerančová a ananasová limonáda. 

Z pavilónu vyšla víla Dražé s princem Sirupem, obklopeni vílami Kytičkou, Hračkou, 

Písničkou a skřítky Oříškem, Karamelem, Perníkem, Sučukem a Griliášem, a bylo jich, že se 

v nich Klárka ani nevyznala. Na přivítanou Louskáčkovi a jeho průvodkyni zatančili pěkný 

tanec a seskupovali se v samé krásné barevné obrazy. 

Pak zazněla sladká hudba a vrata hradu se otevřela. Z nich vystoupilo dvanáct pážat 

s hořícími pochodněmi z prutů vanilky. Hlavičky pážat byly z perel, těla na zlatých nožkách 

ze smaragdů a rubínů. Jim v čele důležitě kráčel purkrabí. Rozestavil pážata i černoušky a 

hradní stráž, která vzdávala čest. 

Pak vyšly z hradu čtyři dívky tak nad pomyšlení krásné a skvěle ustrojené, že Klárka hned 

věděla, že jsou to princezny, sestry Louskáčkovy. Princezny objaly Louskáčka nejněžnějším 

způsobem a volaly sladkobolně: „Ó náš milený bratře, pane princi Louskáčku!“ 

Louskáček byl velice dojat, otíral si slzy, jež se mu ronily z očí, chopil se Klárčiny ruky a 

zvolal ohnivě: „To je slečna Klárka, dcera váženého pana doktora Stehlíka, zachranitelka 

mého života, jež mne vysvobodila ze zakletí v ohavný louskáček!“ 

Princezny se vrhly Klárce kolem krku a volaly: „Ó vy hodná slečno, děkujeme vám!“ Klárka 

se radostně usmívala, i když se trochu styděla, a skromně se červenala při té chvále. 



5 
 

Louskáček vypravoval o příšerné bitvě s myším vojskem a o svém souboji s myším králem. 

Purkrabí přitom něco šeptal víle Dražé. Bylo vidět, že něco připravují. Také ano. Za chviličku 

začala hudba hrát slavnostní fanfáry a začala velká slavnost na počest Klárky. 

Víla Čokoláda zatančila španělský tanec, skřítek Čaj čínský tanec, víla Káva arabský tanec, 

paňácové se prohýbali – však také byli z cukrové gumy – dlouhý hubený Svatojanský lusk 

s kulatým Kokosem tančili tuze směšně, také panímáma Kvočna se přikolébala se spoustou 

dětí a nakonec víla Dražé s princem Sirupem a celou svou suitou tančili také, a přidaly se 

všechny květiny ze záhonu v květinovém valčíku kolem nich. Tanec za tancem následoval a 

každý byl tak hezký, že Klárka měla chuť tancovat s sebou, ale bála se, že by to neuměla. 

Byla vůbec celá u vytržení nad krásou Louskáčkovy Říše slastí a princ měl z její radosti 

radost ještě větší. 

Najednou se Klárce zdálo, že vychází slunce a svými horkými paprsky líbá Pamlskový hrad a 

cukrový pavilón a že to všecko rozpouští v jedinou sladkou mlhu z cukrové vaty. A pak jako 

by se celá Říše slastí změnila v ohromný včelí úl. Do té sladké mlhy vylétaly z něho zlaté 

včely a svými žahadly chránily říši před nepovolanými. V jejich šumotu a hukotu stále 

nejasněji Klárce zněly hlasy víl a skřítků, princezen a pážat, a v bílé mlze se rozplývaly i 

jejich postavy. S nimi zmizel Klárce i krásný princ Louskáček a ona se vznášela na růžovém 

obláčku výš a výš, výš a výš – až se konečně probudila po krásném snu ve své postýlce. 

 

   (Libreto baletu na námět Hoffmannova příběhu napsal Marius Petipa) 

     (Ukázka z knihy Anny Hostomské Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby) 

 

1. Přečti si stručný životopis ruského hudebního skladatele Petra Iljiče Čajkovského. 

Pokud budeš pozorně hledat, jsou v textu ukryty názvy dvou jím zhudebněných baletů. 

