
(nejen) s Dominicem Millerem v Pacově 2. 6. 2018
Již potřetí navštíví Pacov Stingův dvorní kytarista 
Dominic Miller a bude to setkání velmi netradiční. 
V rámci svého turné s novým CD zahraje benefiční 
koncert. Tuto akci podpoří další čeští i slovenští umělci. 
Uvidíte a uslyšíte Dominic Miller Trio, Dana Bártu, 
Dismanův rozhlasový dětský soubor, The Bladderstones, 
Longital, Mirka Kemela s hostem Vladimírem Javor-
ským. Koncert je věnován dětem, které musely opustit 
své domovy kvůli válečným konfliktům. Výtěžek z této 
benefice bude prostřednictvím organizace Člověk v tísni 
použit na nákup drobných hudebních nástrojů pro děti  
ve školách na severu Sýrie.                            HaNo

 Nikam se mi v neděli odpoledne nechtělo. Ale nakonec 
jsem přece šel s rodiči a bráchou a babičkou do vily 
Pellé v Dejvicích, kde je výstava kreslíře Sempého  
z Francie.

Znal jsem jeho ilustrace z mých oblíbených knih o malém 
Mikulášovi. Kromě těch je na výstavě i spousta kresle-
ných vtipů a obálek časopisů. 

Moc se mi líbil vtip, jak na zasněžené ulici lidé odhrabá-
vají zasněžená auta. Pán s malým klukem jsou už  
v půlce odhrabávání, ale auto pořád nikde. Pán volá 
na manželku: “Heleno, vypadá to, že nám někdo ukradl 
auto.”

Pro hraní je tam malá třída s černou tabulí, bílou křídou 
a starými lavicemi. Také si můžete vyzkoušet psaní na 
starém stroji.

Máma nám tam koupila knížku. Výstava se mi líbila  
a doporučuji. VáHu

Jestlipak se nakonec na letišti v Čáslavi Nina seznámila s nějakým 
navigátorem? Možná se to dovíme v některém z příštích vydání 
Dispressu. V každém případě na natáčení odjela výborně připra-
vená, k těmto materiálům dodala i seznam otázek, který pro jeho 
délku nemůžeme zveřejnit, protože by nám ucpal Dispress!

V Kralupech jsem nikdy předtím nebyla, ale nečekaný první výlet 
tam byl moc hezký.
Po cestě, která trvala asi hodinu, jsme vzali naše kufry a tašky, 
a přenesli si je do šaten. V šatně, kde jsme byly my holky, bylo pro 
nás připravené jídlo (které jsme si sice mohly dát až později, ale 
bylo moc dobré). Nejdříve jsme si připravili věci, pak jsme šli do 
šatny a já si dělala úkoly do školy. Když ale začalo představení, 
uvědomila jsem si, jaký je to pocit, hrát v tomto představení. Je to 
něco úplně jiného než třeba Rebarbora, protože je to hodně smutné 
téma. Byl to pro mě silný zážitek.
Po představení jsme nasedli do autobusu a přejeli do synagogy,
kde zpíval sbor. Občas jsme se ke zpěvu připojili. Potom začala 
přednáška o tom, jak se měli (nebo spíše neměli) Židé po 2. svě-
tové válce až do teď. Byli rádi, že přežili, ale vlastně se neměli kam 
vrátit. Neměli žádný majetek, žádné příbuzné. Přednáška byla moc 
zajímavá a dozvěděla jsem věci, které jsem dříve netušila. Po před-
nášce jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme do zpátky Prahy. 
Sice jsme přijeli až okolo půl desáté, byla jsem po celém dni hodně 
unavená, ale byla jsem moc ráda, že jsem mohla jet.  AnRö
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Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 
dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 
divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 
DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 
DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  
Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  
s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-
2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 
otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-
ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 
zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  
olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 
Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?
Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  
v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  
Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 
do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 
to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 
a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 
My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 
šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 
jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 
brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  
svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  
na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 
měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 
nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 
bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 
hned usnula.                                                    MeFo
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Když jsme vyšli na jeviště, byli jsme všichni nejistí a bylo to 
vidět i slyšet, ale po chvíli jsme se vžili do představení. Měl 
jsem radost, že tam nikdo tak moc nezapomínal své věty, 
ale určitě jsem nebyl sám, kdo z toho měl radost. Po před-
stavení jsme sklidili velký úspěch, ale velký neúspěch 
nastal po posledním uklonění. V šatnách nastalo hotové 
peklo… dávání košil a kalhot na ramínka. 
Já osobně jsem skládal tu košili, dokud jsem neztratil nervy 
a nepoprosil mámu, aby mi to poskládala.
A tak pro mě skončila nejen premiéra, ale i den.     ViČič
pozn. redakce: maminky, babičky a skládací pomocníci 
mají vstup do šaten zakázán

Natáčíme:
5.– 9. 3. – Souzvuk Do velké krajiny Dudédu
22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou
27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  
Malá scéna divadla Minor
28.3. 18:00 …a bolelo nebe – Malá scéna divadla Minor

Recitujeme:  
20.2. 17:00 Pražské poetické setkání – souborové kolo STARS
22.2. 16:30 Pražské poetické setkání – souborové kolo MLS
23. 2. a 23. 3. – Kam zmizel můj strýc, pane prezidente? 
edukační program České filharmonie a DRDS, Rudolfinum

Dočetl jsem knihu, která se jmenuje: Chata 
v Jezerní kotlině. Je to o klukovi jménem 
Pavel, který byl známý jak v ulici Zátiší, 
kde bydlí, tak i v celém městě. Jeho otec 
je boxer, který porazil nejsilnějšího boxera 
jménem Evans, a tak se stal nejznámějším 
Pavlův otec. Po několika letech Pavlovýho 
tátu pozval na duel né až tak známý boxer. 

Jmenoval se Carpi. Pavlův táta nepočítal se svým stářím, a tak 
chtěl ukázat, že je furt tak silný, jako když bojoval proti Evansovi, 
a proto šel do ringu. Když už byla plná celá hala, Pavlův táta 
poprvé viděl Carpiho. Mladý a silný boxer už na Pavlova tátu 
čekal v ringu. Hra už začala. V prvním kole se Pavlův táta hodně 
držel, ale při druhém kole už to nedal. Vždy po několika minutách 
se chytil za srdce. Potom byl už úplný konec, kdy se Pavlův táta 
naposledy chytil za srdce a padl na zem. Carpi si zalezl do svého 
koutku a čekal, co se stane. Do ringu přiběhli doktoři, a dokonce 
i Pavel, protože to všechno viděl. Nikdo nevěděl, co se Pavlovu 
tátovi stalo. Pavel byl úplně zdrcený, když zjistil, co se s jeho 
tátou stalo. Ještě v ringu zjistili, že Pavlův otec umřel na ochrnutí 
srdce. Hned další den nato, se Pavel s jeho maminkou odstěho-
vali do maminčinýho rodnýho města, kde Pavel další den našel 
nádhernou roklinu. Bylo tam všechno. A podle jezera, které tam 
taky bylo, tuto oblast pojmenoval JEZERNÍ KOTLINA.     JoGr

Sam Budiman

Sam je inteligentní, usměvavý a sportovní typ. Také 
je dobrým hercem DRDS. Je mi velmi sympatický, 
proto jsem se s ním chtěl po svém příchodu do DRDS 
seznámit. Je jedním z mála ze souboru, s kým lze mluvit 
o současném průběhu české i zahraniční fotbalové ligy 

a o sportu vůbec. Oba dva fandíme SK Slávii 
Praha, takže i tohle nás spojuje. 

