
Z rozhovoru se sestrou 
Angelikou Pintířovou, SCB, jsme 
si povídali na festivalu Děti, 
výchova, divadlo.

Poslouchejte Diář DRDS,  
v sobotu 29. 10. v 8:30 na stanici Vltava.

Prokop Novák: Téma tohoto festivalu jsou přesahy. 
Vy pracujete s dětmi, a mě by zajímalo, jak vnímáte 

přesah směrem od dětí k vám. Co ony vám dávají?

sestra Angelika: Já moc ráda pracuji s náctiletými. 
Když s někým mluvím, tak každý říká: Jak s nimi 
můžeš pracovat?
To je výborná otázka, co mi dávají. Učí mě některým 
věcem, třeba technickým. Nikdy bych neměla facebook, 
kdybych nepracovala ve výchovném ústavu, kde mě 

zajímalo, s čím mladí pracují. Objevila jsem některé 
možnosti, a na druhou stranu jsem objevila i rizika, které 

to může mít. Na téhle skupině náctiletých mě nejúžasnější 
připadá, že mají spoustu energie a spoustu nápadů, a já to jenom 
tak lehce sbírám a snažím se to směrovat tím správným směrem. 
U starší generace mi přijde líto, že jim neumíme líp naslouchat. 
Že se neumíme líp dostat pod povrch například jejich textů. Nám 
mohou připadat ukřičené, opakují se tam sprostá slova … Když 
ale pominu formu a podívám se pod povrch, tak zjistím, že mají 
velice zajímavý pohled na svět, že ho vnímají do hloubky, že by 
chtěli být poctiví, že mají v sobě ideály, ale že jsou mnohdy sami 
a nikdo je neposlouchá. To od nich získávám. Dívat se na věci 
pořád nově a úplně nezkostnatět.

Dnes jsem navštívila kurz etikety u 
paní Elišky Haškové Coolidge, která 
pracovala u pěti amerických prezi-
dentů. Velmi jsem si to užila. Nejvíce 
se mi líbilo stolování – jak se správně 
drží vidlička a nůž. Velice zajímavé pro 
mě bylo překvapení, že sklenice od vína 
se nedrží za stopku, ale za bříško. (pozn. 
redakce – Mio, je to opravdu tak?) Důležité 

nedávat lokty na stůl a neopírat se. 
Příbor by měl vždy směřovat dolů 

do talíře a hlavně s ním
 nešermovat. Tento 

kurz doporučuji 
dětem  z DRDS, 

aby poznaly, 
jak stolovat, 

a hlavně 
slavnou 
dámu 
etikety 
paní 
Elišku. 

MiŠe

Budu psát o knize Macanudo. Jejím 
autorem je Ricardo Liniers. Pochází 
z Argentiny. Knih je celkem jede-
náct (všechny jsem přečetl). Kniha 
je plná krátkých vtipů v komiksové 
podobě. Její autor píše každý den 
i vtipy do novin. V knize se obje-
vují například obyčejní lidé, skřítci, 
příběhy Picassa, holčičky Jindřišky, 
jejího kocoura Felliniho, tučňáků, 

pána – který překládá názvy 
filmů, olivy Olivera, a krávy 
Kinomilky. Příběhů je tedy 
spousta. Knihu bych určitě 
doporučil dál. Jediný problém 
je ten, že první díl se dá 
jen těžko sehnat. (pozn. 
redakce:  kde by se tak asi 
dal vypůjčit…?)  
 PřeMi

Co tě v souboru nejvíc těší a baví?

Nejvíc mě asi baví aktivity při zkouškách a hraní divadla, 
protože to je pro mě něco, co mě naplňuje

Kamarádi a skoro všichni v souboru jsou moc milí. A taky že 
tady zkoušíme nové hry.

Mám hrozně ráda premiéry představení, to je člověk úplně 
natěšenej a jenom čeká, kdy to přijde…

Nejvíc mě na souboru zaujalo, že nikdo se nesměje nebo 
neštítí člověka opačného pohlaví.

Ella a cukřík!

Souborové kolo Pražského poetického setkání 23. 2. 2017

Jak se Františka a Martička cítily když jim tatínek posílal  
z vězení  pohádky?

Jaké je to mít tatínka básníka?

Chodily Martička a Františka do nějakých kroužků?

Kreslily Martička a Františka k těm tatínkovým básničkám 
obrázky?

Která z nich uměla líp kreslit?

Kolik bylo Martičce a Františce let, když byl tatínek 
ve vězení?

Čím chtěly Martička s Františkou být jako malé?

Měly nějakou oblíbenou knížku?

Měl tatínek ve vězení nějaké kamarády?

Mohly se Martička a Františka za tatínkem do vězení 
podívat? 

Měly Martička s Františkou společně nějaký svůj svět?

Mají Martička a Františka děti, a píšou jim taky pohádky, 
nebo říkánky?

(odpovědi si přečtete v příštím čísle)
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Mrzne, až praští,
vítr duje,
meluzína fouká do tváře,
sníh zavane do dračí sluje
a v dáli krásná záře.

Drak jedno oko otevře
a spatří vločky krásné,
hned jak tlamu rozevře,
zadívá se do oblohy jasné.

Spadne mu vločka do tlamy 
a on ji rychle spolkne,
chuť ho náhle omámí
a drak hned zase usne.

Zdá se mu o zmrzlé vodě,
pod kterou plavou ryby,
ve vodě zamrzlé lodě,
které marně čekají, kdyby
je někdo odved do přístavu
a tam dal pasažérům
teplou kávu.

Drak se náhle probudí,
už není zima jako kdysi,
vločky už dávno tají
a do hor se vracejí rysi.

Ve středu 22. 2. se v Lauderových školách konal  
již 3. ročník konference s názvem In media res 
(V jádru věci), kterou tento rok poprvé navštívili 
i členové DRDS. 

Na konferenci byli pozváni hosté se zajímavými 
tématy.

Mě zaujalo téma nevládní organizace Člověk v tísni, 
o kterém mluvil jeho zakladatel Šimon Pánek. 
Souběžně probíhala přednáška s velmi uzná-
vanou biochemičkou a fyzioložkou Helenou Illne-
rovou. Nenechali jsme si ujít odlehčenou diskuzi 
na závažné problémy s žurnalistou a držitelem 
Peroutkovy ceny Jindřichem Šídlem, ani s krea-
tivním aktivistou Romanem Týcem. Na In media 
res bych chtěla jít i příští rok a pokud budete moct, 
určitě přijďte taky. Je to skvělá příležitost, jak si 
zvětšit všeobecný rozhled (a navíc tam mají vynika-
jící roládu a chlebíčky).       ViHr
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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?

27. 2. – 3. 3.  –  souzvuk  

„Maloval motýlími křídly“

Abra

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
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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
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