
podle Báry Sadílkové (pravděpodobně 8. 8. – 14. 8.)

Ve středu bude v Želivě celý den hrozně pršet

Býk: Býk se tento týden nebude bát červené barvy

Býkovi půjde kulturka

Vodnář: Vodnář bude mít na táboře svatba

Vodnář získá kamarády

Ryba: Ryba vyhraje květovaného koně

Ryba se krásně vyspí a užije si večery

Lev: Lev jí všude samé maso

Lev může kreslit

Rak: Rak štípe

Raka štípne vosa

Štír: Štír se bál kroku do tmy

Štír vyleze na strom

Blíženec: Blíženec 
nastydne

Blíženec se bude 
hodně malovat

Když jsme přespávali na hradě Orlík, provedl nás celým 
hradem pan kastelán. Zajímavě vyprávěl, například se nás 
ptal, kde si myslíme, že se ve stěně vzaly díry. Zmínil se 
i o strašidlech, která jsou na hradě. V průběhu mého vyprávění 
vás bude zajímat jen jedno strašidlo, a   to je baba, která 
hrozně škrábe ty, co lezou po zdech a   po hradbách hradu. 
Jiná strašidla jsou hradní pán s hradní    paní, co tancují na 
nádvoří. Pokud je někdo vyruší, toho hradní    pán uškrtí. 
A na velikonoce se kolem hradu objevuje      
starý děda, který plní přání. Opravdu ho tam
prý viděli!

Stalo se toto: Večer při noční hře Hamleta 
na hradbách hradu šermovali Sebastian 
s Prokopem. Ráno, když všichni vstali, 
se tito dva chlapci proplížili davem tak, 
aby je moc lidí nevidělo. 
Byli totiž celí 
poškrábaní.

AnRö

Krvavá planeta
Byly jedny holčičky, Eliška a Terezka, a jednou se vydaly 
samy do obchodu – v noci! A tam bylo takový velký strašidlo 
a mělo vlasy jako černou kapku 
a strašně se smálo. A pak se najednou vystrčila krvavá ruka 
s nožem z prázdného regálu a usekl strašidlu hlavu. 
A pak z té hlavy začala týct krev 
bylo jí tolik, že se z tý země stala krvavá 
planeta. A pak se probudili! 
KONEC .

Krvaví broučci
Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala Amálka. 
A ta šla jednou vyhodit kapesník a tam bylo něco červe-
nýho, - nějaký tečky. A ty tečky se nějak pohybovaly. 
A najednou se ty tečky pohybovaly. A najednou ty tečky 
začaly skákat, takže ta holčička zjistila, že jsou to krvaví 
broučci. A ti tu holčičku zkousali do masa 
a pak až do kostí. A pak ti broučci odnesli tu holčičku 
(tu kostru) na silnici a tam přišla maminka… 
a ti broučci ji taky snědli.

(redakce 
upozorňuje: 
nevhodné pro 
děti do 15 let)
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F.S.: O čem je „Havel“?

J.S.:  Havel nemá žádný děj.

F.S.: Jak ho tedy dokážete hrát?

   J.S.: V té hře jsou různé výkřiky, takže nejdřív 
řekneme nějakou pohádku z Pižďuchů, potom    
   chvíli nic a potom třeba jinou.

F.S.: Budete hrát táborové představení Havel  
i jako něco jiného?

J.S.: Ano, natočili jsme ho i jako rozhlasovou hru.     
   (poněkud skromnější Svět poezie – pozn. red.)

F.S.: Z čeho je to nové představení složeno?

   J.S.: Z básniček, pohádek, slov a vět,  
které si vymýšlel Václav Havel. Dohromady  
   je sestavili Vlasta Kaňka a Prašivka.

F.S.: Jak vás ty Havlovy texty baví?

J.S.:  Je to legrace a dost se při tom nasmějeme.

F.S.: Děkuji za rozhovor.

J.S.: Není zač.

                                                       FraSo  a  JulSo 

Záslužné dílo Miloslava Dismana jsme stále ještě neocenili tak, 
jak si to zaslouží. Schopnost ocenit je do hloubky a ukázat na další 
významy jeho zásluh souvisí s tím, do jaké míry si uvědomíme jeho 
paradoxní spojení s technikou rozhlasu, vynálezu, který v sobě má 
prvky snižující výjimečnost a váhu slova. A právě Dismanovo velké 
dílo je příkladem nesentimentálního a přitom citlivého způsobu, 
jak využít takových paradoxních spojení, jež budou stále častější 
a potřebnější, aby se člověk neztratil sám v sobě. Vynesl z chaosu 
orosené slovo, slovo, jež je na počátku lidského uvědomění sebe 
sama a z něhož jednou vyroste gesto, čin.
 