 Je také vytrvalý. Na letním táboře jsme 
    hráli fotbal a Sam i přes  

   mnohá zranění vystřílel  
  hattrick. Líbilo se mi, že to 

nevzdal a s týmem zvítězil.
Má skvělého bratra Maxe, který se 

zřejmě stane druhým Belmondem, 
protože někde stále skáče, 
na každého se usmívá a je hlasitý. 
Doufám, že i on někdy v budoucnu 
přijde do DRDS.  VáHu
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hned usnula.                                                    MeFo
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Když jsme vyšli na jeviště, byli jsme všichni nejistí a bylo to 
vidět i slyšet, ale po chvíli jsme se vžili do představení. Měl 
jsem radost, že tam nikdo tak moc nezapomínal své věty, 
ale určitě jsem nebyl sám, kdo z toho měl radost. Po před-
stavení jsme sklidili velký úspěch, ale velký neúspěch 
nastal po posledním uklonění. V šatnách nastalo hotové 
peklo… dávání košil a kalhot na ramínka. 
Já osobně jsem skládal tu košili, dokud jsem neztratil nervy 
a nepoprosil mámu, aby mi to poskládala.
A tak pro mě skončila nejen premiéra, ale i den.     ViČič
pozn. redakce: maminky, babičky a skládací pomocníci 
mají vstup do šaten zakázán

Natáčíme:
5.– 9. 3. – Souzvuk Do velké krajiny Dudédu
22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou
27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  
Malá scéna divadla Minor
28.3. 18:00 …a bolelo nebe – Malá scéna divadla Minor

Recitujeme:  
20.2. 17:00 Pražské poetické setkání – souborové kolo STARS
22.2. 16:30 Pražské poetické setkání – souborové kolo MLS
23. 2. a 23. 3. – Kam zmizel můj strýc, pane prezidente? 
edukační program České filharmonie a DRDS, Rudolfinum

Dočetl jsem knihu, která se jmenuje: Chata 
v Jezerní kotlině. Je to o klukovi jménem 
Pavel, který byl známý jak v ulici Zátiší, 
kde bydlí, tak i v celém městě. Jeho otec 
je boxer, který porazil nejsilnějšího boxera 
jménem Evans, a tak se stal nejznámějším 
Pavlův otec. Po několika letech Pavlovýho 
tátu pozval na duel né až tak známý boxer. 

Jmenoval se Carpi. Pavlův táta nepočítal se svým stářím, a tak 
chtěl ukázat, že je furt tak silný, jako když bojoval proti Evansovi, 
a proto šel do ringu. Když už byla plná celá hala, Pavlův táta 
poprvé viděl Carpiho. Mladý a silný boxer už na Pavlova tátu 
čekal v ringu. Hra už začala. V prvním kole se Pavlův táta hodně 
držel, ale při druhém kole už to nedal. Vždy po několika minutách 
se chytil za srdce. Potom byl už úplný konec, kdy se Pavlův táta 
naposledy chytil za srdce a padl na zem. Carpi si zalezl do svého 
koutku a čekal, co se stane. Do ringu přiběhli doktoři, a dokonce 
i Pavel, protože to všechno viděl. Nikdo nevěděl, co se Pavlovu 
tátovi stalo. Pavel byl úplně zdrcený, když zjistil, co se s jeho 
tátou stalo. Ještě v ringu zjistili, že Pavlův otec umřel na ochrnutí 
srdce. Hned další den nato, se Pavel s jeho maminkou odstěho-
vali do maminčinýho rodnýho města, kde Pavel další den našel 
nádhernou roklinu. Bylo tam všechno. A podle jezera, které tam 
taky bylo, tuto oblast pojmenoval JEZERNÍ KOTLINA.     JoGr

Sam Budiman

Sam je inteligentní, usměvavý a sportovní typ. Také 
je dobrým hercem DRDS. Je mi velmi sympatický, 
proto jsem se s ním chtěl po svém příchodu do DRDS 
seznámit. Je jedním z mála ze souboru, s kým lze mluvit 
o současném průběhu české i zahraniční fotbalové ligy 

a o sportu vůbec. Oba dva fandíme SK Slávii 
Praha, takže i tohle nás spojuje. 

 Je také vytrvalý. Na letním táboře jsme 
    hráli fotbal a Sam i přes  

   mnohá zranění vystřílel  
  hattrick. Líbilo se mi, že to 

nevzdal a s týmem zvítězil.
Má skvělého bratra Maxe, který se 

zřejmě stane druhým Belmondem, 
protože někde stále skáče, 
na každého se usmívá a je hlasitý. 
Doufám, že i on někdy v budoucnu 
přijde do DRDS.  VáHu
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Plešner, Bára Sadílková, Meda 
Folprechtová, Valentina Bonnet, Samuel 
Budiman, Jakub Sejkora, fotografie 
Hana Novenková, grafika Magdalena 
Martinovská 

Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 
dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 
divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 
DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 
DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  
Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  
s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-
2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 
otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-
ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 
zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  
olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 
Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?
Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  
v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  
Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 
do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 
to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 
a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 
My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 
šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 
jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 
brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  
svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  
na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 
měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 
nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 
bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 
hned usnula.                                                    MeFo
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Když jsme vyšli na jeviště, byli jsme všichni nejistí a bylo to 
vidět i slyšet, ale po chvíli jsme se vžili do představení. Měl 
jsem radost, že tam nikdo tak moc nezapomínal své věty, 
ale určitě jsem nebyl sám, kdo z toho měl radost. Po před-
stavení jsme sklidili velký úspěch, ale velký neúspěch 
nastal po posledním uklonění. V šatnách nastalo hotové 
peklo… dávání košil a kalhot na ramínka. 
Já osobně jsem skládal tu košili, dokud jsem neztratil nervy 
a nepoprosil mámu, aby mi to poskládala.
A tak pro mě skončila nejen premiéra, ale i den.     ViČič
pozn. redakce: maminky, babičky a skládací pomocníci 
mají vstup do šaten zakázán

Natáčíme:
5.- 9. 3. – Souzvuk Do velké krajiny Dudédu
22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou
27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  
Malá scéna divadla Minor
28.3. 18:00 …a bolelo nebe - Malá scéna divadla Minor

Recitujeme:  
20.2. 17:00 Pražské poetické setkání  - souborové kolo 
STARS
22.2. 16:30 Pražské poetické setkání – souborové kolo MLS

Dočetl jsem knihu která se jmenuje:Chata 
v Jezerní kotllině Je to o klukovi jménem 
Pavel, který byl známí jak v ulici Zátiší 
kde bydlí tak i v celím městě. Jeho otec 
je boxer který porazil nejsilnějšího boxera 
jménem Evans, a tak se stal nejznamějším 
Pavlův otec. Po několika letech Pavlovího 
tátu pozval na duel né až tak známý boxer. 
Jmenoval se Carpi. Pavlliv táta nepočítal 

se svým stářím a tak chtěl ukázat, že je furt tak silný jako 
když bojoval proti Evansovi a proto šel do ringu. Když už 
byla plná celá hala, Pavlův táta poprvé viděl Carpiho. Mladý 
a silný boxer už na Pavlova tátu čekal v ringu. Hra už začala. 
V prvním kole se Pavlův táta hodně držel ale při druhém kole 
už to nedal. Vždy po několika minutách se chytil za srdce. 
Potom byl už úplný konec, kdy se Pavůlv táta naposledy 
chytil za srdce a padl na zem. Carpi si zalezl do svého koutku 
a čekal co se stane. Do ringu přiběhli doktoři a dokonce 
i Pavel protože to všechno viděl. Nikdo nevěděl co se Pavlovu 
tátovi stalo. Pavel byl úplně zdrcený když zjistil co se s jeho 
tátou stalo. Ještě v ringu zjistili, že Pavlův otec umřel na ochr-
nutí srdce. Hned další den na to, se Pavel s jeho maminkou 
odstěhovali do maminčinýho rodnýho města, kde Pavel další 
den našel nádhernou roklinu. Bylo tam všechno. A podle 
jezera, které tam taky bylo, tuto oblas tpojemnoval JEZERNÍ 
KOTLINA.                                                                   JoGr

