
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.
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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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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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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

Johanka Racková – ocenění za práci na výstavbě textu  
Tlachapoud Lewise Carolla. 
Alois Grec – ocenění za přirozený projev při interpretaci části  
textu Lev utekl: Velká střelba od Václava Čtvrtka. 
David Bergman – ocenění za poutavé vyprávění a výstavbu  
části Druhé loupežnické pohádky od Karla Čapka.

          2. kategorie přinesla zajímavou dramaturgii textů a ukázala,   
    že i při nízkém věku přednášejících se zde můžeme setkat se 
zkušenými a nadšenými vypravěči.
Jan Vokrouhlecký – ocenění za vypravěčství textu Pidiženuška 
(Pavel Šrut). 
   S textem souzněla Anežka Šubrtová, která přednesla text Uplakaná  
     muchomůrka od Daisy Mrázkové. 

Sophie Louise Bransten postoupila do celostátního kola  
s textem Chlapeček a dálka od Daisy Mrázkové. Zaujala svou 
citlivou interpretací a předáním představy, jakož i výstavbou textu. 

Ve 3. kategorii se mohli diváci setkat s řadou zajímavých recitátorů, 
kde již bylo znát, že sbírají vypravěčské zkušenosti delší dobu. 
Matouš Košař – ocenění za kultivovaný projev při interpretaci textů 
Paní Zábranská (Jaroslav Foglar) a Snížek a rčení o stromu (Uri 
Orlev)
A do Svitav ještě ze svého kraje postoupila Maruška - druhá 
postupující – Marie Žáková si sice jako druhý text vzala K. Čapka 
O zánětu okostice, ale lektorský sbor okouzlila především 
Vrchlického Španělskou legendou.

10.6. - 13. 6. se náš soubor  zúčastnil národní přehlídky 
dětských divadel Dětská scéna Svitavy. V neděli cestou 
na přehlídku jsme měli asi hodinové zpoždění. Bohužel jsme 
tak nestihli podpořit recitující Sofii Bransten, ale i tak to 
zvládla skvěle. Odpoledne jsme viděli několik představení 
ostatních souborů. V pondělí jsme se jeli podívat do záchranné 
stanice Zelené Vendolí, kde se starají o poraněná zvířata, 
viděli jsme např. Čápa černého nebo veverku obecnou. Odpo-
ledne jsme se opět byli podívat na několik představení. 
V úterý byl náš den. Dopoledne jsme odehráli první předsta-
vení pro veřejnost. Odpoledne jsme hráli dvě představení pro 
ostatní soubory. Ve středu dopoledne jsme navštívili místní 
truhlárnu, kde jsme si mohli vyrobit dlátkem ovečku ze dřeva 
nebo na soustruhu vysoustružit např. panenku nebo figurku 
do šachu. Pořád jsme slyšeli: „Dávejte pozor, ať se nesek-
nete, dlátka jsou ostrá, nedávejte ruce do soustruhu...“ …  
my děti jsme si pozor dávaly, ale jako první se dlátkem sekla 
Jana :-) Odpoledne jsme ještě stihli poslední představení. 
Na konci každého odpoledního bloku byla diskuze s účinkují-
cími.  Každý den vycházel Deník Dětské scény. Všechna čísla 
si můžete přečíst na www.drama.cz/ds. Všem se nám tam moc 
líbilo a doufáme, že i příští rok se do Svitav s nějakým před-
stavením budeme moci podívat.                                  VoJan

   co bylo před národním kolem  –  z Deníku Dětské scény 
PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ – krajské kolo
V 1. kategorii bylo uděleno devět ocenění. Překvapila vysokou    
úrovní výkonů a vyzrálostí přednášejících.

„Dalším velkým zážitkem byla inscenace Do velké krajiny 
Dudédu v provedení Dismanova rozhlasového dětského 
souboru Českého rozhlasu.  Inscenace není přímo činoherní. 
Je to něco křehkého na pomezí recitačního pásma a divadla, 
cosi jako poetický kaleidoskop či leporelo.  Některé části jsou 
zhudebněny a nádherně čistě a s citem dětmi zazpívány. Zde 
stojí za zmínku vynikající zhudebnění Jakubem Sejkorou. 
Z jeviště slyšíme nádhernou češtinu, plnou porozumění textu. 
Jednotlivé části jsou uvedeny reprodukovanými ukázkami 
korespondence čtené dospělým hercem Hynkem Chmelařem. 
Je dobře, že vzniklo takové čisté a poetické představení, které 
ukazuje na absurditu komunistické etapy dějin našeho národa. 
Rezervy jsou snad ve stínovém divadle, které dokresluje děj, 
někdy zbytečně popisně, někdy pouze doslovuje. Ale to je jen 
malá drobnost na kráse tohoto představení.“
ocenění za výtvarnou složku inscenace získalo naše další 
představení Kam zmizela Rebarbora na motivy stejnojmenné 
knihy Ivy Procházkové



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
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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 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 
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

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

Dispress č. 252 připravili: Jan Vokrouhlecký, 
Vincent Grec, Hana Novenková, Jakub 
Sejkora, Jana Franková, speciální poděko-
vání redakci Deníku Dětská scéna, grafika: 
Magdalena Martinovská

 

