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Sebastian Baalbaki 

Narodil se 11. ledna 2001 v Praze (?). Je studentem 
Malostranského gymnázia, ale nyní se snaží úspěšně 
složit přijímací zkoušky na gymnázium Jana Keplera. 
Jakožto člen první skupinky chodí stále formal oblékaný, 
všude ho můžete vidět s brýlemi a bláznivými ponožkami. 
Složil už hudbu k některým filmům, ve kterých hrál. 
Byl nominovaný na cenu Františka Filipovského. JuŠ

Ptáci

Stejně v klidu jako v práci,
nad hlavami létají nám ptáci.
Vidí všechno vždy a všude,
a tak tomu dlouho bude.
Když se kouknu na záda,
moje tělo křídla postrádá
A proto můžu jen sedět,
a ptákům tiše závidět.
A už dost těch úzkostí,
i my máme dost předností.
Naftu, benzín, oleje,
vlaky, auta, koleje...
Na to člověk jednou dojede

ProKoš
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DRDS - Vylosování výherců 

V pondělí 22. 2. byli vylosováni tři úspěšní luštitelé rébusu 
zveřejněného v Dispressu 249/2016.

Slosování proběhlo odpoledne v recepci Českého 
rozhlasu v Římské ulici rukou Zuzany Krausové a Ilony 
Olejníkové a bylo řádně zdokumentováno. Hodnotné ceny 
získávají Anežka Šubrtová, Sofie Mia Šetlíková a Vincent 
Grec. Gratulujeme samozřejmě i všem ostatním, kteří 
rébus vyřešili a napsali nám. Správná odpověď zní: 
rébus - Pegas žije v rozhlase. JaS



Dne 11. ledna 2016 se konala derniéra představení 
Květovaný kůň. Toto představení obsahuje sbírku 
básní od Norberta Frýda, díky které se děti v koncen-
tračních táborech naučily abecedu.

Představení se odehrálo v divadle Reduta. Nejen 
že jsme si představení užili, ale také jsme přispěli 
na dobrou věc. Peníze z prodeje lístků posloužily 
postiženým dětem. Ovšem každá koruna dobrá, 
a proto se vydražily rekvizity –  písmena z abecedy.

Po představení následoval raut, kde každý jedl a pil, 
co hrdlo ráčilo.

Doufám, že stejně jako já si tuto derniéru užili 
i všichni ostatní, ať už na jevišti nebo v hledišti.

 EPle

Nedávno jsme byli na zajímavé výstavě s názvem Les. Dva její 
hlavní strůjci - výtvarník Tomáš Žižka a lesník Václav Kinský nás 
poctili a celou výstavou nás provedli.

Kde začít? Třeba v místnosti u dutého stromu, 
o kterém jsme se dozvěděli, že ač je již dva roky 
mrtvý, stále žije. A to skrze přítomnost mravenců, 

brouků, housenek a červů, kteří ho obývají. A že ti všichni dohro-
mady tvoří spolek, který se jmenuje strom.

Také jsme zjistili, že myslivec a lesník je úplně něco jiného.  
Že lesník se stará o lesy a zvířata, zatímco myslivec ne. To 
znamená – co lesník vypěstuje, to myslivec sklidí. Když lesník 
vypapá divoké prase, tak ho myslivec zabije. (to je velmi svérázný 
výklad lesníkova výkladu – pozn. redakce) Tomu jsme se podivili. 
Také jsme dostali za úkol složit rozstříhanou mapu, což se nám 
docela podařilo. 

Jedna z místností byla celá jenom les. Byla tajemná, jako kdyby 
něco skrývala. Chodili jsme po pařezech a říkali básničku a hráli 
na nástroje. Byly to ale jinačí nástroje. Nebyly to housle ani nic 
podobného ... a vydávaly tajemné zvuky. Pak jsme byli odvedeni 
k vodě a dřevu, ze kterých se vyrábí jednoduchý papír a pronikli 
dál do papírového lesa. Nejdřív jsme se převlékli do papírových 
zvířecích kostýmů jako třeba prase, veverka, laň a tak podobně. 
Dále nás ještě čekala papírová místnost, gramofon s dřevěnou 
deskou a pak vlastnoručně vyrobený papír, několik otázek 
autorům a to už byl konec. 

Mně se výstava moc líbila a rozhodně ji všem doporučuji.  
A vůbec by mi nevadilo jít tam znovu.                               KačKa

Tedy – ne doslova. V Hrzánském paláci byly obrázky již 
nakreslené, namalované a kdo ví co ještě. Samozřejmě 
všechny moc pěkné. Jak jinak, když to byly obrázky vítězné.

Ten úplně první, dle poroty nejvhodnější pro banner, na který 
bude využit, byl překvapivě jednoduchý, a přestože se nám 
všem líbil, myslím, že mohu mluvit za všechny, když napíšu, 
že nejvíc nás ohromil obrázek s mamuty. Neřeknu vám, jak 
to dotyčná výtvarnice vymyslela a nakreslila; už si to prostě 
nepamatuju, ale tento složitý způsob nám byl objasněn 
v rozhovoru, jenž jsme dali dohromady s Tomášem Černým, 
kterého si jistě většina z vás pamatuje z živého vysílání 
v Želivě. Nebyl to jediný rozhovor. Dál jsme se vyptávali 
ostatních umístěných a nakonec došlo i na pana ministra 
Dienstbiera. Chová včely J.

Výhled z terasy Hrzánského paláce byl prostě „cool“. A to jak 
ve smyslu skvělý, super, bezva, tak ve významu chladivý, 
ochlazující, o nízké teplotě (ze slovníku Lingea).

Zmínit nezapomenu ani čistič na boty v šatně, naprosto 
ohromující dětský smyčcový orchestr pro samouky, lahodné 
chlebíčky a zajímavý výklad o historii paláce.

Jen některé děti kreslily korupci, ale všechny si vyhlášení 
vítězů náramně užily.                                                     FiSv   
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