Sam Budiman

Sam je inteligentní, usměvavý a sportovní typ. Také 
je dobrým hercem DRDS. Je mi velmi sympatický, 
proto jsem se s ním chtěl po svém příchodu do DRDS 
seznámit. Je jedním z mála ze souboru, s kým lze mluvit 
o současném průběhu české i zahraniční fotbalové ligy 

a o sportu vůbec. Oba dva fandíme SK Slávii 
Praha, takže i tohle nás spojuje. 

 Je také vytrvalý. Na letním táboře jsme 
    hráli fotbal a Sam i přes  

   mnohá zranění vystřílel  
  hattrick. Líbilo se mi, že to 

nevzdal a s týmem zvítězil.
Má skvělého bratra Maxe, který se 

zřejmě stane druhým Belmondem, 
protože někde stále skáče, 
na každého se usmívá a je hlasitý. 
Doufám, že i on někdy v budoucnu 
přijde do DRDS.  VáHu

AlGr

Zkouška proběhla podle mého názoru velice dobře. 
Trvala cca. 45 min. Poté jsme slyšeli spoustu skvě-
lých názorů. Ohlas byl pozitivní.  
V roli Tomáše se vystřídali Matouš Košař a Mikuláš 
Převrátil. Otce hrál Prokop Košař, maminku Kačka 
Kasíková, Markétu Anna Jarkovská, paní terezín-
skou Dorota Tučková a Ježíše Matyáš Hlaváček. 
Podle názorů diváků, které jsme se dozvěděli po 
konci zkoušky, vyšlo najevo, že tento příběh je velice 
smutný, na konci se ale ukáže, že tatínek, který za 
svou vírou skrýval vlastní názory, má vlastně svou 
rodinu moc rád.

(volně, ale velmi volně tlumočeno – pozn. red.) 

                                                                  FrK

aneb jak Anča a Pepík zabloudili na Mělník.

Nedávno jsme si vyjeli s rodiči na výlet na Mělník. Ne- 
jenže je krásné procházet se podél řeky Labe a spatřit, 
jak se Vltava vlévá do Labe, ale stojí i za to jít se podívat 
do města. Když jsme zrovna procházeli kolem mělnické 
Prašné brány, upoutal nás plakát s pozvánkou na výstavu 
komiksové tvůrčí dílny Lucie Lomové. Určitě znáte její 
komiksy „Anča a Pepík“. Samozřejmě jsme se šli ihned 
podívat dovnitř. Vystoupali jsme po strmých dřevěných 
točitých schodech do prvního patra staré věže. Tam byla 
jakási kavárnička. V druhém i třetím patře byly kromě 
ukázek z autorčiných komiksů a hodinového stroje i sto-
lečky s židlemi, které také patřily ke kavárně. Říkala jsem 
si, jak asi paní kavárnice zvládne vynést plné hrnečky 
nebo talířky s občerstvením po točitém schodišti do nej-
vyšších pater věže. Ale to jsem si nevšimla kladkostroje 
s maličkým tácem, který se pohyboval středem věže mezi 
vinutým schodištěm s plnými hrnečky zdola nahoru a s práz-
dným nádobím zase v opačném směru. Ale abych nepsala 
jen o jídle, vrátíme se ke komiksům. Na výstavě uvidíte 
jak novější, tak i starší komiksové příběhy Lucie Lomové. 
Moc mě zaujal i pobavil komiks „Chvilka pro tebe – rodinný 

komiks vánoční“, tak jestli se tam někdy stavíte, 
prohlédněte si jej. 

Z horního patra věže je také moc krásný výhled 
na náměstí i na mělnický kostel. Výstava potrvá 
do 13.5., určitě se tam stavte, stojí to za to.

 SoBra

22. března, za chladného rána, se 15 dětí z DRDS vydalo na asi hodinovou cestu na vojenské letiště v Čáslavi. Už vesnici před Čáslaví jsme zahlédli vojenské letadlo, ale zážitek byl ještě větší, když jsme 
vzlet viděli zblízka. Jako první jsme zastavili v hasičské zbrojnici letiště. Viděli jsme tam celkem devět plně vybavených hasičských aut a dokonce jedno hasičské kolo. Někteří z nás si mohli sednout 
do jednoho z aut, další okukovali oblečení připravené k zásahu na tyčích přimontovaných k plechové stěně.

Odtud jsme se přesunuli do hangáru údržby a oprav letounů L-159 ALCA a L-39 Albartos. Do L-39 Albatros si někteří mohli sednout, do JAS-39C Gripen v druhé části hangáru jsme mohli pouze nahlédnout. 
Pak ale už byl čas na oběd. Proto náš autobus zamířil k místní jídelně. Možná si myslíte, že jídlo vypadalo a chutnalo jako „kejda“, ale to se pěkně mýlíte. Tak dobrý řízek s bramborovou kaší jsem jedl snad 
jen od mé mamky. Poté jsme už nastoupili do autobusu, připásali jsme se, pan řidič nastartoval motor a my jsme s hlavami plnými zážitků a plným edirolem projeli bránou vojenského letiště v Čáslavi.   VoJan

na představení 
Do velké krajiny Dudédu

aneb jak Anča a Pepík zabloudili na Mělník.

Nedávno jsme si vyjeli s rodiči na výlet na Mělník. Ne- 

jenže je krásné procházet se podél řeky Labe a spatřit, 

jak se Vltava vlévá do Labe, ale stojí i za to jít se podívat 

do města. Když jsme zrovna procházeli kolem mělnické 

Prašné brány, upoutal nás plakát s pozvánkou na výstavu 

komiksové tvůrčí dílny Lucie Lomové. Určitě znáte její 

komiksy „Anča a Pepík“. Samozřejmě jsme se šli ihned 

podívat dovnitř. Vystoupali jsme po strmých dřevěných 

točitých schodech do prvního patra staré věže. Tam byla 

jakási kavárnička. V druhém i třetím patře byly kromě 

ukázek z autorčiných komiksů a hodinového stroje i sto-

lečky s židlemi, které také patřily ke kavárně. Říkala jsem 

si, jak asi paní kavárnice zvládne vynést plné hrnečky 

nebo talířky s občerstvením po točitém schodišti do nej-

vyšších pater věže. Ale to jsem si nevšimla kladkostroje 

s maličkým tácem, který se pohyboval středem věže mezi 

vinutým schodištěm s plnými hrnečky zdola nahoru a s práz-

dným nádobím zase v opačném směru. Ale abych nepsala 

jen o jídle, vrátíme se ke komiksům. Na výstavě uvidíte 

jak novější, tak i starší komiksové příběhy Lucie Lomové. 

Moc mě zaujal i pobavil komiks „Chvilka pro tebe – rodinný 

komiks vánoční“, tak jestli se tam někdy stavíte, 

prohlédněte si jej. 

