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Obraz 1 
D�m – chodba 

Reál – interiér – den 

Chodba mezi pokoji je obložená 
�ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek 
s telefonem, vlevo pak nízká sk�í�ka, na 
níž je umíst�ná kytka.  

NÁHLE se z obývacího pokoje po pravé 
stran� vy�ítí šestiletá sle�na Eliška. 
Oble�ená v lehkých šate�kách nazuje 
pantofle a p�eb�hne chodbu. 

Dupot od pantofl�. 

Na konci chodby si zuje pantofle a 
zab�hne do d�tského pokoje. 
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Obraz 2 
D�m – chodba – vstup do d �tského pokoje 

Reál – interiér – den 

Již zutá Eliška zabíhá do d�tského pokoje 
a zato�í doprava za vysokou sk�í�. 

Po levé stran� je vid�t stolek s n�jakými 
papíry a dv� vitríny s knihami a fotkami. 

Dupot od bosích noži�ek. 
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Obraz 3 
D�m – d�tský pokoj/ D �m – schodišt � (montáž) 

Reál – interiér – den 

Nejv�tší plochu v d�tském pokoji zabírá 
vysoká sk�í� hned u v chodu a za ní velká 
dvoupostel s n�kolika polštá�i op�enými o 
zadní �elo. 

Mezi polštá�i je rozprost�eno n�kolik 
plyšových hra�ek. 

Eliška už je v pokoji a b�ží k posteli. 

Usadí se rozkro�mo mezi plyšáky. P�ed 
sebou, mezi nohama, má koší�ek 
s �okoládovými vají�ky. 

Hol�i�ka náhodn� vybírá z koší�ku vají�ka 
a postupn� je nad�luje svým plyšovým 
hra�kám. 

P�itom si s nimi povídá. 

 
ELIŠKA 
Monolog s hra�kami. 

X X X X X 
Po schodišti ze žulových profil� a 
obloženými st�nami �ervenými dlaždicemi  
krá�í neznámá postava. 

Není však vid�t celá. Pouze nohy od kolen 
k chodidl�m ve fialových pantoflích a 
bílých ponožkách.  Postava je od�né do 
tmav� modrých teplák�. 

Kroky po schodech. 

Úvodní titulky. 

D�s nahán�jící hudba. 

X X X X X 
V košíku už je jen polovina vají�ek. 

Eliška dál rozdává vají�ka z koší�ku svým 
hra�kám a povídá si s nimi. 

ELIŠKA 
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Monolog s hra�kami. 

X X X X X 
Nohy neznámé postavy jdou stále po 
schodech sm�rem nahoru až dojdou 
k chodb�, kde p�ed chvíli p�eb�hla Eliška. 

Kroky po schodech. 

Stá�í se k d�tskému pokoji, zouvají se a 
vchází dovnit�. 

Zvuk zouvání bot 
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Obraz 4 
D�m – d�tský pokoj 

Reál – interiér – den 

Nyní je vid�t celá postava, jenž šla po 
schodech. Je to Elišky mamina. Nese jí 
další plyšové zví�átko housenku. 

Na chodb� p�ed prahem do pokoje jsou 
vid�t Elišky a její maminy pantofle. 

Eliška si stále hraje na dvouposteli. 

KDYŽ uslyší kroky, zvedá hlavu sm�rem 
ke dve�ím, aby se podívala, kdo to 
p�ichází. 

MAMINA 
Ahoj Eliško! Nesu ti novou hra�ku. 

Mamina natáhne sm�rem ke své dce�i 
ruku, ve které svírá hra�ku. 

MAMINA – POKR. 
Podívej! 

Eliška chvíli pozoruje zelenou housenku. 

ELIŠKA 
Ta je ale vošklivá. 

Maminka podá hra�ku Elišce, která si 
nový p�ír�stek nedobrovoln� p�ebírá. 
Eliška si ho položí mezi své ostatní hra�ky. 

Maminka se na dceru usm�je. 

MAMINA 
Vždy� je hezká. P�kn� si s ní hraj. Za 
chvilku je ob�d. Zavolám t�. Jo? 

