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 Popelka žije v domečku se svými dvěma línými 
sestrami Kateřinou a Dorou. Ony a jejich zlá macecha 
nutí Popelku k neustálé práci. Jednou se Popelčin hodný 
tatínek vydá do města a Kateřina s Dorkou po něm 
chtějí drahé šaty a šperky, jen Popelce stačí to, co mu 
cestou zavadí o kabát. Když se tedy otec vrátí, předá 
Popelce větvičku se třemi oříšky, která mu cestou zpět 
zavadila o kabát. Své ženě také řekne novinu, že princ 
se chystá oženit. A skutečně ze zámku se ozve hlas, 
který oznamuje, že se na zámku budou po tři dny konat 
plesy, kde si princ Mojmír vybere svoji budoucí ženu. 
Na ples jsou zvány všechny dívky z království – chudé  
i bohaté, urozené i neurozené.  
  V den, kdy se koná ples je macecha se svými 
dcerami v plné parádě. Ale aby se ujistila, že Popelka  
na ples nepřijde, uloží jí práci. Smíchá popel a hrách     
a Popelka ho musí přebrat. Popelka se smutně pustí     
do práce, když najednou se na okně objeví holoubek, 
který Popelce poradí, aby rozlouskla oříšek a o práci,    
že se postará on a jeho bratři. Holoubek jí zároveň 
varuje, že do půlnoci musí být zpátky. Popelka 
rozlouskne oříšek, obleče si modré šaty a odjede          
na ples. 
 Princ Mojmír se ženit nechce a z hledání nevěsty je 
otráven. Vše se ale změní, když do sálu vstoupí 
Popelka. Princ se do ní ihned zamiluje a protancuje s ní  
celý večer. Jenomže ještě než odbije půlnoc, Popelka se 
z plesu vytratí. Druhý den, musí Popelka opět přebírat 
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popel od čočky, ale i tentokrát jí přispěchají na pomoc 
holoubci. Popelka rozlouskla druhý oříšek a najde 
stříbrné šaty. 
  Princ už na ní na plese čeká a znovu s ní stráví celý 
večer. Na třetí den je princ celý nedočkavý a tak jeho 
otec a jeho rádce vymyslí malou lest. Natře schody 
lepidlem, aby se dívka, až bude odcházet, přilepila. 
Popelka tentokrát najde v oříšku zlaté šaty a zase spěchá 
na ples. Princ na ni již čeká a požádá jí o ruku, nicméně 
když odbije půlnoc, Popelka uteče pryč. 
 Na schodech se jí přilepí střevíček, který tam musí 
nechat. Princovi tak po jeho neznámé dívce zbude jen 
střevíček. Princ se ale rozhodne dívku najít a objíždí 
jeden dům za druhým a dává dívkám vyzkoušet 
střevíček. Nakonec dojede až do chaloupky, kde bydlí 
Popelka. Její sestry se zkouší do střevíčku nasoukat,       
ale střevíček je moc malý. Princ už skoro ztrácí naději, 
když do chaloupky vejde Popelčin otec a řekne princi, 
že má ještě jednu dceru – Popelku. Popelka si střevíček 
zkusí a padne jí jako ulitý. Princ pozná, že to je dívka, 
do které se zamiloval a odveze si ji i s jejím otcem          
na zámek. 
 

 