Z horního patra věže je také moc krásný výhled 

na náměstí i na mělnický kostel. Výstava potrvá 

do 13.5., určitě se tam stavte, stojí to za to.

 

SoBra

22. března, za chladného rána, se 15 dětí z DRDS vydalo na asi hodinovou cestu na vojenské letiště v Čáslavi. Už vesnici před Čáslaví jsme zahlédli vojenské letadlo, ale zážitek byl ještě větší, když jsme 

vzlet viděli zblízka. Jako první jsme zastavili v hasičské zbrojnici letiště. Viděli jsme tam celkem devět plně vybavených hasičských aut a dokonce jedno hasičské kolo. Někteří z nás si mohli sednout 

do jednoho z aut, další okukovali oblečení připravené k zásahu na tyčích přimontovaných k plechové stěně.

Odtud jsme se přesunuli do hangáru údržby a oprav letounů L-159 ALCA a L-39 Albartos. Do L-39 Albatros si někteří mohli sednout, do JAS-39C Gripen v druhé části hangáru jsme mohli pouze nahlédnout. 

Pak ale už byl čas na oběd. Proto náš autobus zamířil k místní jídelně. Možná si myslíte, že jídlo vypadalo a chutnalo jako „kejda“, ale to se pěkně mýlíte. Tak dobrý řízek s bramborovou kaší jsem jedl snad 

jen od mé mamky. Poté jsme už nastoupili do autobusu, připásali jsme se, pan řidič nastartoval motor a my jsme s hlavami plnými zážitků a plným edirolem projeli bránou vojenského letiště v Čáslavi.   VoJan

na představení 

Do velké krajiny Dudédu

aneb jak Anča a Pepík zabloudili na Mělník.

Nedávno jsme si vyjeli s rodiči na výlet na Mělník. Ne- 

jenže je krásné procházet se podél řeky Labe a spatřit, 

jak se Vltava vlévá do Labe, ale stojí i za to jít se podívat 

do města. Když jsme zrovna procházeli kolem mělnické 

Prašné brány, upoutal nás plakát s pozvánkou na výstavu 

komiksové tvůrčí dílny Lucie Lomové. Určitě znáte její 

komiksy „Anča a Pepík“. Samozřejmě jsme se šli ihned 

podívat dovnitř. Vystoupali jsme po strmých dřevěných 

točitých schodech do prvního patra staré věže. Tam byla 

jakási kavárnička. V druhém i třetím patře byly kromě 

ukázek z autorčiných komiksů a hodinového stroje i sto-

lečky s židlemi, které také patřily ke kavárně. Říkala jsem 

si, jak asi paní kavárnice zvládne vynést plné hrnečky 

nebo talířky s občerstvením po točitém schodišti do nej-

vyšších pater věže. Ale to jsem si nevšimla kladkostroje 

s maličkým tácem, který se pohyboval středem věže mezi 

vinutým schodištěm s plnými hrnečky zdola nahoru a s práz-

dným nádobím zase v opačném směru. Ale abych nepsala 

jen o jídle, vrátíme se ke komiksům. Na výstavě uvidíte 

jak novější, tak i starší komiksové příběhy Lucie Lomové. 

Moc mě zaujal i pobavil komiks „Chvilka pro tebe – rodinný 

komiks vánoční“, tak jestli se tam někdy stavíte, 

prohlédněte si jej. 

Z horního patra věže je také moc krásný výhled 

na náměstí i na mělnický kostel. Výstava potrvá 

do 13.5., určitě se tam stavte, stojí to za to.

 

SoBra

22. března, za chladného rána, se 15 dětí z DRDS vydalo na asi hodinovou cestu na vojenské letiště v Čáslavi. Už vesnici před Čáslaví jsme zahlédli vojenské letadlo, ale zážitek byl ještě větší, když jsme 

vzlet viděli zblízka. Jako první jsme zastavili v hasičské zbrojnici letiště. Viděli jsme tam celkem devět plně vybavených hasičských aut a dokonce jedno hasičské kolo. Někteří z nás si mohli sednout 

do jednoho z aut, další okukovali oblečení připravené k zásahu na tyčích přimontovaných k plechové stěně.

Odtud jsme se přesunuli do hangáru údržby a oprav letounů L-159 ALCA a L-39 Albartos. Do L-39 Albatros si někteří mohli sednout, do JAS-39C Gripen v druhé části hangáru jsme mohli pouze nahlédnout. 

Pak ale už byl čas na oběd. Proto náš autobus zamířil k místní jídelně. Možná si myslíte, že jídlo vypadalo a chutnalo jako „kejda“, ale to se pěkně mýlíte. Tak dobrý řízek s bramborovou kaší jsem jedl snad 

jen od mé mamky. Poté jsme už nastoupili do autobusu, připásali jsme se, pan řidič nastartoval motor a my jsme s hlavami plnými zážitků a plným edirolem projeli bránou vojenského letiště v Čáslavi.   VoJan

na představení 

Do velké krajiny Dudédu



12. 5. – Oslavy 150. výročí 
položení základního kamene 
Národního divadla – v rám- 
ci letošních oslav tohoto 
významného jubilea pořádá 
Národní divadlo mimořádný 
happening na náměstí  

Václava Havla v Praze (Piazzeta Národního divadla),  
DRDS vystoupí v 15.20. 
16. 5. Divadlo Minor – Kam zmizela Rebarbora a veřejná 
zkouška Všehokniha
2. 6. – Pacov – Benefice s Dominicem Millerem, Stingovým 
dvorním kytaristou. Výtěžek bude prostřednictvím organi-
zace Člověk v tísni použit na nákup drobných hudebních 
nástrojů pro děti ve školách na severu Sýrie.

8. 5. – ČRo Vltava, 8.15
Jeden jestřáb mnoho vran rozhání. 
Příběh československého leteckého esa Karla Kuttelwaschra 
a reportáž z prostředí jeho dnešních následovníků na  
21. základně taktického letectva v Čáslavi.

do Svitav! 
Vážení vedoucí dětských souborů,
blahopřejeme Vám k doporučení Vaší inscenace do širšího 
výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna 2018. Progra-
mová rada Dětské scény se rozhodla ZAŘADIT VAŠI 
INSCENACI DO PROGRAMU přehlídky (k deseti přímým 
postupům vybírala pět inscenací z celkových 30 doporu-
čení, několik dalších má pozici „náhradníků“).
Přehlídka se koná ve Svitavách ve dnech 8.–14. června. 
Počítáme s vystoupením Vašeho souboru!

N e z n á m o  ( p o v í d k a ) .  Místnost, ve které sedím, je prosvětle-

ná umělým bílým světlem. Není tady zima, ale ani teplo. Vzduch 

 se nehýbe. Před nějakou dobou jsem ještě slyšel bzučení žáro- 

vek. Teď už neslyším nic. Říkám před nějakou dobou, protože  

pojem o čase zmizel jako první. Pak zmizela tma za zavřenýma 

očima. Místo ní tam bylo jen to světlo. A nakonec, nakonec zmi- 

zel zvuk. Neslyším žárovky, neslyším svůj dech, své myšlen- 

ky, neslyším ani tlouct své srdce. To všechno je pryč. Všech- 

no, až na ty čtyři stěny. Čtyři stěny, které mě drží mezi sebou.   