 

Narodil se v roce 1840 a zemřel Šíp za podivných událostí 

roku 1893 v Moskvě. Působil jako profesor na 

moskevské konzervatoři. Kompoval (skládal hudbu) a 

cestoval až později. Svá díla velmi často v cizině sám ko 

dirigoval. Zažil slávu a uznání, ale i ústrky a nešťastné 

okamžiky. Jeho dílo je vá obrovské a nádherné. Rostlo z  

Rů jednodušších skladeb až po mistrovská díla – opery, 

symfonie a balety. žen Hudba je plná emocí, promítala 

se do ní jeho melancholická povaha a ka 

homosexuální orientace.  

Dnes La není velkého operního souboru, který by bu 

neměl v repertoáru alespoň jednu jeho skladbu. V období 

předvánočním je to tí samozřejmě Louskáček, prováděný v různých nastudováních po je 

celém světě. Čajkovskij, podobně jako ze Dvořák, patří mezi kosmopolitní skladatele, jejichž 

hudba je srozumitelná všech národům ro.  

Názvy baletů: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Odpověz ve větách na otázky k textu: 

 

Kdo bojoval proti princi Louskáčkovi? 

___________________________________________________________________________ 

Popiš stručně, jak vypadala Říše slastí? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Jak se jmenovaly víly v Říši slastí? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Proč byl Louskáček zakletý? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Co se dozvěděla Klárka na konci příběhu? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Poslechněte si ukázky hudby z baletu. Diskutujte, jak na vás hudba zapůsobila? Dají 

se najít v tancích typické znaky některých národů – národní hudby? 

4. Na velký arch papíru A3 či A2 navrhněte ve dvojici nebo ve skupině kulisu pro 

některou ze scén baletu Louskáček. 

5.  Sestav osnovu příběhu Louskáček: 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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6. Na obrázku vidíš opravdový louskáček na ořechy. Jak vypadal ten z příběhu? Zahraj 

si na divadelního návrhářku/návrháře a navrhni podobu Louskáčka do příběhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura a obrazový materiál: 

Hostomská Anna: Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby, Albatros, Praha 1989 

Cs.wikipedia.org online. neuvedeno cit. 2012_12_15. Obrázek dostupný jako volné dílo na 

www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tchaikovsky.jpg 

Fotografie louskáčku – Mgr. Radek Machatý 
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Louskáček – metodika a řešení: 

 

Poznámka: 

Poslech - doporučuji vybrat předehru, Louskáčkův tanec a tance obyvatel říše – čínský, ruský, 

indický…. 

Na Youtube.com jsou krátké ukázky baletu. 

Lze pustit pro porovnání i Labutí jezero nebo Spící krasavici – opět pohádkové příběhy, které 

můžeme dětem vypravovat. 

Návštěva baletního představení dodá práci třetí rozměr – není lepšího vysvětlení baletu. 

 

1. Šípková Růženka – Spící krasavice, Labutí jezero. 

 

2. Odpověz ve větách na otázky k textu: 

 

Kdo bojoval proti princi Louskáčkovi? 

Byl to Myší král. 

 

Popiš stručně, jak vypadala Říše slastí? - stručně: 

Bylo to říše zvláštní. Hradby města byly z hrozinek a mandlí, uprostřed města se tyčil 

Pamlskový hrad. Zdi byly z čokolády, sloupy z piškotů, věž z ocukrovaného trdlovce, její 

střecha z dortu a kupole ze šlehačky. Okolo hradu se ovíjela řeka a na vlnách malinové 

šťávy se houpal člunek z pozlacené ořechové skořápky. K člunu byli připřaženi dva zlatě 

šupinatí delfíni a dvacet labutí plulo kolem něho jako stráž. Tucet čokoládových 

černoušků v šatech z kolibřích peříček pomohlo vstoupit Louskáčkovi a Klárce do 

člunu. Když se přeplavili k hradbám, pomohli jim vystoupit a Louskáček vedl Klárku 

bránou z ledového sladu na nádvoří. Na trávníčku se zeleně zbarveného cukrkandlu se 

větrem kolébaly divukrásné květy z marcipánu a uprostřed záhonu stál cukrový pavilón 

a před ním bazén. Z tlam karamelových delfínů se řinula jahodová, pomerančová a 

ananasová limonáda 

 

Jak se jmenovaly víly v Říši slastí? 

Víla Čokoláda, Káva, Dražé, Kytička, Hračka, Písnička. 

 

Proč byl Louskáček zakletý? 

Protože chtěl vysvobodit princeznu Pirlipatu. 

 

Co se dozvěděla Klárka na konci příběhu? 

Že vše byl jen sen. 

 

Úkoly 3., 4., 5., 6. – individuální hodnocení. 

 


