
z předmluvy ke knize Miloslava Dismana a Vratislava 
Kubálka Dětský přednes a dramatický projev

Otava pod Vráží ještě šuměla v peřejích, uprostřed mýtiny 
vysoko šlehaly plamen táborového ohně – nedoléhalo sem 
hlášení o „svazech nepřátelských letadel“ a po celý měsíc 
děti neuvidí jediného esesáka. Je 1. srpna 1944. Několik 
desítek pražských chlapců a dívek, od předškolních brouč-
ků až po dospívající dívky a mladíky, s nezměrným úžasem 
cítí a poznává, že řeka mluví, že tma může být rozehnána 
útokem plamenů, že vysoké smrky tvoří bezpečnou hradbu 
nového a svobodného světa…                                    →

Letiště Václava Havla
Jeli jsme točit reportáž na Letiště Václava 
Havla, které letos slaví 80. narozeniny. Všichni 
jsme se shledali na stanici metra Nádraží Vele-
slavín. Potom jsme hromadně jeli autobusem 
až na Terminál 3, kde se nás ujal náš průvodce 
pan Macháček (bývalý pilot ČSA).  V hale nad 
modelem letiště nám sdělil základní informace 
a odebrali jsme se k bezpečnostním rámům, kde 
zaměstnanci letiště kontrolují, zda nemáte něco 
nebezpečného. Potom jsme nasedli na autobus 
(patřil letišti) a odvezl nás k hasičům. Hasiči 

nám pověděli o hasičské práci na letišti, a jak se liší 
od práce ostatních hasičů. Ale protože nebylo moc času, 
museli jsme jít znovu do autobusu. Jeli jsme a projeli 
téměř celé letiště a viděli přistát letadlo. Když jsme 
vystoupili a rozloučili se s naším průvodcem, navštívili 
jsme ještě odbavovací halu. Tam na nás čekala letová 
manažerka paní Sochorová a odvedla nás k odbavovací 
přepážce, kde jsme sledovali odbavení jednoho letu 
a dozvěděli se spoustu zajímavých věcí. Tohle  
už byl ale konec, a tak jsme se odebrali zpátky na  
MHD a v metru na Nádraží Veleslavín už na nás čekali 
rodiče.                                                                     KačKa

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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Jako reportér jsem se společně s redaktorem 
Českého rozhlasu Tomášem Černým  

a členy DRDS zúčastnil závěru akce Zvon 
pro Václava. Jejím cílem bylo nasbírat 
peníze na odlití nového zvonu Václav, 
odlít ho a umístit do věže kostela sv. 

Havla. Zvon Václav a kostel sv. Havla? 
Ne, to není náhoda. Zvon vyrobili na počest 

našeho bývalého prezidenta Václava Havla 
zvonaři  

v rakouském Innsbrucku, a to ze tří důvodů. 

1. důvod: Tito zvonaři jsou specialisté na 
výrobu zvonů se supertěžkým žebrem 

(nejširším místem, kam naráží srdce 
zvonu).

2. důvod: Václav Havel se  
v Innsbrucku „podruhé narodil“, což 

je symbolické pro zrození nového 
zvonu jeho jména. Tamější lékaři 
mu poskytli akutní operaci, bez 

které by nejspíš nebyl přežil.  

3. důvod: V Innsbrucku měli nejlepší 
cenu, a to 850 000 Kč.