A pak jsou tu ty dveře. Jsou stejně bílé jako stěny, které je objí-

mají. Sedmdesát sedm a půl palce na výšku a skoro dvacet 

čtyři na šířku. Jenom plocha, bez otvoru, abych mohl vyhléd-

nout ven, bez kliky. Jsou celkem úzké. Užší, než jsem měl ve 

svém starém bytě. Ano, i na to místo si vzpomínám. To je ta 

hlavní věc, která ještě stále nezmizela. Moje mysl. Neslyším 

ji, ale vím, že je stále tady. To bude nakonec i příčina toho, 

že zmizím já. Chybí mi nevědomost šílenství, kvůli kterému 

mě sem kdysi zavřeli. To jsem si nepředstavoval nic, všechny 

ty věci jsem skutečně viděl. Vím, že moje mysl bude nakonec 

stát za tím, co se mi stane. Domněnky, bez důkazů, založené 

na předpokladech. Představoval jsem si, jaké hrůzy se odehrá-

vají za těmi dveřmi. Přemýšlel jsem nad miliony důvodů, proč 

je tu takové ticho. Bál jsem se toho. A to je ono, to, co nakonec 

vymaže i mě. Strach. Strach z neznáma. KatKa

Dispress číslo 255 připravili: Anežka 
Rösslerová, Johanka Racková, Standa 
Plešner, Bára Sadílková, Meda 
Folprechtová, Valentina Bonnet, Samuel 
Budiman, Jakub Sejkora, fotografie 
Hana Novenková, grafika Magdalena 
Martinovská 

Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 
dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 
divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 
DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 
DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  
Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  
s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-
2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 
otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-
ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 
zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  
olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 
Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?
Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  
v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  
Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 
do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 
to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 
a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 
My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 
šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 
jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 
brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  
svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  
na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 
měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 
nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 
bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 
hned usnula.                                                    MeFo
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Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 

dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 

divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 

DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 

DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  

Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  

s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-

2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 

otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-

ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 

zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  

olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 

Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?

Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  

v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  

Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 

do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 

to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 

a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 

My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 

šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 

jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 

brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  

svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  

na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 

měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 

nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 

bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 

hned usnula.                                                    MeFo
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Dispress číslo 268 připravili: 
Luisa Marešová, Milan Němec, Josef 
Grec, Viktor Čičvák, Václav Hubka, 
Jakub Sejkora, foto Hana Noven-
ková, Antonín Krč, grafika Magdalena 
Martinovská 

Když jsme vyšli na jeviště, byli jsme všichni nejistí a bylo to 

vidět i slyšet, ale po chvíli jsme se vžili do představení. Měl 

jsem radost, že tam nikdo tak moc nezapomínal své věty, 

ale určitě jsem nebyl sám, kdo z toho měl radost. Po před-

stavení jsme sklidili velký úspěch, ale velký neúspěch 

nastal po posledním uklonění. V šatnách nastalo hotové 

peklo… dávání košil a kalhot na ramínka. 

Já osobně jsem skládal tu košili, dokud jsem neztratil nervy 

a nepoprosil mámu, aby mi to poskládala.

A tak pro mě skončila nejen premiéra, ale i den.     ViČič

pozn. redakce: maminky, babičky a skládací pomocníci 

mají vstup do šaten zakázán

Natáčíme:
5.– 9. 3. – Souzvuk Do velké krajiny Dudédu
22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou
27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  

Malá scéna divadla Minor
28.3. 18:00 …a bolelo nebe – Malá scéna divadla Minor

Recitujeme:  
20.2. 17:00 Pražské poetické setkání – souborové kolo STARS

22.2. 16:30 Pražské poetické setkání – souborové kolo MLS

23. 2. a 23. 3. – Kam zmizel můj strýc, pane prezidente? 

edukační program České filharmonie a DRDS, Rudolfinum

Dočetl jsem knihu, která se jmenuje: Chata 

v Jezerní kotlině. Je to o klukovi jménem 

Pavel, který byl známý jak v ulici Zátiší, 

kde bydlí, tak i v celém městě. Jeho otec 

je boxer, který porazil nejsilnějšího boxera 

jménem Evans, a tak se stal nejznámějším 

Pavlův otec. Po několika letech Pavlovýho 

tátu pozval na duel né až tak známý boxer. 

Jmenoval se Carpi. Pavlův táta nepočítal se svým stářím, a tak 

chtěl ukázat, že je furt tak silný, jako když bojoval proti Evansovi, 

a proto šel do ringu. Když už byla plná celá hala, Pavlův táta 

poprvé viděl Carpiho. Mladý a silný boxer už na Pavlova tátu 

čekal v ringu. Hra už začala. V prvním kole se Pavlův táta hodně 

držel, ale při druhém kole už to nedal. Vždy po několika minutách 

se chytil za srdce. Potom byl už úplný konec, kdy se Pavlův táta 

naposledy chytil za srdce a padl na zem. Carpi si zalezl do svého 

koutku a čekal, co se stane. Do ringu přiběhli doktoři, a dokonce 

i Pavel, protože to všechno viděl. Nikdo nevěděl, co se Pavlovu 

tátovi stalo. Pavel byl úplně zdrcený, když zjistil, co se s jeho 

tátou stalo. Ještě v ringu zjistili, že Pavlův otec umřel na ochrnutí 

srdce. Hned další den nato, se Pavel s jeho maminkou odstěho-

vali do maminčinýho rodnýho města, kde Pavel další den našel 

nádhernou roklinu. Bylo tam všechno. A podle jezera, které tam 

taky bylo, tuto oblast pojmenoval JEZERNÍ KOTLINA.     JoGr

Sam Budiman

Sam je inteligentní, usměvavý a sportovní typ. Také 

je dobrým hercem DRDS. Je mi velmi sympatický, 

proto jsem se s ním chtěl po svém příchodu do DRDS 

seznámit. Je jedním z mála ze souboru, s kým lze mluvit 

o současném průběhu české i zahraniční fotbalové ligy 

a o sportu vůbec. Oba dva fandíme SK Slávii 

Praha, takže i tohle nás spojuje. 

 Je také vytrvalý. Na letním táboře jsme 
    hráli fotbal a Sam i přes  

   mnohá zranění vystřílel  
  hattrick. Líbilo se mi, že to 

nevzdal a s týmem zvítězil.

Má skvělého bratra Maxe, který se 

zřejmě stane druhým Belmondem, 

protože někde stále skáče, 
na každého se usmívá a je hlasitý. 

Doufám, že i on někdy v budoucnu 
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Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 

dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 

divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 

DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 

DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  

Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  

s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-

2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 

otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-

ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 

zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  

olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 

Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?

Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  

v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  

Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 

do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 

to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 

a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 

My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 

šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 

jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 

brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  

svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  

na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 

měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 

nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 

bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 

hned usnula.                                                    MeFo
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Když jsme vyšli na jeviště, byli jsme všichni nejistí a bylo to 

vidět i slyšet, ale po chvíli jsme se vžili do představení. Měl 

jsem radost, že tam nikdo tak moc nezapomínal své věty, 

ale určitě jsem nebyl sám, kdo z toho měl radost. Po před-

stavení jsme sklidili velký úspěch, ale velký neúspěch 

nastal po posledním uklonění. V šatnách nastalo hotové 

peklo… dávání košil a kalhot na ramínka. 

Já osobně jsem skládal tu košili, dokud jsem neztratil nervy 

a nepoprosil mámu, aby mi to poskládala.