František Hrubín (předmluva z knihy Miloslava Dismana  
a Vratislava Kubálka – Dětský přednes a dramatický projev)

Je to 
snad sníl-
kovský názor,  
ale trvám na něm.
Rozvoj lidského vnímání a postoj k životu a jeho
fenoménům záleží na tom, se slovem koho se dítě 
poprvé setká a kdo a jak mu je poprvé zjeví. Říkám 
s l o v o  a myslím to doslova tak, i když to lze 
chápat jako symbol. Nikdy nebylo slovo tak znehod-
noceno, jako je tomu dnes (nejen ve svém obsahu, ale 
i ve výslovnosti), a to stále rostoucí mírou informací a nad-
bytkem technických prostředků, jimiž se informace šíří. Bylo 
by to staromilské (a marné a zbytečné i škodlivé) gesto, kdy-
bychom chtěli technický rozvoj aspoň v duchu zastavovat  
a vracet čas do blažených dob našeho dětství: tehdy se  
k nám slovo dostávalo jenom bezprostředně, z úst do uší, 
nevlekouc za sebou nervózní samu sebe překřikující a cha-
oticky se křižující změť hlasů, zvuků a tónů. K nám – za 
raného dětství, před padesáti lety – přicházelo prostým, tra-
dičním a přitom neotřelým způsobem, jak k těm před pade-
sáti lety – přicházelo prostým, tradičním a přitom neotřelým 
způsobem, jako k těm před sto, před dvěma sty lety, šetříc 
bezbranný sluch.

V neděli 18. 12. 
jsme odehráli 
vánoční předsta-
vení v kostele  
v Bříství.  

O tom, jak představení probíhalo, vás jistě bude informovat ve 
svém příspěvku do našeho časopisu kolegyně Julie Součková 
(pozn. redakce:  Julčo, kdepak ho máme?). Já se spíše zaměřím 
na kostel, ve kterém se představení odehrálo, tedy kostel Nale-
zení sv. Kříže. Obec Bříství se nachází ve Středočeském kraji. 
Původně románský kostel byl založen břevnovským klášterem 
v polovině 13. století. V polovině 14. století je goticky přestavěn 
a ve století 18. zbarokizován a rozšířen o chrámovou loď. Na 
severní straně kostela se dochoval románský portál. Zajímavostí 
je, že hlavní oltář pochází z kostela sv. Vavřince v Praze pod 
Petřínem a přenesen byl roku 1789.  ViGr