Mamina odchází a Eliška pokra�uje 
v nad�lování vají�ek. Nezapomene dát 
své nové kamarádce housence také jedno 
vají�ko. P�itom si s hra�kami povídá. 

ELIŠKA 
Povídá si s hra�kami o všem možném. 
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Obraz 5 
D�m – d�tský pokoj – výhled na chodbu 

Reál – interiér – den 

Z pokoje je vid�t p�es chodbu do kuchyn�. 
Po pravé stran� vy�nívá malá �ást 
kuchy�ského stolu. V pozadí pak jídelní 
kout se stolem a �ty�mi židlemi. 

Z kuchyn� vykoukne mamina do chodby. 

MAMINA 
Eliško! Ob�d! 

Mamina zase zaleze zp�t do kuchyn�, 
takže už není vid�t. 
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Obraz 6 
D�m – d�tský pokoj 

Reál – interiér – den 

Eliška zanechává hraní, stoupá si a b�ží 
k okraji dvoupostele. 

Vrzání postele. 

Slézá na zem, utíká ke dve�ím, kde si 
obouvá pantofle a b�ží do kuchyn� ke 
stolu. 

Dupot pantofl�. 

Mezitím se housenka snaží p�iblížit více 
ke svému vají�ku, které obdržela p�i 
rovnocenném d�lení od Elišky. 

Zvuk posunu housenky. 

Vzdálený zvuk cinkání lžic z kuchyn� a 
ob�asný hovor. 

HOUSENKA 
Chramst! 

Housenka vají�ko sn�dla a te� se rozhlíží 
po dalším. 

Vidí jich n�kolik p�ed plyšovými hra�kami. 

Posunuje se postupn� k nim. 

Zvuk posunu housenky. 

Vzdálený zvuk cinkání lžic z kuchyn� a 
ob�asný hovor - pokr. 

Když dorazí k vají�ku, spo�ádá jej. 

HOUSENKA 
Mlask! 

Pak pokra�uje od jednoho k dalšímu a 
postupn� je spo�ádává. 

Zvuk posunu housenky. 

Vzdálený zvuk cinkání lžic z kuchyn� a 
ob�asný hovor - pokr. 

HOUSENKA 
Mlask! 
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Na dvouposteli už žádné vají�ko neleží, 
ale housenka má chu� ješt� na další a tak 
se posunuje ke košíku, odkud p�edtím 
Eliška vají�ka vybírala.. 

Zvuk posunu housenky. 

Vzdálený zvuk cinkání lžic z kuchyn� a 
ob�asný hovor - pokr. 

Vylézá na okraj koše. P�itom se koš 
málem p�eklopí a housenku uv�zní pod 
sebou.  

HOUSENKA 
Fun�ní. 

Ale jí to od sladkého odm�ny neodradí. 
Místo toho se rozhlíží, které vají�ko bude 
sladší. 

Vrhá se po tom nejv�tším. 

HOUSENKA 
Mlask! 

Pak do sebe cpe i ty ostatní. V košíku 
postupn� mizí jedno vají�ko po druhém. 

HOUSENKA 
Mlask! Mlask! Mlask! Mlask! 

Košík je prázdný. 

Když z koše slézá, koš se p�eklopí. 
Našt�stí tam housenku neuv�zní. 

Rána od p�evrácení koše. 

Ta velice rychle odlézá pry�. 
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Obraz 7 
D�m – d�tský pokoj  

Reál – interiér – den 

Do pokoje se vrací z ob�da Eliška. 

Kroky. 

Zouvá si pantofle p�ed prahem a vchází 
do pokoje. Usmívá se. Ob�d jí jist� moc 
chutnal. 

Hluk p�i zouvání. 

U postele se zarazí. Vidí tu spouš�. 
P�evrácený koš, nikde žádné vají�ko a 
housenka – její nová kamarádka - je pry�.  

ELIŠKA 
Ach bože! Vají�ka jsou pry�. 
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Obraz 8 
D�m – d�tský pokoj – za postelí 

Reál – interiér – den 

Housenka vyleze zpoza postele, pozoruje 
neš�astnou Elišku a sm�je se jí. 

HOUSENKA 
Chi chi chi! 

Housenka leze zp�t za postel. 

Finální hudba - pokr. 

Záv�re�né titulky.  
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