My jsme zvon vezený koňským povozem 
doprovázeli od požehnání v katedrále sv. 
Víta až do kostela sv. Havla. Tam jsme 
natočili rozhovor s jeřábníkem Standou, 

který nás dokonale mentálně připravil 
na „vysokou školu jeřábnictví“. Všichni 

Neděle 5. března 2017

Někteří členové DRDS se šli v neděli 
podívat na nový zvon, který se jmenuje 
Václav. Když jeřábník vyvěsil zvon 
do věže kostela svatého Havla, 
šli jsme s ním udělat rozhovor 
(s jeřábníkem). Potom šla asi 
polovina z nás s Jakubem 
do kostela sv. Salvátora 

v Dušní ulici. Vystoupali jsme 
do věže, kde nám pan kostelník 
vyprávěl o kostelu, a následně 
se třemi pomocníky začali 
zvonit, aby přivítali, spolu 
se všemi pražskými zvony, 
sedmisetkilogramového nováčka 
Václava. Kostelník nám vyprávěl 
různé zajímavosti, třeba jak 
překonat branku před kostelem 
bez klíčů. Domů jsme dorazili 
‚až za tmy. Líbilo se mi to.

                 ViGr z MLS a Nuslí

přihlížející obdivovali jeho klid, se kterým si  
v ovládací kabině před výkonem balil cigarety. 
Poté jsme vystoupali až nahoru do věže, kde 
Václav nyní visí. Tam jsme vyzpovídali pana 
zvonaře, který nám dal Mozartovy koule. 
Ve 20.00 se lidé vrátili na náměstí před 
kostelem a nový zvon se rozezněl – 5 minut 
sólo a další čtvrthodinu se k němu přidaly 
zvony v celé Praze. Prostě nádhera!!
                                                  FraSo
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Do praskotu ohně několik akordů hudby a náš Péďa 
přednáší své verše o indiánském děvčátku…

Později psal Ladislav Padior verše bojovné – naposled  
1. května 1945. V předvečer osvobození Prahy je 
ztělesnil smrtí na barikádě. Zůstal jen hlas na šumící 
a praskající fólii. – Je srpen 1965 a deska ještě zní.



Létal někdy Váš děda jako stíhač Králov-
ského letectva a bojoval proti Němcům  
v slavné bitvě o Anglii? Můj teda ne. Jen 
praděda byl partyzán a bojoval v brdských 
lesích proti fašistům. Právě jsem dočetl 
knížku o jednom dědovi, který stíhačkou 
Královského letectva létal a zažil toho tolik, 
až jsem jeho vnukovi Jackovi, kterého 
děda oslovoval majore, záviděl. Ten děda 

z knížky bohužel onemocněl Alzheimerovou nemocí, což 
je nemoc mozku, kdy lidé zapomínají, kdo jsou, kam jdou, 
ztrácí se a vrací se do časů minulých. Děda z knížky zažil 
spoustu bitev. Jednou vylezl na kostelní věž a myslel si, že je 
v letadle. Milého dědu museli sundat jeřábem. Jindy se zase 
ztratil, a Jack našel dědu v Imperiálním válečném muzeu, jak 
spí - chrápe v letadle spitfire. A tak děda musel do domova 
důchodců a v myšlenkách se ocitl ve válečném zajetí. Ze 
zajetí ho vysvobodil Jack. Vloupali se společně do válečného 
muzea, o kterém děda mluvil jako o hangáru. Udělali si díru ve 
zdi pomocí tanku a vylétli se spitfirem do oblak.

Knížka se jmenuje Dědečkův velký útěk 
a napsal ji David Walliams.

V poslední době čtu knížky, kde jsou 
hlavní hrdinové dědové, kteří se chovají 
jako děti, a přitom jsou staří a nemocní. 
Ten předešlý děda byl prostatik. Přes-
něji, byl na prostatu, děda superpro-
stata, jak o něm mluvil jeho vnuk Mano-
lito. Ale o tom až někdy příště. PoTom

Dispress číslo 261 připravili: 
František Souček, Tomáš Poláček, 
Adam Maamri, Vincent Grec, Jakub 
Sejkora, foto Hana Novenková, 
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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Michael Geronimo Santos

