Nejvíc mě zaujalo, že Československý rozhlas začal vysílat z velkého stanu, který si půjčil od skautů. A taky jsem si
na webu rozhlasu pouštěla a zapamatovala několik autentických ukázek z května 1945, kdy začalo Pražské povstání bojem
o rozhlas. A pan hlasatel vyzýval lidi i policisty, aby jim přišli
na pomoc. Končila druhá světová válka a při těch bojích zemřelo
hodně lidí.
l

Kdybys pracoval/a v Českém rozhlase, jakou práci by sis
vybral/a?
Úplně jednoznačně: chtěl bych v budoucnosti pracovat jako
sportovní reportér. Moje specialita je fotbal. Často si při hraní
Fifa na Play Station sám pro sebe komentuji průběh utkání
a všichni se smějou, protože mi to jde bezvadně.
l

aneb o budoucnost
rozhlasu je postaráno
Co Tě zajímá / fascinuje / přitahuje na rozhlase?
l Když poslouchám, tak mě baví, že si to můžu představovat.
Je to jako knížka bez obrázků. Postavy si můžu sama vytvořit
a představit ve svojí hlavě.

Chtěla bych být moderátorkou, třeba jako Lucie Výborná,
a setkávat se s řadou zajímavých hostů.
l

l

Generální ředitelka.



RuNin, VáHub, ToBar, VaPrch, VeLuk, DaBer, DaVa


Z Přípravy Dismančat na natáčení v Českém rozhlase
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l Na rozhlase mě fascinuje, že v jednu chvíli někdo čte n ě j a k o u
s něk
ým rozhovor nebo pou
ští rozhl
aso
l Na rozhlase mě fascinuje to, že lidi, co tam pracujou, umí
vou
hru a v tu chví
ovládat všechny ty stroje a vydrží tu práci dělat celý den.
li
Na rozhlase mě fascinuje, že z jednoho místa se
vysílá do celé republiky, že
rozhlas je takové „všemísto“
– studia živého vysílání, natáčí se tam hry
a vysílá spousta
kulturních akcí.
l

Jaká historická událost, která se k Českému, dříve
Československému, rozhlasu váže, Ti přijde zajímavá a proč?
Vznik rozhlasu v květnu 1923. Je úžasné, že vysílali ve
stanu, i když třeba pršelo. Vůbec neměli studio, zajímalo by mě,
jak hrozná tam byla akustika. A v srpnu 1968 přišlo ruské vojsko
před rozhlas a stříleli, ale několik odvážných redaktorů pořád
vysílalo, dokud jim to nevypli.
l

Přijde mi zajímavá méně známá událost Československého
rozhlasu, kdy rozhlas jako první uskutečnil digitální přenos mezi
kontinenty a to v roce 1985. Jednalo se o přímý přenos Symfonického orchestru.
l

Detektivní román
Alois Grec
1. K apitola – N ový kluk

J

ednoho dne se Adam a Filip vydali do školy. Vše bylo
normální, akorát přišel do jejich třídy nový žák. Přišli do třídy
a hned šli k němu a vyptávali se ho, odkud je a tak. Ale on jim
nic neřekl. Přišlo jim to divné, ale chápali, že je nový a nikoho
nezná.
Tak den proběhl v pořádku. Zítra šli kluci do školy docela
brzo, ale nový kluk už tam byl. Nebylo na tom nic divného,
protože brzo do školy může přijít každý, den proběhl v pohodě.
Poslední hodinu byla však vlastivěda a paní učitelka se kluka
zeptala, kdy se narodil Karel IV. Odpověděl podivně: Mimozemšťani jsou tu už 8 000 000 před vaším letopočtem!
Učitelka se zarazila: Jak ty se vlastně jmenuješ?
Martin Marťan! řekl.
Tak poslyš, Martine, ty si tu nebudeš ze mě dělat srandu!

