
V pátek 4. března jsem se společně se svými spolužáky 
z AMADEUS International School of Vienna zúčastnila 
koncertu BRATISLAVA BIG SING 2016. Tři týdny jsme ve 
Vídni zkoušeli osm písniček a v den koncertu jsme s ostat-
ními dětmi ze sedmi škol tří zemí (Maďarsko, Slovensko, 
Rakousko) měli pětihodinovou zkoušku. Koncert, na kterém 
společně vystoupilo celkem 140 dětí mnoha národností, 
se konal v sídle Slovenského rozhlasu. Jeho půlhodinový 
záznam si můžete poslechnout na mém youtube kanálu 
www.youtube.com/sofiehorakova.

 Z Vídně, Sofie Horáková, DRDS
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Dismanův soubor bude v krajském kole Pražského poetic-
kého setkání ve čtvrté kategorii reprezentovat Matěj Převrátil. 
V první a druhé kategorii jsou našimi želízky v ohni Anežka 
Rösslerová a Honzík Vokrouhlecký. Ocenění za práci 
s textem a radostný projev získali Anežka Šubrtová a Kryštof 
Racek, za kultivovaný projev Kačka Kašická. 

A postup do krajského kola přehlídky dětských divadel 
Otvírání se podařilo vybojovat MLSu s představením 
O žabě, starém veteránovi a ozvěně. Gratulujeme!

Přečtete šifry z deníku Petra Ginze?

(Reprodukce z knihy Chavy Pressburger Deník mého bratra, detail, upraveno)

Magdalena Platzová Já, Safun

Povídka české prozaičky a novinářky 
Já, Safun mě zaujala. Safun je 
holka, která i se svojí rodinou musela 
opustit Sýrii kvůli válce a začlenit se 
do Francie. Loučila se se vším, co 
znala. Taky věděla, že už se nejspíš 
nikdy neuvidí s babičkou, ani s její 
kamarádkou. Pomohlo mi to lépe 

pochopit uprchlickou krizi z té druhé strany. Ti lidé opou-
štějí vše, co znají, a vydávají se do Evropy, kde nic ani 
nikoho neznají.

Já si myslím, že přijímat válečné uprchlíky je správné, 
protože lidé by si měli pomáhat. Většinu tamních obyvatel 
už totiž válka postihla, mají vybombardované domovy, 
a než je stihnou postavit, tak jim je znovu válka zničí.

Na druhou stranu mi ale vadí, že vlna uprchlíků není zcela 
pod kontrolou, a mezi lidmi, kteří doopravdy potřebují 
pomoc, se skrývají radikálové. V tom případě už v Evropě 
nebude tolik bezpečno. A aktuální dění v Bruselu tomu 
nasvědčuje. ViHra



Justina Šmuclerová

Justinku mohl poprvé svět vidět v celé kráse 12. června 2001. Už 
na základní škole měla nadprůměrné výsledky, takže přeskočila 
jeden rok. Nyní se věnuje studiu na English College of Prague. 
Angličtina jí přirostla k srdci, a tak občas zaměňuje rodnou 
češtinu za západnější jazyk. Můžete ji vidět jen ve značkovém 
oblečení (má dokonce i holínky od Calvina Kleina)

 BalSe, Foto: Hana Novenková

DRDS na vyhlášení vítězů soutěže Daniel

V pondělí 4. dubna někteří členové staršího souboru 
DRDS navštívili židovské muzeum. Přečetli část 
připravovaného představení ... a bolelo nebe, ale všichni 
(nebo alespoň většina) tu (kupodivu) nebyla kvůli nám, 
ale kvůli vyhodnocení literární soutěže Daniel. Soutěž 
je o holocaustu a je vyhlašována ve dvou kategoriích 
literárních a ve dvou kategoriích historických. Po vyhlášení 
vítězů přišel zlatý hřeb celého dne veškerého osazenstva 
- MY!

Výstup se nám povedl (jak také jinak!). Po nás následovala 
svačinka, kterou ocenili i ti ocenění. Když se všichni dosyta 
nasvačili, začala velice zajímavá beseda s paní Růženkou 
Blechovou, která zažila několik let v ghettu Terezín. 
Tehdy jí bylo 5 let. Padly i nějaké dotazy, ale nebylo jich 
mnoho. Potom si nás převzala průvodkyně. Vedla nás přes 
Staronovou synagogu, Maiselovu synagogu a byli jsme 
i u hrobu Rabiho Löwa, kde jsme podle židovského zvyku 
položili papírek s přáním! Ještě jsme se dozvěděli, že 
židovské hřbitovy se vrství, že Jakubovi nesluší jarmulka 
a ještě spoustu dalších v mém životě podstatných informací.
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Firma: Boží věci pro boží člobrdy!!! 

Srdečně zveme na premiéru představení …a bolelo nebe. 
Dismanův rozhlasový dětský soubor vás zavede deníky, 
básněmi, časopisy vydávanými dětmi v Terezíně za zdi 
terezínského ghetta v době druhé světové války.  
Těšíme se na vás ve Vršovickém divadle Mana  
25. dubna v 19.30.  
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