S Geronimem jsem se poznal dříve, než jsem se 
stal členem DRDS. Potkali jsme se na zkouškách 
v Národním divadle, kde jsme se spolu s mým 
bratrem Davidem podíleli na nastudování nové 
inscenace. O přestávce jsme si kromě „paření“ 
na tabletu i povídali. Dozvěděl jsem se, že jeho 
tatínek pochází z Brazílie a po něm má Geronimo 
snědou pleť. Jako malý tam žil spolu s maminkou. 
V DRDS je od 5 let. Má rád moderní hudbu. Nyní 
ho zajímá parkour.  
V divadle nám ukazoval různé triky atd. Doufám, 
že se budeme vídat i nadále, nejen v DRDS.  
 AdMa

Františka: Moje nejoblíbenější byla hlavně „Princ a skřivánek“ 
a „Heidi, děvčátko z hor“. Pak všechny Foglarovky. A mám 
děsně moc ráda „Velké trápení“ od Šmahelové. Taky knihy 
od Štorcha se mi líbily, Lovci mamutů např. Nebo „Chlapci 
z pavelské ulice“. Všechny ty knihy jsem četla mnohokrát za 
sebou a občas si je přečtu i teď. Díky Martě a její dceři Aničce, 
která pořád čte, mám i teď pořád dobrý přísun dětských knih, 
čtu je moc ráda, i když je mi už 37. Je to nejlepší odpočinek.
Měl tatínek ve vězení nějaké kamarády? 
Marta: Táta o vězení moc nemluvil, takže nevím. Měl lidi rád, 
tak předpokládám, že ano. 
Františka: On o tom, jaké to je ve vězení, nesměl v dopisech 
psát a ani po návratu o tom moc nemluvil. Ale nějaké kama-
rády tam měl, psal o nich také básně.  

Čím jste chtěly být jako malé? 
Marta: Každou chvilku něčím jiným - prodavačkou, doktorkou, 
popelářkou, potápěčkou. Nakonec jsem se stala učitelkou a to 
mě baví. 
Františka: Co si pamatuju, chtěla jsem být od dětství spisova-
telkou. Pak nějaký čas také tajnou agentkou nebo mít nějaké 
velmi dobrodružné zaměstnání.
Chodily jste do nějakých kroužků? 
Marta: Nechodily jsme nikam, protože naši neměli auto (ani neuměli 
řídit). Taky jsme neměli televizi, což bylo nejlepší. Vymýšlely jsme tak 
s Františkou všechno samy. Měly jsme nejrůznější neviditelné 
kamarády a nekonečné množství nápadů. Nechodily jsme ani 
do školky, a tak jsme měly spoustu volného času. 
Františka: Asi ne, to tenkrát ještě nebylo tak běžné a žádné 
pořádné kroužky nebyly. Až na gymnáziu jsme obě začaly 
chodit do „malířáku“. Já jsem chodila taky na informatiku  
a bojové umění, to až když jsem byla větší. Ale jako děti jsme 
s Martou žádné kroužky nepotřebovaly, vždycky jsme se uměly 
dobře zabavit samy, měly jsme vymyšlenou velkou spoustu 
různých her. Měly jsme takový svůj svět plný fantazie a nikdy 
jsme se nenudily.
Měly jste nějakou oblíbenou knížku? 
Marta: Moje oblíbené knížky z dětství jsou Povídání o pejskovi 
a kočičce, Alenka v říši divů a Muminci od Tove Janssonové. 

Dispress číslo 262 připravili: Rozálka Košařová, Johanka Racková, 
Viktorka Tomášková, Kačka Kašická, Jindřich Skokan, Jakub Sejkora, 

foto Hana Novenková, grafika Magdalena Martinovská

Létal někdy Váš děda jako stíhač Králov-
ského letectva a bojoval proti Němcům  
v slavné bitvě o Anglii? Můj teda ne. Jen 
praděda byl partyzán a bojoval v brdských 
lesích proti fašistům. Právě jsem dočetl 
knížku o jednom dědovi, který stíhačkou 
Královského letectva létal a zažil toho tolik, 
až jsem jeho vnukovi Jackovi, kterého 
děda oslovoval majore, záviděl. Ten děda 