A tak pro mě skončila nejen premiéra, ale i den.     ViČič

pozn. redakce: maminky, babičky a skládací pomocníci 

mají vstup do šaten zakázán

Natáčíme:
5.- 9. 3. – Souzvuk Do velké krajiny Dudédu
22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou
27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  

Malá scéna divadla Minor
28.3. 18:00 …a bolelo nebe - Malá scéna divadla Minor

Recitujeme:  
20.2. 17:00 Pražské poetické setkání  - souborové kolo 

STARS
22.2. 16:30 Pražské poetické setkání – souborové kolo MLS

Dočetl jsem knihu která se jmenuje:Chata 
v Jezerní kotllině Je to o klukovi jménem 
Pavel, který byl známí jak v ulici Zátiší 
kde bydlí tak i v celím městě. Jeho otec 
je boxer který porazil nejsilnějšího boxera 
jménem Evans, a tak se stal nejznamějším 
Pavlův otec. Po několika letech Pavlovího 
tátu pozval na duel né až tak známý boxer. 
Jmenoval se Carpi. Pavlliv táta nepočítal 

se svým stářím a tak chtěl ukázat, že je furt tak silný jako 

když bojoval proti Evansovi a proto šel do ringu. Když už 

byla plná celá hala, Pavlův táta poprvé viděl Carpiho. Mladý 

a silný boxer už na Pavlova tátu čekal v ringu. Hra už začala. 

V prvním kole se Pavlův táta hodně držel ale při druhém kole 

už to nedal. Vždy po několika minutách se chytil za srdce. 

Potom byl už úplný konec, kdy se Pavůlv táta naposledy 

chytil za srdce a padl na zem. Carpi si zalezl do svého koutku 

a čekal co se stane. Do ringu přiběhli doktoři a dokonce 

i Pavel protože to všechno viděl. Nikdo nevěděl co se Pavlovu 

tátovi stalo. Pavel byl úplně zdrcený když zjistil co se s jeho 

tátou stalo. Ještě v ringu zjistili, že Pavlův otec umřel na ochr-

nutí srdce. Hned další den na to, se Pavel s jeho maminkou 

odstěhovali do maminčinýho rodnýho města, kde Pavel další 

den našel nádhernou roklinu. Bylo tam všechno. A podle 

jezera, které tam taky bylo, tuto oblas tpojemnoval JEZERNÍ 

KOTLINA.                                                                   JoGr

Sam Budiman

Sam je inteligentní, usměvavý a sportovní typ. Také 

je dobrým hercem DRDS. Je mi velmi sympatický, 

proto jsem se s ním chtěl po svém příchodu do DRDS 

seznámit. Je jedním z mála ze souboru, s kým lze mluvit 

o současném průběhu české i zahraniční fotbalové ligy 

a o sportu vůbec. Oba dva fandíme SK Slávii 

Praha, takže i tohle nás spojuje. 

 Je také vytrvalý. Na letním táboře jsme 
    hráli fotbal a Sam i přes  

   mnohá zranění vystřílel  
  hattrick. Líbilo se mi, že to 

nevzdal a s týmem zvítězil.

Má skvělého bratra Maxe, který se 

zřejmě stane druhým Belmondem, 

protože někde stále skáče, 
na každého se usmívá a je hlasitý. 

Doufám, že i on někdy v budoucnu 

přijde do DRDS.  VáHu
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mají sto osmnáct palců.To už jsem stihl přepočítat snad stokrát.
Meda

Meda je jedna z mých nejlepších kamarádek z DRDS, 
proto jsem si vybrala, že o ní napíši. Meda má velké oči, 
takže působí roztomile. Chodí do 4. třídy. Je jí 9 let, ale 
to se teď v květnu změní… : ) Jednou mi Meda vyprá-
věla, že jí rodiče dali jméno Meda proto, že když se naro-
dila, tak jí voněly vlásky po medu. Má 3 sourozence. 
Dvě mladší sestry, Kristýnku a Terezku, a také mladšího 
bratra Honzíčka. Jednou jsem u ní doma byla na návštěvě  
a bylo to moc fajn. Myslím, že mít tolik sourozenců může 
být docela zábava. Mezi další zájmové kroužky, na které 

Meda kromě DRDS ještě chodí, jsou krasobrus-
lení a hra na violoncello. Také ráda čte  

a hraje různé společenské hry. 
Jejím oblíbeným sportem je 

vybíjená.  Jedním z nejoblíbe-
nějších Mediných jídel jsou 

palačinky. Naopak jídlo, 
které ráda nemá, je vše,  

v čem je mák… Meda 
je veselá a skoro vše- 
mu se směje. A já 
jsem s ní ráda, pro- 
tože je s ní le- 
grace.   AnŠu

Pepa Grec je inteligentní, vtipný a přátelský. Seznámili 
jsme se spolu ještě dříve, než jsem začal do DRDS 
chodit. Znal jsem jeho bráchu Lojzíka a jednou jsme šli 
všichni společně se sourozenci do kina. 

Po mém příchodu do souboru jsme se začali čím dál 
tím víc sbližovat a dnes jsme už téměř nerozluční 
kamarádi.

Nedávno začal nosit brýle a celkem mě to překvapilo. 
To má asi z toho, že hodně čte.

Aktuálně je obsazený do nové hlavní role Rašky ve 
zpracování románu Oty Pavla Pohádka o Raškovi. Já 
tam hraju Baťu, Plíška a ruského i německého vojáka. 
Menší role v jiných hrách spolu často alternujeme –  
i s jeho bráchou Lojzou.

Doufám, že příští rok spolu začneme chodit do Stars. 

A proč jsem se rozhodl psát dnes zrovna o Pepovi? 
Protože je z DRDS jediný, kdo o mně psal, tak jsem mu 
to chtěl oplatit.                                                       VáHu

Oslavy 150. výročí položení základního kamene 
Národního divadla
V sobotu 12. 5. 2018 jsme účinkovali s DRDS na osla-
vách k tomuto výročí. Akce se odehrávala na náměstí 
Václava Havla, kde bylo postavené podium, na kterém 
se střídali různí umělci, divadelní představení, vystou-
pení folklorních souborů atd. Dismanův soubor předvedl 
zkrácenou verzi Českého roku.
Myslím, že se nám to povedlo. Za odměnu někteří 
rodiče koupili dětem cukrovou vatu, která se prodá-
vala naproti podiu. KašA

Dispress číslo 271 připravili: Adéla Kašparová, 
Václav Hubka, František Kratochvíl, Tomáš 
Poláček, Jakub Sejkora, foto Hana Novenková, 
grafika Magdalena Martinovská. Květen 2018

                           Dismanův rozhlasový dětský  
                  soubor se těší na nové členy!

             V DRDS hrajeme divadlo, natáčíme literárně-   
          -dramatické i reportážní pořady, recitujeme,  
          letně se soustředíme, vydáváme vlastní časopis  
        Dispress, naše představení hudebně doprovází  
       souborový orchestr Discollegium. 

       V září proběhne, tak jako každý rok, konkurz do    
      Přípravky DRDS. Účastnit se ho mohou děti ve věku  
      šesti až deseti let, výjimečně i starší děti. Přihlášky  
       posílejte do 30. června na adresu hana.novenkova 
         @rozhlas.cz. Podrobné informace o dění v souboru  
            i konkurzu najdete na našich webových stránkách            
               – http://www.rozhlas.cz/drds/portal/.

12. 5. – Oslavy 150. výročí 
položení základního kamene 
Národního divadla – v rám- 
ci letošních oslav tohoto 
významného jubilea pořádá 
Národní divadlo mimořádný 
happening na náměstí  

Václava Havla v Praze (Piazzeta Národního divadla),  
DRDS vystoupí v 15.20. 
16. 5. Divadlo Minor – Kam zmizela Rebarbora a veřejná 
zkouška Všehokniha
2. 6. – Pacov – Benefice s Dominicem Millerem, Stingovým 
dvorním kytaristou. Výtěžek bude prostřednictvím organi-
zace Člověk v tísni použit na nákup drobných hudebních 
nástrojů pro děti ve školách na severu Sýrie.