Jak vznikl název vašeho souboru? 
Protože jsme děti, scházíme se v rozhlase a soubor založil 
Miloslav Disman. Jana (vedoucí, pozn. red.) nám někdy říká, 
že to r v DRDS znamená spíš retardovaný, než rozhlasový.
Co vás na divadle baví? 
Mě baví, že na začátku je nějakej jakoby scénář, a když 
někdo dostane nějakej nápad, ten se udělá. Pak to vezme 
jinej level… Mně se líbí příběhy, ať je to co je to, a i když se 
mi to nelíbí, aspoň se mi líbí snaha herců. Jak se snaží, aby 
to vypadalo dobře… 
Co vám na divadle vadí? 
Mně vadí tréma před představením, a když mi něco vypadne, 
nevím, jak to zakrýt… Vadí mi, když někdo drmolí a není mu 
rozumět… I když nehraju, mám trému, aby se tam neudělalo 
něco špatně mezi ostatníma… 
Proč a jak jste se pustili do inscenování zvolené předlohy? 
Nejdřív jsme slyšeli o Františce a Martě, pak jsme vyráběli 
s Magdou (Bartákovou, scénografkou – pozn. red.) loutky 
a začali zkoušet. A byli jsme se podívat do domu, kde I. 
M. Jirous bydlel, a povídali si s jeho dcerama a manželkou 
Julianou. A taky, kde chodil do školy. 
Popište nejzajímavější detail, okamžik vaší inscenace. 
A proč tomu tak je? 
Stínohra. Bez ní by to nebylo tak zajímavé, a myslím, že 
dětem, které neslyší, stínohra popíše, co se tam děje. Mně 

se líbí honička bouřky a duhy, protože bouřka při honičce 
využívá všechno, co má okolo sebe nebo na sobě, aby si 
z toho udělala dopravní prostředek. Jak nám to říká, že 
i kdybychom byli zavření v bílé místnosti bez dveří a nemohli 
ven, a byl tam kousek látky, tak některé děti by si z té látky 
dokázaly umotat panenku. 
Kdy nastal největší zásek, zádrhel při zkoušení? 
Jak jsou tam ty kurníky a měly se barvit byliny, tak ty byliny 
a barvy se pletly… Honička duhy a bouřky… Naučit se 
písničky… Písničky nejsou vůbec jednoduchý, ale jsou pěkný. 
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci hrajete? 
Hrajeme tak jednou za měsíc, pro děti, pro rodiče s dětma, 
pro školáky… No, a kdyby přišly děti, co neslyší, tak by tomu 
stejně rozuměly.   Ptal se Josef Pekárek

Na národní přehlídce ve Svitavách to bylo supr dupr.  
Nejen kvůli tomu, že jsme viděli asi 20 dětských inscenací, 
ale i kvůli muzeu, do kterého jsme šli poslední den našeho 

pobytu. Do muzea jsme šli hned po snídani a měli jsme 
domluvený program ve dřevodílně. Tam to bylo super.  

Přijel pan řezbář, který se jmenoval František. Ten se nás 
hned ujal a řekl nám, že budeme pracovat se soustruhem a že 
si uděláme každý svou ovečku dlátem. Každého to dost bavilo, 
hlavně ten soustruh, na který si každý přidělal dřevěný hranol, 
který se pak začal točit, a dlátem jsme tam dělali různé drážky 

a většinou to vypadalo jak nějaká figurka do šachů.  
     S dlátem jsme dělali ovečku. Nejdříve  

      jsme dostali takový polotovar a pak jsme 
to začali opižlávat a opižlávat. První, kdo 
si něco s dlátem udělal, byla Jana, a protože si máme brát 
příklad ze starších, tak téměř nikdo neodešel bez zranění.  

Dřevodílna se mi moc líbila a chtěl bych se tam vrátit. 
ViGr

Při každé práci s nástroji a nářadím, které může ohrozit 
bezpečnost dětí (a Jany), je nutná přítomnost dospělé osoby, 
která před každou prací zkontroluje nářadí a dětem (a Janě) 
nejprve vysvětlí základní pravidla práce s nástroji a nářadím.

Každý nástroj i každé nářadí se mohou stát nebezpečnými 
nejen tomu, kdo je používá, ale i jeho okolí. A to platí 

i v případě zcela běžných a za normálních okolností zcela 
neškodných věcí. (haha, pozn. redakce)

Nenechávejte děti (ani Janu, tu teprve ne), které pracují 
s nástroji a nářadím, bez dozoru; i velmi zkušené a zručné děti 
je třeba alespoň občas zkontrolovat (Janu kontrolujte pořád).

podle BOZP JaFr

do Deníku  
Dětské scény:

DO VELKÉ KRAJINY DUDÉDU 
Hanka (15 let) Oceňuju dobře zvolené texty, úměrné jejich věku 
a hezkou práci s loutkama - stínohru. Děti moc hezky mluvily 
a jejich písně dobře doplňovaly atmosféru. 
Jana (40 let) Líbila se mi ta čirá imaginace a čistota, která 
z toho vyzařovala a vůbec taková esence hravosti. Bylo velmi 
dojemné, jak zde byl udělán vztah mezi otcem a dcerami. 
Vendula (17 let) Humor. 
Julie (17 let) Líbilo se mi, jak k tomu byla zakomponovaná 
stínohra, bylo to roztomilé uvěřitelné. Líbilo se mi, jak zpívali. 
Pavlína (17 let) Líbilo se mi zpívání a vlastně to, že byli celou 
dobu na jevišti, že to nebylo prázdný. 
Václav (14 let) Bylo to vtipné a působilo to na mě pohodově.