z knížky bohužel onemocněl Alzheimerovou nemocí, což 
je nemoc mozku, kdy lidé zapomínají, kdo jsou, kam jdou, 
ztrácí se a vrací se do časů minulých. Děda z knížky zažil 
spoustu bitev. Jednou vylezl na kostelní věž a myslel si, že je 
v letadle. Milého dědu museli sundat jeřábem. Jindy se zase 
ztratil, a Jack našel dědu v Imperiálním válečném muzeu, jak 
spí - chrápe v letadle spitfire. A tak děda musel do domova 
důchodců a v myšlenkách se ocitl ve válečném zajetí. Ze 
zajetí ho vysvobodil Jack. Vloupali se společně do válečného 
muzea, o kterém děda mluvil jako o hangáru. Udělali si díru ve 
zdi pomocí tanku a vylétli se spitfirem do oblak.

Knížka se jmenuje Dědečkův velký útěk 
a napsal ji David Walliams.

V poslední době čtu knížky, kde jsou 
hlavní hrdinové dědové, kteří se chovají 
jako děti, a přitom jsou staří a nemocní. 
Ten předešlý děda byl prostatik. Přes-
něji, byl na prostatu, děda superpro-
stata, jak o něm mluvil jeho vnuk Mano-
lito. Ale o tom až někdy příště. PoTom

Dispress číslo 261 připravili: 
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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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Michael Geronimo Santos

S Geronimem jsem se poznal dříve, než jsem se 
stal členem DRDS. Potkali jsme se na zkouškách 
v Národním divadle, kde jsme se spolu s mým 
bratrem Davidem podíleli na nastudování nové 
inscenace. O přestávce jsme si kromě „paření“ 
na tabletu i povídali. Dozvěděl jsem se, že jeho 
tatínek pochází z Brazílie a po něm má Geronimo 
snědou pleť. Jako malý tam žil spolu s maminkou. 
V DRDS je od 5 let. Má rád moderní hudbu. Nyní 
ho zajímá parkour.  
V divadle nám ukazoval různé triky atd. Doufám, 
že se budeme vídat i nadále, nejen v DRDS.  
 AdMa

Františka: Moje nejoblíbenější byla hlavně „Princ a skřivánek“ 
a „Heidi, děvčátko z hor“. Pak všechny Foglarovky. A mám 
děsně moc ráda „Velké trápení“ od Šmahelové. Taky knihy 
od Štorcha se mi líbily, Lovci mamutů např. Nebo „Chlapci 
z pavelské ulice“. Všechny ty knihy jsem četla mnohokrát za 
sebou a občas si je přečtu i teď. Díky Martě a její dceři Aničce, 
která pořád čte, mám i teď pořád dobrý přísun dětských knih, 
čtu je moc ráda, i když je mi už 37. Je to nejlepší odpočinek.
Měl tatínek ve vězení nějaké kamarády? 
Marta: Táta o vězení moc nemluvil, takže nevím. Měl lidi rád, 
tak předpokládám, že ano. 
Františka: On o tom, jaké to je ve vězení, nesměl v dopisech 
psát a ani po návratu o tom moc nemluvil. Ale nějaké kama-
rády tam měl, psal o nich také básně.  