8. 5. – ČRo Vltava, 8.15
Jeden jestřáb mnoho vran rozhání. 
Příběh československého leteckého esa Karla Kuttelwaschra 
a reportáž z prostředí jeho dnešních následovníků na  
21. základně taktického letectva v Čáslavi.

do Svitav! 
Vážení vedoucí dětských souborů,
blahopřejeme Vám k doporučení Vaší inscenace do širšího 
výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna 2018. Progra-
mová rada Dětské scény se rozhodla ZAŘADIT VAŠI 
INSCENACI DO PROGRAMU přehlídky (k deseti přímým 
postupům vybírala pět inscenací z celkových 30 doporu-
čení, několik dalších má pozici „náhradníků“).
Přehlídka se koná ve Svitavách ve dnech 8.–14. června. 
Počítáme s vystoupením Vašeho souboru!

N e z n á m o  ( p o v í d k a ) .  Místnost, ve které sedím, je prosvětle-

ná umělým bílým světlem. Není tady zima, ale ani teplo. Vzduch 

 se nehýbe. Před nějakou dobou jsem ještě slyšel bzučení žáro- 

vek. Teď už neslyším nic. Říkám před nějakou dobou, protože  

pojem o čase zmizel jako první. Pak zmizela tma za zavřenýma 

očima. Místo ní tam bylo jen to světlo. A nakonec, nakonec zmi- 

zel zvuk. Neslyším žárovky, neslyším svůj dech, své myšlen- 

ky, neslyším ani tlouct své srdce. To všechno je pryč. Všech- 

no, až na ty čtyři stěny. Čtyři stěny, které mě drží mezi sebou.   

A pak jsou tu ty dveře. Jsou stejně bílé jako stěny, které je objí-

mají. Sedmdesát sedm a půl palce na výšku a skoro dvacet 

čtyři na šířku. Jenom plocha, bez otvoru, abych mohl vyhléd-

nout ven, bez kliky. Jsou celkem úzké. Užší, než jsem měl ve 

svém starém bytě. Ano, i na to místo si vzpomínám. To je ta 

hlavní věc, která ještě stále nezmizela. Moje mysl. Neslyším 

ji, ale vím, že je stále tady. To bude nakonec i příčina toho, 

že zmizím já. Chybí mi nevědomost šílenství, kvůli kterému 

mě sem kdysi zavřeli. To jsem si nepředstavoval nic, všechny 

ty věci jsem skutečně viděl. Vím, že moje mysl bude nakonec 

stát za tím, co se mi stane. Domněnky, bez důkazů, založené 

na předpokladech. Představoval jsem si, jaké hrůzy se odehrá-

vají za těmi dveřmi. Přemýšlel jsem nad miliony důvodů, proč 

je tu takové ticho. Bál jsem se toho. A to je ono, to, co nakonec 

vymaže i mě. Strach. Strach z neznáma. KatKa

Dispress číslo 255 připravili: Anežka 
Rösslerová, Johanka Racková, Standa 
Plešner, Bára Sadílková, Meda 
Folprechtová, Valentina Bonnet, Samuel 
Budiman, Jakub Sejkora, fotografie 
Hana Novenková, grafika Magdalena 
Martinovská 

Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 
dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 
divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 
DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 
DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  
Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  
s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-
2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 
otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-
ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 
zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  
olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 
Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?
Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  
v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  
Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 
do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 
to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 
a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 
My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 
šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 
jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 
brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  
svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  
na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 
měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 
nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 
bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 
hned usnula.                                                    MeFo
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Dispress číslo 270 připravili: Sophie Bransten, 
Anežka Šubrtová, Katharina Kasíková, Nina 
Rudišová, Jan Vokrouhlecký, Jakub Sejkora, 
foto Hana Novenková, grafika Magdalena 
Martinovská. Duben 2018

 

Dispress číslo 255 připravili: Anežka 
Rösslerová, Johanka Racková, Standa 
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Budiman, Jakub Sejkora, fotografie 
Hana Novenková, grafika Magdalena 
Martinovská 

Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 

dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 

divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 

DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 

DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  

Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  

s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-

2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 

otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-

ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 

zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  

olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 

Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?

Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  

v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  

Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 

do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 

to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 

a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 

My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 

šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 

jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 

brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  

svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  

na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 

měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 

nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 

bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 

hned usnula.                                                    MeFo
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Dispress číslo 268 připravili: 
Luisa Marešová, Milan Němec, Josef 
Grec, Viktor Čičvák, Václav Hubka, 
Jakub Sejkora, foto Hana Noven-
ková, Antonín Krč, grafika Magdalena 
Martinovská 

Když jsme vyšli na jeviště, byli jsme všichni nejistí a bylo to 

vidět i slyšet, ale po chvíli jsme se vžili do představení. Měl 

jsem radost, že tam nikdo tak moc nezapomínal své věty, 

ale určitě jsem nebyl sám, kdo z toho měl radost. Po před-

stavení jsme sklidili velký úspěch, ale velký neúspěch 

nastal po posledním uklonění. V šatnách nastalo hotové 

peklo… dávání košil a kalhot na ramínka. 

Já osobně jsem skládal tu košili, dokud jsem neztratil nervy 

a nepoprosil mámu, aby mi to poskládala.

A tak pro mě skončila nejen premiéra, ale i den.     ViČič

pozn. redakce: maminky, babičky a skládací pomocníci 

mají vstup do šaten zakázán

Natáčíme:
5.– 9. 3. – Souzvuk Do velké krajiny Dudédu
22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou
27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  

Malá scéna divadla Minor
28.3. 18:00 …a bolelo nebe – Malá scéna divadla Minor

Recitujeme:  
20.2. 17:00 Pražské poetické setkání – souborové kolo STARS

22.2. 16:30 Pražské poetické setkání – souborové kolo MLS

23. 2. a 23. 3. – Kam zmizel můj strýc, pane prezidente? 

edukační program České filharmonie a DRDS, Rudolfinum

Dočetl jsem knihu, která se jmenuje: Chata 

v Jezerní kotlině. Je to o klukovi jménem 

Pavel, který byl známý jak v ulici Zátiší, 

kde bydlí, tak i v celém městě. Jeho otec 

je boxer, který porazil nejsilnějšího boxera 

jménem Evans, a tak se stal nejznámějším 

Pavlův otec. Po několika letech Pavlovýho 

tátu pozval na duel né až tak známý boxer. 

Jmenoval se Carpi. Pavlův táta nepočítal se svým stářím, a tak 

chtěl ukázat, že je furt tak silný, jako když bojoval proti Evansovi, 

a proto šel do ringu. Když už byla plná celá hala, Pavlův táta 

poprvé viděl Carpiho. Mladý a silný boxer už na Pavlova tátu 

čekal v ringu. Hra už začala. V prvním kole se Pavlův táta hodně 

držel, ale při druhém kole už to nedal. Vždy po několika minutách 

se chytil za srdce. Potom byl už úplný konec, kdy se Pavlův táta 

naposledy chytil za srdce a padl na zem. Carpi si zalezl do svého 

koutku a čekal, co se stane. Do ringu přiběhli doktoři, a dokonce 

i Pavel, protože to všechno viděl. Nikdo nevěděl, co se Pavlovu 

tátovi stalo. Pavel byl úplně zdrcený, když zjistil, co se s jeho 

tátou stalo. Ještě v ringu zjistili, že Pavlův otec umřel na ochrnutí 

srdce. Hned další den nato, se Pavel s jeho maminkou odstěho-

vali do maminčinýho rodnýho města, kde Pavel další den našel 

nádhernou roklinu. Bylo tam všechno. A podle jezera, které tam 

taky bylo, tuto oblast pojmenoval JEZERNÍ KOTLINA.     JoGr

Sam Budiman

Sam je inteligentní, usměvavý a sportovní typ. Také 

je dobrým hercem DRDS. Je mi velmi sympatický, 

proto jsem se s ním chtěl po svém příchodu do DRDS 

seznámit. Je jedním z mála ze souboru, s kým lze mluvit 

o současném průběhu české i zahraniční fotbalové ligy 

a o sportu vůbec. Oba dva fandíme SK Slávii 

Praha, takže i tohle nás spojuje. 

