
líbil výhled z  Bolt Tower, 
na který nás bohužel Jana 
nedoprovodila. Potom jsme 
se přesunuli do interaktiv-
ního centra U6. Tam nás to 
všechny strašně moc bavilo. 
Den jsme zakončili v restau-
raci s piráty. Nad názvy někte-
rých pokrmů jsme kulili oči, 
například Pirátská šavle nebo 
Domorodcův břich, nad done-
senými jídly bohužel také. Ale 
nakonec nikomu špatně nebylo. 
Noc v hotelu byla rušná, 
rušená, hlučná a nevlídná, 
ale dokázali jsme přežít. 
Další den jsme odstartovali 
v kavárně u Divadla loutek, 
a následně jsme měli v Divadle 
loutek prohlídku. Předsta-
vením O Mráčkovi a Mračou-
novi (nevím přesně jak se to 
jmenuje) se s námi Ostrava 
rozloučila a hurá Pendolinem 
zpět do Prahy. Celý výlet se 
velmi vydařil. Hodnoceni: Kdo 
nejel, udělal chybu!     HoK

Celý náš výlet začal brzy ráno, 
kdy jsme měli v 6:20 sraz 
na Hlavním nádraží. Postupně 
se všichni účastníci našeho 
výletu shromáždili okolo Hanky, 
která ve své ruce držela desky 
s jízdenkami, takže byla dobře 
poznat. Jeli jsme Pendolinem 
a třeba já jsem s ním jel úplně 
poprvé a moc jsem se těšil. 
V Ostravě jsme se tramvají 
přesunuli do Dolních Vítkovic. 
Myslím si, že nejvíce se všem Bob Dylan, rádio Diss, kulturní 

a vlastivědná olympiáda, Hamlet, David 
Bowie, Lucemburkové, Jack London, 
udělení cen za celoroční práci v souboru. 
Malý návrat do letního soustředění 
DRDS 2016 v Želivě se odehrál v Nové 
budově Národního muzea. A ještě něco 
navrch v podobě požárního poplachu 
a evakuace Dismančat z budovy před 
zahájením večera…                        JaS
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Douglas Adams:  
Stopařův průvodce po 
galaxii
Před nedávnou dobou jsem dočetl 
knihu od anglického spisova-
tele Douglase Adamse Stopařův 
průvodce po galaxii, první část 

stejně se 
jmenující 
pětidílné 
série. Děj 
vypráví  
o Arthuru 
Dentovi, 
docela 
obyčejném 
obyva-

teli Velké Británie, který má to 
štěstí, že se svým přítelem Fordem 
Prefectem, ze kterého se vyklube 
mimozemšťan, jako jediní přežijí 
zničení planety Země, která má 
uvolnit prostor pro stavbu nové 
hypergalaktické dálnice. Všechno 
ale není tak jednoduché, jak se zdá.

Celá kniha je pojata jako parodie 
na klasickou sci-fi, tudíž se v ní 
dočtete o spoustě vtipných situací, 
které mají klasické příběhy odehrá-
vající se ve vesmíru zesměšnit. 
Kniha rozhodně není pro každého, 
protože autor je tak trochu blázen 
– moc rád přeskakuje mezi tématy, 
chrlí na vás spoustu jmen a jeho 
humor zkrátka nesedí každému.  
Mně osobně se knížka opravdu moc  
líbila, takže v tuto chvíli už jsem  
u třetího dílu jménem Život, vesmír 
a vůbec a rozhodně si přečtu i další.                                                     
                                               MaP

30. 11. v 18:00, Malá scéna divadla Minor   
…a bolelo nebe

13. 12. v 18:00, Malá scéna divadla Minor – 
Od svatého Václava po Nový rok a Vánoční zpěvy

16. 12. v 17:00, Chodovská tvrz –  
O dvanácti měsíčkách a Vánoční zpěvy

18. 12. v 16:00, Bříství -  
Od svatého Václava po Nový rok a Vánoční zpěvy

19. 12. v 18:00, Malá scéna divadla Minor -  
Od svatého Václava po Nový rok a Vánoční zpěvy

5. 12. začínáme točit v rozhlasovém studiu pořad 
Souzvuk  … a bolelo nebe

Matějovi je 15 let. Jeho nejoblíbenější 
jídlo je rizoto. Na hlavě má tmavou 
čupřinu. Nosí stylové boty Vans. Když 
ho potkáte, většinou má dobrou náladu. 
Matěj je skvělý herec i dabér, nedávno 
totiž vyhrál cenu Františka Filipovského. 
Nemá rád polysterén a taky hraje na 
klavír. Patří mezi fotbalové fanoušky 
klubů FC Barcelona a SK Slavia.                                                          
                                                 MatKo

Dotaz nejmenovaného člena DRDS  
v leteckém muzeu Kbely, před exponátem 
sovětského bitevníku  IL-2 Šturmovik  
z druhé světové války: Prosim vás, ty 
červený hvězdy na křídlech, to znamená…  
jako že to letadlo vyrobila Slávie?