Čím jste chtěly být jako malé? 
Marta: Každou chvilku něčím jiným - prodavačkou, doktorkou, 
popelářkou, potápěčkou. Nakonec jsem se stala učitelkou a to 
mě baví. 
Františka: Co si pamatuju, chtěla jsem být od dětství spisova-
telkou. Pak nějaký čas také tajnou agentkou nebo mít nějaké 
velmi dobrodružné zaměstnání.
Chodily jste do nějakých kroužků? 
Marta: Nechodily jsme nikam, protože naši neměli auto (ani neuměli 
řídit). Taky jsme neměli televizi, což bylo nejlepší. Vymýšlely jsme tak 
s Františkou všechno samy. Měly jsme nejrůznější neviditelné 
kamarády a nekonečné množství nápadů. Nechodily jsme ani 
do školky, a tak jsme měly spoustu volného času. 
Františka: Asi ne, to tenkrát ještě nebylo tak běžné a žádné 
pořádné kroužky nebyly. Až na gymnáziu jsme obě začaly 
chodit do „malířáku“. Já jsem chodila taky na informatiku  
a bojové umění, to až když jsem byla větší. Ale jako děti jsme 
s Martou žádné kroužky nepotřebovaly, vždycky jsme se uměly 
dobře zabavit samy, měly jsme vymyšlenou velkou spoustu 
různých her. Měly jsme takový svůj svět plný fantazie a nikdy 
jsme se nenudily.
Měly jste nějakou oblíbenou knížku? 
Marta: Moje oblíbené knížky z dětství jsou Povídání o pejskovi 
a kočičce, Alenka v říši divů a Muminci od Tove Janssonové. 

Báře je 8 let. Ráda 
čte, tancuje, 

zpívá a hraje 
ráda divadlo. 

Bára má bratra – je mu 12 let. Zvířátko 
už nemá. Ráda chodí do DRDS. Má 
hnědé vlasy a často nosí čelenku. Má 
hnědé oči. Když nosí sukni, tak jí to 
moc sluší. Ve škole ji baví počítání. 

Má nejradši hranolky a jezdí ráda na výlety. Taky  
ještě chodí na kroužky, třeba  na keramiku 

nebo věda nás baví. 

5.5. V rámci spolupráce s Pražským filmovým kufrem 
jdeme natáčet do Divadla Spejbla a Hurvínka s Miki 
Kirschnerem.

10.5. (před Během pro Paměť národa) jdeme 
natáčet s Mikulášem Kroupou do sídla Post Bellum

1. dubna jsme byli na krajském kole Dětské scény (celostátní 
soutěž dětských divadelních souborů) s představením ... 
A BOLELO NEBE. Kromě toho, že je 1. dubna apríl, tak se také 
už po devatenácté konal v Praze ½ maraton. Takže když jsme 
se snažili dojet do karlínského SPEKTRA, kde se soutěž konala, 
tak jsme se museli vyhnout hlavnímu pelotonu a kelímkům, které 
odhazovali občerstvení běžci. 

Já jsem byla ve Spektru poprvé, a tak mne překvapilo, že naše  
šatna byla větší než jeviště. A na jevišti bylo vážně velké vedro.  
Ale protože nejsme žádná BÉČKA, představení jsme zvládli, 
vyhráli jsme a v červnu jedeme do Svitav na přehlídku. 
Tři dny s divadlem a bez školy HURÁÁÁÁÁÁÁ!                    ViTo

HRANIČÁŘŮV UČEŇ
Kniha „Hraničářův učeň, Rozvaliny Gorlanu“ ze 
žánru fantasy vypráví o patnáctiletém 
Willovi a jeho přátelích 
z opatrovny na hradě 
Redmontu. 
Do učení ho vzal 
starý hraničář 
Halt. Hraničáři jsou elitní jed-
notkou království Araluenu. Will 
se přestěhoval do Haltovy lesní chaty. 
V okolním lese se Will učí základním hraničář-
ským dovednostem, do kterých spadá lukostřelba, vrhání noži 

a stopování. 
Na každoročním hraničářském sněmu 
se Will seznamuje s Haltovým bývalým 
učněm Gilanem. Společně je velitel sboru 
posílá na výpravu najít a zabít kalkary 
– křížence opice a psa. Stopují je až 
k rozvalinám hradu Gorlanu – bývalému 
sídlu zrádného barona Morgaratha, který 
má kalkary ve své moci. Halt jede napřed 
a Will jede pro pomoc zpět na hrad Red-
mont. Přivede Will pomoc včas, nebo to 
bude Haltova poslední výprava pro hrani-
čářský sbor?
Kniha „Hraničářův učeň, Rozvaliny Gor-
lanu“ je prvním dílem série „Hraničářův 
učeň“. Tuto knihu a spoustu dalších 
napsal John Flanagan. JiSk