1. čtvrtek 15.00 a 18.00 Brundibár Nová Cerekev

2. pátek 15.00 – 17.00 MLS generální zkouška 
Lingvistické pohádky

VINO  
č. 309

3. sobota 9.00 – 18.30 Výběr dětí do přípravky VINO

6. úterý 17.00 – 19.00 STARS VINO  
č.309, M22

8. čtvrtek 17.15 vernisáž 
Lingvistické pohádky  

kavárna Švandova 
divadla

13. úterý 17.00 – 19.00 STARS VINO 
č.309, M22

15. čtvrtek 15.00 – 16.00 Přípravka VINO  
č.309

16.30 – 18.30 MLS VINO 
č.309, 425

20. úterý 17.00 – 18.30 STARS VINO 
č.309, M22

22. čtvrtek 15.00 – 16.00 Přípravka VINO 
č.309

16.30 – 18.30 MLS VINO 
č.309, 425

23. pátek korepetice 
Knofl íková válka

VINO 
č. 309

25. neděle 13.00 Knofl íková válka, 
Divadlo v Celetné

27. úterý 16.30 – 18.30 MLS VINO č.309, M22

29. čtvrtek P O D Z I M N Í  P R Á Z D N I N Y

výhled vpřed  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →

27. 11. 
pátek 19.00 Brundibár Terezín

P O D Z I M N Í  P R Á Z D N I N Y

→  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →

Nesmím vycházet z domu po osmé hodině večerní. 
Nesmím si najmout samostatný byt. 
Nesmím se stěhovat jinam než do Prahy I. nebo V., a to jako 
podnájemník. 
Nesmím chodit do vináren, kaváren, hostinců, biografů, divadel a na 
koncerty, kromě jedné nebo dvou kaváren, pro mne vyhrazených. 
Nesmím chodit do parků a sadů. Nesmím chodit do městských lesů. 
Nesmím se vzdalovat za obvod Prahy. Nesmím (tudíž) jet domů, 
do Kutné Hory ani nikam, leda na zvláštní povolení gestapa. 
Nesmím jezdit v motorových vozech tramvají, jen v posledním 
vlečném voze, a má-li ,tento‘ střední vstup, tedy jenom v zadní 
polovině. 
Nesmím nakupovat v jakýchkoli obchodech jindy než mezi 
11. a 13. a mezi 15. a 17. hodinou. 
Nesmím hrát divadlo a být jakkoli jinak veřejně činný. 
Nesmím být členem žádných spolků. 
Nesmím chodit do žádné školy. 
Nesmím se společensky stýkat se členy Národního souručenství 
a oni se nesmějí stýkat se mnou, nesmějí se se mnou zdravit, zasta-
vovat a mluvit o věcech jiných než nutných (při nákupech a pod.).

27. října 1940    z deníku Jiřího Ortena

Dispress číslo 245 připravili: Prokop Novák, 
Julie Baboráková, Václav Flégl, Bernard Procházka, 
Justýna Šmuclerová, Ingrid Tillmannová, 
Vincent Klusák, Matyáš Hlaváček, Jana Franková, 
Jakub Sejkora, disgrafička Magdaléna Martinovská

1) On:
a) Plán: Vyzvednu ji  v 18:00, pojedeme kočárem na Václavské 
náměstí do čajovny, kde máme rezervovaný stůl. Až se setmí, 
uděláme si procházku na Náměstí míru, kde si dáme horké kaštany.
b) Dopis:
Ahoj ...,  jak jsme se již předem dohodli, vyzvednu Tě v 18:00 před 
Tvým domem (kde Tě čeká překvapení). A nebudu již dále prozrazovat, 
at

,
 se máš na co těšit, ale neboj, v osm budeš doma. Tvůj ...

2) Ona
a) Dopis:
Ahoj ... !  Napadlo mě, že bychom si v sobotu mohli vyrazit někam 
ven. Mohli bychom se sejít v centru kolem pátý? Vyhlédla jsem jeden 
romantický horor, na který bychom mohli jít. Potom můžeme zajít do 
kavárny a na procházku na Petřín. 
 z první zkoušky nového projektu STARS

a) Plán: Vyzvednu ji  v 18:00, pojedeme kočárem na Václavské 
náměstí do čajovny, kde máme rezervovaný stůl. Až se setmí, 
uděláme si procházku na Náměstí míru, kde si dáme horké kaštany.

a) Plán: Vyzvednu ji  v 18:00, pojedeme kočárem na Václavské 
náměstí do čajovny, kde máme rezervovaný stůl. Až se setmí, 
uděláme si procházku na Náměstí míru, kde si dáme horké kaštany.

ven. Mohli bychom se sejít v centru kolem pátý? Vyhlédla jsem jeden 
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kavárny a na procházku na Petřín. 
romantický horor, na který bychom mohli jít. Potom můžeme zajít do 
kavárny a na procházku na Petřín. 
 z první zkoušky nového projektu STARS
kavárny a na procházku na Petřín. 
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romantický horor, na který bychom mohli jít. Potom můžeme zajít do 
kavárny a na procházku na Petřín. 

Dispress číslo 259 připravili: Julie 
Součková, Johanka Racková, František 
Souček, Kryštof Racek, Josef Grec, 
Vincent Grec, Jakub Sejkora, grafika 
Magdalena Martinovská

Zdena s Václavem a s Lenkou odcházejí. Velké rozloučení s nimi bude  
29. 9. 2015 ve velkém sále divadla Minor, abychom se tam všichni vešli.  

Velení přebírá Jana Franková, které bude s hudbou pomáhat Jakub  
Sejkora a s naším pohybem Jan Hnilička.

Lenka ještě potřebuje od všech rodičů evidenční listy a potvrzení pro  
úřad práce, aby nás Janě předala se všemi potřebnými papíry.

