
Bonusový úkol k Tvůrčí intervenci inscenace Zeď

Jak mluvit se 
zvířaty?
Tentokrát pro tebe máme ještě jeden bonusový úkol, který 
můžeš sám/a nebo s pomocí rodičů splnit. Jestli řeč svého 
zvířete slyšíš, zkus ji zaznamenat na nahrávku! 

Můžeš použít nahrávání na mobilu a zkusit se zvířetem natočit krátký rozhovor.

Nahrávku pošli společně s fotografií z předchozího úkolu e-mailem  
na adresu starova@hadivadlo.cz.

Přečti si o tom, jak se svými zvířaty mluví hrdinka Zdi od Marlen 
Haushoferové a jak se o ně stará.

Hrdinka Zdi žije v lese společně se psem Rysem, krávou Bellou, kočkou a koťaty. 
O svá zvířata se stará a díky nim není sama. Mluví s nimi a učí se rozumět jejich 
zvykům a potřebám. Pes ji hlídá na každém kroku, díky krávě má mléko, ze 
kterého se naučí utlouct máslo a kočka se stane důvěrnou přítelkyní.

„Kolem čtvrté hodiny, když rozsvítím lampu, vyleze kočka zpod kamen a vyskočí ke mně na stůl. Nějakou 
chvíli mi přihlíží, když píši. Miluje žluté světlo lampy stejně jako já. Slyšíme vrány, jak se škrablavým krákáním 
odlétají z paseky, a kočka znervózní a stáhne uši. Když se zase uklidnila, přišla naše hodinka. Kočka mi 
jemně vyrazí tužku z ruky a roztáhne se po popsaných listech. Hladím ji a vyprávím jí staré příběhy nebo 
jí zpívám. Neumím zpívat a zpívám jen tiše a zneklidněná tichem zimního odpoledne. Kočka má však 
můj zpěv ráda. Miluje vážně zazpívané tóny, obzvláště duchovní písně. Vysoké tóny nemá ráda, stejně 
jako já. Když má dost, přestane vrnět a já hned ztichnu. V kamnech praská oheň a když sněží, díváme se 
společně, jak padají velké vločky. Když prší nebo je bouřka, začne být kočka trudnomyslná a já se snažím ji 
povzbuzovat. Někdy se mi to podaří, ale většinou upadneme obě do beznadějného mlčení. A jen málokdy 
se stane zázrak: kočka vstane, šťouchne mě hlavou do tváře a předními tlapkami se mi opře o hrudník. 
Nebo mi stiskne článek prstu mezi zuby a jemně a hravě jej okusuje. To se nestává často, protože si důkazy 
své náklonnosti šetří. Při některých písních se dostane do extáze a s vášní škrábe drápy po šustícím 
papíru. Nos jí zvlhne a oči se jí potáhnou vrstvou hýřící barvami.“



Vyústěním splnění úkolů 
je společné hravé setkání 
v HaDivadle na workshopu 
pod vedením herečky Kamily 
Valůškové – v neděli 24. dubna 
2022 od 14.00 do 16.30.

Cena vstupu na workshop je 
220 Kč za rodiče nebo jinou 
doprovázející osobu, bez ohledu 
na počet dětí.

Na splnění úkolů doporučujeme 
vyhradit si tři víkendová 
odpoledne.

Na společný workshop 
prosíme, aby děti přinesly své 
objevy z těchto úkolů: talisman, 
obrázek a fotografii (tu, prosím, 
taky zašlete předem na e-mail 
starova@hadivadlo.cz – na 
workshop připravíme z fotografií 
projekci).

V HaDivadle se pak pod vedením 
Kamily Valůškové podělíme 
o to, na co jsme všichni přišli, 
a zkusíme společně překonat 
neviditelné zdi, které nás mohou 
dělit od světa kolem nás.
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