Létal někdy Váš děda jako stíhač Králov-
ského letectva a bojoval proti Němcům  
v slavné bitvě o Anglii? Můj teda ne. Jen 
praděda byl partyzán a bojoval v brdských 
lesích proti fašistům. Právě jsem dočetl 
knížku o jednom dědovi, který stíhačkou 
Královského letectva létal a zažil toho tolik, 
až jsem jeho vnukovi Jackovi, kterého 
děda oslovoval majore, záviděl. Ten děda 

z knížky bohužel onemocněl Alzheimerovou nemocí, což 
je nemoc mozku, kdy lidé zapomínají, kdo jsou, kam jdou, 
ztrácí se a vrací se do časů minulých. Děda z knížky zažil 
spoustu bitev. Jednou vylezl na kostelní věž a myslel si, že je 
v letadle. Milého dědu museli sundat jeřábem. Jindy se zase 
ztratil, a Jack našel dědu v Imperiálním válečném muzeu, jak 
spí - chrápe v letadle spitfire. A tak děda musel do domova 
důchodců a v myšlenkách se ocitl ve válečném zajetí. Ze 
zajetí ho vysvobodil Jack. Vloupali se společně do válečného 
muzea, o kterém děda mluvil jako o hangáru. Udělali si díru ve 
zdi pomocí tanku a vylétli se spitfirem do oblak.

Knížka se jmenuje Dědečkův velký útěk 
a napsal ji David Walliams.

V poslední době čtu knížky, kde jsou 
hlavní hrdinové dědové, kteří se chovají 
jako děti, a přitom jsou staří a nemocní. 
Ten předešlý děda byl prostatik. Přes-
něji, byl na prostatu, děda superpro-
stata, jak o něm mluvil jeho vnuk Mano-
lito. Ale o tom až někdy příště. PoTom
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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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Michael Geronimo Santos

S Geronimem jsem se poznal dříve, než jsem se 
stal členem DRDS. Potkali jsme se na zkouškách 
v Národním divadle, kde jsme se spolu s mým 
bratrem Davidem podíleli na nastudování nové 
inscenace. O přestávce jsme si kromě „paření“ 
na tabletu i povídali. Dozvěděl jsem se, že jeho 
tatínek pochází z Brazílie a po něm má Geronimo 
snědou pleť. Jako malý tam žil spolu s maminkou. 
V DRDS je od 5 let. Má rád moderní hudbu. Nyní 
ho zajímá parkour.  
V divadle nám ukazoval různé triky atd. Doufám, 
že se budeme vídat i nadále, nejen v DRDS.  
 AdMa

Františka: Moje nejoblíbenější byla hlavně „Princ a skřivánek“ 
a „Heidi, děvčátko z hor“. Pak všechny Foglarovky. A mám 
děsně moc ráda „Velké trápení“ od Šmahelové. Taky knihy 
od Štorcha se mi líbily, Lovci mamutů např. Nebo „Chlapci 
z pavelské ulice“. Všechny ty knihy jsem četla mnohokrát za 
sebou a občas si je přečtu i teď. Díky Martě a její dceři Aničce, 
která pořád čte, mám i teď pořád dobrý přísun dětských knih, 
čtu je moc ráda, i když je mi už 37. Je to nejlepší odpočinek.
Měl tatínek ve vězení nějaké kamarády? 
Marta: Táta o vězení moc nemluvil, takže nevím. Měl lidi rád, 
tak předpokládám, že ano. 
Františka: On o tom, jaké to je ve vězení, nesměl v dopisech 
psát a ani po návratu o tom moc nemluvil. Ale nějaké kama-
rády tam měl, psal o nich také básně.  