V září si zahrajeme Brundibára, Květovaného koně a Kam kane mana, 
a potom už začneme zkoušet představení, která připravíme s Janou.  
Prý budu kajman, krokodýl nebo aligátor – jdu si brousit zuby.    BePr

Obec spisovatelů společně s Městskou částí Praha 11 uděluje 
každoročně Cenu Miloslava Švandrlíka: získává ji nejlepší humoristická 
kniha za předchozí kalendářní rok. V sobotu 19. září odpoledne se 
v Chodovské tvrzi sešla odborná porota, v níž mj. zasedli Radim Uzel, 
Pavel Weigel a Radko Pytlík, spolu s laureáty. Také Dismanův soubor 
měl na jevišti své zastoupení: Vlastík Kaňka přednesl fejeton s názvem 
„Putštok a další“ jeho autorovi a nositeli Ceny Miloslava Švandrlíka za 
rok 2015 Rudolfu Křesťanovi. Ve zhruba hodinovém programu, jehož 
ozdobou byl „zpívající básník“ Jan Vodňanský, se Vlasta neztratil, 
naopak, jeho výkon byl náležitě oceněn „kolegy“ – a co je snad vůbec 
nejcennější, samotným autorem.                                              VaFle

Jakub (ptá se dětí, na jaké hudební nástroje hrají):   
A na co hraješ ty, Stando?
Standa (vylézá zpod židlí): Já hraju na tajemné chodby.

Dnes bych ráda psala o člověku, bez kterého by to nebyl soubor,  
jak ho známe. Je to jedenáctiletý kluk s bohatým smyslem pro 

humor, jehož jméno je Gabriel Martin, ale nikdo mu neřekne jinak, než 
Gabi. Je známo, že každý záchvat smíchu prodlužuje život o 5 minut, 
proto bych se ani moc nedivila, kdyby byl jednou Gabi znám jako 
stoletý stařík. Na sobě často nosí obyčejné džíny, tričko a mikinu.

Je menší, téměř vychrtlé postavy, nosí slušivé brýle. Má velmi rád 
svoji rodinu a přátele, což poznáte i z toho, jak hezky o nich mluví. Nikdy 
si nenechá ujít nic podstatného. Nejsem si jistá, jestli ví, co znamená 
slovo pomlouvat, a jestli ano, tak je mu toto slovo velmi cizí, nebot

,
 

za tu dobu co ho znám, jsem ho ani jednou neslyšela o někom promluvit 
zlého slova. Je to skvělý kamarád.                                              JuBa

Kdo směje se, ten přežije
Ticho, tma a klidná atmosféra natěšeného publika, které za pouhé okamžiky 
uvidí derniéru představení Kam kane mana. To mohli diváci a kolemjdoucí 
vidět minulé úterý v divadle Minor. Nejdřív diváci viděli představení Květovaný 
kůň. V něm excelují členové mladšího souboru. Celé představení bylo 
odehráno bez zádrhelu, až na znatelné dychtění malého dítěte z publika po 
bonbonech. 

Druhou část tohoto večera Kam Kane Mana zahájila Vali Borkovcová  
a sbíječka před Minorem.  Do tohoto představení je vložena obrovská práce 
manželů Fléglových spolu se samotnou autorkou Renatou Pohorskou. Za 
Manou je asi ¾ roku práce, od prvopočátečních básniček Kámen, Mrtvolný, 
Živel, Tony, Utonulá a Alfa beta (které většina umí z druhého Želivu) až 
po Baladu Škota, Tradici a Pět měchů, které se ještě někdo narychlo učil 
před premiérou. Nebo Tamtamy, pamatujete si, jak k nim šli Jirka s Claudií 
vymýšlet choreografii a říkali, že je to blbost a nechtěli to ukázat? To je 
pravěk! Představení jsme pilovali jak v Karlíně v ponorce, tak ve staré-
nové zkušebně na Vinohradech. Zkrátka, KDO SMĚJE SE, TEN PŘEŽIJE!                                                               
 JuŠm a ViKl

Foto 
Marie 
Tučková

Foto 
Václav
Flegl

Proč nemám pistoli
Křestanův arzenál fejetonů opět v ráži
Když mi bylo sděleno, že během několika dnů musím přečíst knihu  
od autora k mé ostudě doposud neznámého, vzala jsem to jako výzvu  
a knihu „Proč nemám pistoli“ přelouskala. 

Kniha je napsána s nadhledem, fejetony jsou 
poutavé a čtenáře dokáže vtáhnout do děje 
- v tomto případě až do sto dějů. Přestože je 
Rudolf Křestan již sedmdesátník, s jeho názory 
jsem se jakožto příslušník mladší generace často 
ztotožňovala a někdy i hořce litovala, že na dané 
téma fejeton takové hodnoty nikdy nenapíšu. 
Příjemným překvapením bylo též střídání 
kratších jednostránkových fejetonů s těmi 
delšími. Tato kompozice pomáhala k lepšímu 

vypíchnutí obsáhlých témat, protože i steak si nejlépe vychutnáme po 
lehčím předkrmu. Přesto nechci hanit ani fejetonové jednohubky, ty se 
na rozdíl od svých delších příbuzných četly podstatně snáž.