 Je také vytrvalý. Na letním táboře jsme 
    hráli fotbal a Sam i přes  

   mnohá zranění vystřílel  
  hattrick. Líbilo se mi, že to 

nevzdal a s týmem zvítězil.

Má skvělého bratra Maxe, který se 

zřejmě stane druhým Belmondem, 

protože někde stále skáče, 
na každého se usmívá a je hlasitý. 

Doufám, že i on někdy v budoucnu 

přijde do DRDS.  VáHu Dispress číslo 255 připravili: Anežka 
Rösslerová, Johanka Racková, Standa 
Plešner, Bára Sadílková, Meda 
Folprechtová, Valentina Bonnet, Samuel 
Budiman, Jakub Sejkora, fotografie 
Hana Novenková, grafika Magdalena 
Martinovská 

Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 

dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 

divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 

DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 

DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  

Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  

s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-

2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 

otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-

ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 

zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  

olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 

Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?

Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  

v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  

Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 

do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 

to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 

a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 

My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 

šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 

jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 

brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  

svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  

na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 

měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 

nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 

bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 

hned usnula.                                                    MeFo
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Dispress číslo 268 připravili: 
Luisa Marešová, Milan Němec, Josef 
Grec, Viktor Čičvák, Václav Hubka, 
Jakub Sejkora, foto Hana Noven-
ková, Antonín Krč, grafika Magdalena 
Martinovská 

Když jsme vyšli na jeviště, byli jsme všichni nejistí a bylo to 

vidět i slyšet, ale po chvíli jsme se vžili do představení. Měl 

jsem radost, že tam nikdo tak moc nezapomínal své věty, 

ale určitě jsem nebyl sám, kdo z toho měl radost. Po před-

stavení jsme sklidili velký úspěch, ale velký neúspěch 

nastal po posledním uklonění. V šatnách nastalo hotové 

peklo… dávání košil a kalhot na ramínka. 

Já osobně jsem skládal tu košili, dokud jsem neztratil nervy 

a nepoprosil mámu, aby mi to poskládala.

A tak pro mě skončila nejen premiéra, ale i den.     ViČič

pozn. redakce: maminky, babičky a skládací pomocníci 

mají vstup do šaten zakázán

Natáčíme:
5.- 9. 3. – Souzvuk Do velké krajiny Dudédu
22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou
27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  

Malá scéna divadla Minor
28.3. 18:00 …a bolelo nebe - Malá scéna divadla Minor

Recitujeme:  
20.2. 17:00 Pražské poetické setkání  - souborové kolo 

STARS
22.2. 16:30 Pražské poetické setkání – souborové kolo MLS

Dočetl jsem knihu která se jmenuje:Chata 
v Jezerní kotllině Je to o klukovi jménem 
Pavel, který byl známí jak v ulici Zátiší 
kde bydlí tak i v celím městě. Jeho otec 
je boxer který porazil nejsilnějšího boxera 
jménem Evans, a tak se stal nejznamějším 
Pavlův otec. Po několika letech Pavlovího 
tátu pozval na duel né až tak známý boxer. 
Jmenoval se Carpi. Pavlliv táta nepočítal 

se svým stářím a tak chtěl ukázat, že je furt tak silný jako 

když bojoval proti Evansovi a proto šel do ringu. Když už 

byla plná celá hala, Pavlův táta poprvé viděl Carpiho. Mladý 

a silný boxer už na Pavlova tátu čekal v ringu. Hra už začala. 

V prvním kole se Pavlův táta hodně držel ale při druhém kole 

už to nedal. Vždy po několika minutách se chytil za srdce. 

Potom byl už úplný konec, kdy se Pavůlv táta naposledy 

chytil za srdce a padl na zem. Carpi si zalezl do svého koutku 

a čekal co se stane. Do ringu přiběhli doktoři a dokonce 

i Pavel protože to všechno viděl. Nikdo nevěděl co se Pavlovu 

tátovi stalo. Pavel byl úplně zdrcený když zjistil co se s jeho 

tátou stalo. Ještě v ringu zjistili, že Pavlův otec umřel na ochr-

nutí srdce. Hned další den na to, se Pavel s jeho maminkou 

odstěhovali do maminčinýho rodnýho města, kde Pavel další 

den našel nádhernou roklinu. Bylo tam všechno. A podle 

jezera, které tam taky bylo, tuto oblas tpojemnoval JEZERNÍ 

KOTLINA.                                                                   JoGr

Sam Budiman

Sam je inteligentní, usměvavý a sportovní typ. Také 

je dobrým hercem DRDS. Je mi velmi sympatický, 

proto jsem se s ním chtěl po svém příchodu do DRDS 

seznámit. Je jedním z mála ze souboru, s kým lze mluvit 

o současném průběhu české i zahraniční fotbalové ligy 

a o sportu vůbec. Oba dva fandíme SK Slávii 

Praha, takže i tohle nás spojuje. 

 Je také vytrvalý. Na letním táboře jsme 
    hráli fotbal a Sam i přes  

   mnohá zranění vystřílel  
  hattrick. Líbilo se mi, že to 

nevzdal a s týmem zvítězil.

Má skvělého bratra Maxe, který se 

zřejmě stane druhým Belmondem, 

protože někde stále skáče, 
na každého se usmívá a je hlasitý. 

Doufám, že i on někdy v budoucnu 

přijde do DRDS.  VáHu
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mají sto osmnáct palců.To už jsem stihl přepočítat snad stokrát.

Meda

Meda je jedna z mých nejlepších kamarádek z DRDS, 
proto jsem si vybrala, že o ní napíši. Meda má velké oči, 
takže působí roztomile. Chodí do 4. třídy. Je jí 9 let, ale 
to se teď v květnu změní… : ) Jednou mi Meda vyprá-
věla, že jí rodiče dali jméno Meda proto, že když se naro-
dila, tak jí voněly vlásky po medu. Má 3 sourozence. 
Dvě mladší sestry, Kristýnku a Terezku, a také mladšího 
bratra Honzíčka. Jednou jsem u ní doma byla na návštěvě  
a bylo to moc fajn. Myslím, že mít tolik sourozenců může 
být docela zábava. Mezi další zájmové kroužky, na které 

Meda kromě DRDS ještě chodí, jsou krasobrus-
lení a hra na violoncello. Také ráda čte  

a hraje různé společenské hry. 
Jejím oblíbeným sportem je 

vybíjená.  Jedním z nejoblíbe-
nějších Mediných jídel jsou 

palačinky. Naopak jídlo, 
které ráda nemá, je vše,  

v čem je mák… Meda 
je veselá a skoro vše- 
mu se směje. A já 
jsem s ní ráda, pro- 
tože je s ní le- 
grace.   AnŠu