Čím jste chtěly být jako malé? 
Marta: Každou chvilku něčím jiným - prodavačkou, doktorkou, 
popelářkou, potápěčkou. Nakonec jsem se stala učitelkou a to 
mě baví. 
Františka: Co si pamatuju, chtěla jsem být od dětství spisova-
telkou. Pak nějaký čas také tajnou agentkou nebo mít nějaké 
velmi dobrodružné zaměstnání.
Chodily jste do nějakých kroužků? 
Marta: Nechodily jsme nikam, protože naši neměli auto (ani neuměli 
řídit). Taky jsme neměli televizi, což bylo nejlepší. Vymýšlely jsme tak 
s Františkou všechno samy. Měly jsme nejrůznější neviditelné 
kamarády a nekonečné množství nápadů. Nechodily jsme ani 
do školky, a tak jsme měly spoustu volného času. 
Františka: Asi ne, to tenkrát ještě nebylo tak běžné a žádné 
pořádné kroužky nebyly. Až na gymnáziu jsme obě začaly 
chodit do „malířáku“. Já jsem chodila taky na informatiku  
a bojové umění, to až když jsem byla větší. Ale jako děti jsme 
s Martou žádné kroužky nepotřebovaly, vždycky jsme se uměly 
dobře zabavit samy, měly jsme vymyšlenou velkou spoustu 
různých her. Měly jsme takový svůj svět plný fantazie a nikdy 
jsme se nenudily.
Měly jste nějakou oblíbenou knížku? 
Marta: Moje oblíbené knížky z dětství jsou Povídání o pejskovi 
a kočičce, Alenka v říši divů a Muminci od Tove Janssonové. 

Létal někdy Váš děda jako stíhač Králov-
ského letectva a bojoval proti Němcům  
v slavné bitvě o Anglii? Můj teda ne. Jen 
praděda byl partyzán a bojoval v brdských 
lesích proti fašistům. Právě jsem dočetl 
knížku o jednom dědovi, který stíhačkou 
Královského letectva létal a zažil toho tolik, 
až jsem jeho vnukovi Jackovi, kterého 
děda oslovoval majore, záviděl. Ten děda 

z knížky bohužel onemocněl Alzheimerovou nemocí, což 
je nemoc mozku, kdy lidé zapomínají, kdo jsou, kam jdou, 
ztrácí se a vrací se do časů minulých. Děda z knížky zažil 
spoustu bitev. Jednou vylezl na kostelní věž a myslel si, že je 
v letadle. Milého dědu museli sundat jeřábem. Jindy se zase 
ztratil, a Jack našel dědu v Imperiálním válečném muzeu, jak 
spí - chrápe v letadle spitfire. A tak děda musel do domova 
důchodců a v myšlenkách se ocitl ve válečném zajetí. Ze 
zajetí ho vysvobodil Jack. Vloupali se společně do válečného 
muzea, o kterém děda mluvil jako o hangáru. Udělali si díru ve 
zdi pomocí tanku a vylétli se spitfirem do oblak.

Knížka se jmenuje Dědečkův velký útěk 
a napsal ji David Walliams.

V poslední době čtu knížky, kde jsou 
hlavní hrdinové dědové, kteří se chovají 
jako děti, a přitom jsou staří a nemocní. 
Ten předešlý děda byl prostatik. Přes-
něji, byl na prostatu, děda superpro-
stata, jak o něm mluvil jeho vnuk Mano-
lito. Ale o tom až někdy příště. PoTom
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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
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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
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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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Michael Geronimo Santos