Silně na mě též zapůsobil specifický humor Křestana v podobě 
hrátek se slovy. I z na první pohled nezajímavého tématu dokázal 
jednoduchými přesmyčkami, homonymy a změnou významů slov 
vykouzlit odlehčené počtení. Na rozdíl od jiných autorů se nesnažil  
za každou cenu cpát do každé myšlenky vtip, který by tím jinak ztratil 
na hodnotě (viz fejeton č. 9 Bonmotland), což velmi oceňuji. 

Přesto mi někdy vadilo, že některé fejetony byly z větší části 
informační, a přestože bylo příjemné se občas něco nového dozvědět 
(víte například, co je to kruciverbofobie?), místy jsem si připadala 
jako na hodině dějepisu. Na druhou stranu, zajímavých faktů, kterými 
můžete perlit ve společnosti, není nikdy dost.

Pokud tedy hledáte oddechovku na sobotní večery nebo trpíte slabostí 
na Křestanův literární styl, výběrem rozhodně „nepřestřelíte“.
                                                                                               InTi
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To je Vašek.

Je to můj 
kamarád, poznali 
jsme se v kině.

Seznámil mě  
s Vašíkem Lojza 
(můj bratr),  
který ho znal  
z natáčení  
s panem 
Svěrákem.

Pak, když se dostal do Dismaňáku, tak jsme byli 
rádi. Vašík už s námi hrál představení Český rok.

Vašík je veselý a vtipný, ale někdy to s tím vtipko-
váním přehání, ale to se jistě zlepší.
 JoGr 

Hrajeme: 22.2. 18:00 …a bolelo nebe – Malá scéna 
divadla Minor

Když jsme s bývalými ,,mlsáky‘‘ v Redutě měli hrát před-
stavení O žabě, starém veteránovi a ozvěně, přišel jsem 
tam dřív, a když jsem vstoupil do šatny, uviděl jsem zpod 
kostýmů čouhat kus dřeva. Zají-
malo mě, co to tam mají, a když 
jsem to vytáhl, zjistil jsem, že 
je to dřevěný meč. Bylo na něm 
napsáno L´Astec. Byl to meč  
z Knoflíkové války, patřící vůdci 
Velraňáků. Od dětí, které tam 
přišly po mně, jsem se dozvěděl, 
že Knoflíkovku jsme v Redutě 
hráli asi před dvěma lety! Našel 
jsem tedy dva roky zapomenutý 
meč.                         FraSo

Bratři Lví srdce  
je napínavá, 
dojemná a trochu 
strašidelná  
knížka.

Byla to už nějaká 
doba, co jí mamka 
koupila a od té 
chvíle odpočívala  
v knihovně. Pak na 
ni ale přišla řada a 
začali jsme ji číst 
večer v posteli před spaním. Bylo jasné, že nás knížka a její 
příběh dostaly. Vždycky jsme pak přemlouvali mamku, aby nám 
přečetla ještě jednu kapitolu, a nemohli jsme se dočkat večera.

Je o sourozenecké lásce dvou bratrů. Mladší 
se jmenuje Karel a starší Jonatán. Spolu 
bojují proti zlému Tengilovi, který žije za 
prastarou prařekou v prastarých prahorách  
v temné Karmányi, a proti jeho pravěké 
příšeře Katle.

Když se o nich četlo, byla Johanka strachy 
zalezlá pod peřinou, dokud nezmizeli ze scény.

Kniha má úžasně vybudovaný svět a jeho metafyziku.

Když zemřete, objevíte se v Nanigiale. Jsou tam dvě zelená 
údolí; Šípkové a Třešňové, oddělená horami, přes které jde 
přejít jenom krkolomnými cestičkami. Za proudem prařeky, 
která jde přejít pouze po mostě vedoucím nad Karmovým vodo-
pádem, se rozkládá Karmánye. Když podruhé zemřete, dosta-
nete se do Nangilimi. 
Tam již není žádné zlo.

Ještě prozradím, že 
celý příběh dopadne 
dobře, je to přece 
pohádka, ale napětí 
bylo nesmírné. Málokdo 
by řekl, že tuto knihu 
napsala Astrid Lingne-
rová. Spíš mi to připadá 
jako styl Rowlingové.

Doporučuje  
Kryštof  Racek 

a strašpytel Jája

Vysíláme: 4.2. 22:45 ČRo Vltava – Svět poezie: Václav 
Havel – Až budu velký, naučím se psát básně