S Geronimem jsem se poznal dříve, než jsem se 
stal členem DRDS. Potkali jsme se na zkouškách 
v Národním divadle, kde jsme se spolu s mým 
bratrem Davidem podíleli na nastudování nové 
inscenace. O přestávce jsme si kromě „paření“ 
na tabletu i povídali. Dozvěděl jsem se, že jeho 
tatínek pochází z Brazílie a po něm má Geronimo 
snědou pleť. Jako malý tam žil spolu s maminkou. 
V DRDS je od 5 let. Má rád moderní hudbu. Nyní 
ho zajímá parkour.  
V divadle nám ukazoval různé triky atd. Doufám, 
že se budeme vídat i nadále, nejen v DRDS.  
 AdMa

Františka: Moje nejoblíbenější byla hlavně „Princ a skřivánek“ 
a „Heidi, děvčátko z hor“. Pak všechny Foglarovky. A mám 
děsně moc ráda „Velké trápení“ od Šmahelové. Taky knihy 
od Štorcha se mi líbily, Lovci mamutů např. Nebo „Chlapci 
z pavelské ulice“. Všechny ty knihy jsem četla mnohokrát za 
sebou a občas si je přečtu i teď. Díky Martě a její dceři Aničce, 
která pořád čte, mám i teď pořád dobrý přísun dětských knih, 
čtu je moc ráda, i když je mi už 37. Je to nejlepší odpočinek.
Měl tatínek ve vězení nějaké kamarády? 
Marta: Táta o vězení moc nemluvil, takže nevím. Měl lidi rád, 
tak předpokládám, že ano. 
Františka: On o tom, jaké to je ve vězení, nesměl v dopisech 
psát a ani po návratu o tom moc nemluvil. Ale nějaké kama-
rády tam měl, psal o nich také básně.  

Čím jste chtěly být jako malé? 
Marta: Každou chvilku něčím jiným - prodavačkou, doktorkou, 
popelářkou, potápěčkou. Nakonec jsem se stala učitelkou a to 
mě baví. 
Františka: Co si pamatuju, chtěla jsem být od dětství spisova-
telkou. Pak nějaký čas také tajnou agentkou nebo mít nějaké 
velmi dobrodružné zaměstnání.
Chodily jste do nějakých kroužků? 
Marta: Nechodily jsme nikam, protože naši neměli auto (ani neuměli 
řídit). Taky jsme neměli televizi, což bylo nejlepší. Vymýšlely jsme tak 
s Františkou všechno samy. Měly jsme nejrůznější neviditelné 
kamarády a nekonečné množství nápadů. Nechodily jsme ani 
do školky, a tak jsme měly spoustu volného času. 
Františka: Asi ne, to tenkrát ještě nebylo tak běžné a žádné 
pořádné kroužky nebyly. Až na gymnáziu jsme obě začaly 
chodit do „malířáku“. Já jsem chodila taky na informatiku  
a bojové umění, to až když jsem byla větší. Ale jako děti jsme 
s Martou žádné kroužky nepotřebovaly, vždycky jsme se uměly 
dobře zabavit samy, měly jsme vymyšlenou velkou spoustu 
různých her. Měly jsme takový svůj svět plný fantazie a nikdy 
jsme se nenudily.
Měly jste nějakou oblíbenou knížku? 
Marta: Moje oblíbené knížky z dětství jsou Povídání o pejskovi 
a kočičce, Alenka v říši divů a Muminci od Tove Janssonové. 

Je to                moje  kama-
RozKošrádka a mám jí ráda.  

16.5. 18:00 Benefiční představení 
...a bolelo nebe –  Studio Alta

23.5. 18:00 Do velké krajiny 
Dudédu – Malá scéna  
divadla Minor

Moje ryba se jmenuje Kristýnka. Je to piraňa. 
Je šedá a má žluté oči. Vždycky ji s tátou 
krmíme. Kristýnka má 7 nebo 8 ploutví. 
Kristýnka má hodně špinavé akvárko, ale 
vypadá to, že to Kristýnce vůbec nevadí. 

Sice nekouše, ale snědla všechny svoje 
kamarády. Můj brácha jí říká big fish, protože opravdu 
vyrostla víc, než jsme čekali. RaJoh