V Dispressu 276 (najdete ho na webových stránkách
DRDS) jste si mohli přečíst o soutěži, ve které můžete
získat lístky na společný prosincový koncert DRDS a DPS
a další pěkné dárky.
Pokud jste nestihli první soutěžní otázku, nevadí.
Do 15. dubna máte ještě možnost správnou odpověď zaslat.
A teď vás čeká další otázka, trochu těžší, a tedy za větší
počet Rudolfínků.
Dva bratři, stále mladí, i když věkovití,
podobní si, ač je každý jiný.
To drobné ou je dělí, ou,
a často si je kvůli ou lidé pletou.
Ten první narodil se ještě ve svobodě,
ten druhý už zas v ní.
Thaleia bratra prvního provází
Polyhymnia nikdy u druhého neschází.
Kdo jsou oni dva bratři?
Řešení hádanky posílejte na adresu jana.frankova@
rozhlas.cz do 15. května 2019. Nejzajímavější příspěvky
budou uveřejněny v Dispressu. FraJa
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Dřísy

PARIS

Kostelní
Hlavno

6. března jsem měla oslavu. Byla tam Mira, Nina a další.
Nejhlavnější byla úniková hra. Byly tam tři únikové hry:
Mozkomor, Drak a Čaroděj. Vybraly jsme si Čaroděje.
Prošly jsme zrcadlem a dostaly jsme se do první místnosti. V ní byly dvě skříně. Jedna byla na čísla a druhá na klíč.
Na dveřích byly tři provázky a tři řady zapíchnutých hřebíků.
Zatáhly jsme za ně, daly jsme kolečka, která byla na těch
provázcích do hřebíků, a ty dveře se otevřely a za nimi byly
rozevírací obrazy. Ale my jsme nevěděly, co máme udělat
s těmi skříněmi. Tak jsme zavolaly takovou paní, aby nám
pomohla. Ona nám pak řekla, že jsme za ten zámek moc tahaly.
Dělaly jsme toho pak ještě spoustu a nakonec jsme se
dostaly ven. A pak byla zábava.
Ten den byl úplně super, protože mi bylo 10! 
BáSa

NEW
YORK

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

PPS je součástí celostátní soutěže dětských recitátorů
a divadel Dětská scéna, které se každým rokem účastníme.
Dlouho jsme se připravovali, hledali a upravovali texty, učili
se je nazpaměť, docházeli na odborné konzultace
a recitovali a recitovali.
Nejdříve probíhala kola souborová, kde jsme přednášeli
před kolegy ze souboru a o postupu do obvodního kola tu rozhodovala erudovaná porota ve složení Vít Vencl, Viktorka Čermáková, Vlasta Kaňka, Bětka Volhejnová, Matěj Převrátil a Filip
Svoboda.
(sympozium
7. skupinky
vlastivědné
V kategoriích
mladších
žákův rámci
postoupili
z našeho souboru
olympiády)
Johanka Racková, Coco Rafajová, Nina Rudišová a Alexander
Mojžíš. ZaStanda:
starší No,
žáky
MarieBílý
Marešová,
Kačka
vímbodovali
o něm, že Luisa
napsal knihy
tesák,
Pušová, František
a Sophie Bransten. (Někteří další
Mořský vlk aSouček
další už nevím.
naši členové
však
Jenom
Bílýtaké
tesákpostoupili,
a Mořský vlk.protože se účastnili soutěže
na svých školách.)
Bára: Já o něm nic nevím.
Po dalším dodatečném procvičení tito naši zástupci vyrazili
do obvodního
kola, kde
Valentina:
A kdojsme
to je?letos slavili obrovský úspěch, neboť
za mladší kategorii postoupila Johanka a za starší máme nadále
Sam: Můžu říct všechny informace co znám?
v soutěži Františka, Sophii, Luisu a Kačku jako náhradnici!
Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se
A jak dopadli bojovníci ze škol? Na krajském kole budou
v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba
recitovat aBílý
jedinečnou
si si
užijí
Valentina,
Daniel,
tesák. Je to atmosféru
o tom – nejsem
jistý,i jestli
se pes mění
Josef, Vincent,
Mateo,
Anežka
do vlka,
nebo vlk
do psa,aaDavid.
pak má ještě jinou knížku, kde je
A tohle tedytonení
špatné
skóre,
myslíte? Držíme jim všichni
naopak.
A ještě
různě co
cestoval.
palec! Snad nám neupadne.
Červik

foto z přespání na hradě

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

V sobotu 2. března se konal konkurs do Přípravky DRDS. Začínali jsme už v osm ráno přípravami a rozdáváním rolí. Někdo
totiž například musel organizovat rodiče všech těch ucházejících se 130 dětí dole ve vrátnici ČRo. Další pomocníci z řad
stávajících členů souboru vodili zase děti na různá stanoviště,
kde se jich ujímali asistenti DRDS (tzn. nejstarší a nejzkušenější absolventi DRDS), kteří měli za úkol zjistit úroveň čtení
u všech těchto dětí ucházejících se o vstup do našeho souboru.
Také tu bylo samozřejmě vedení souboru, za kterým po
skupinách zhruba 15 dětí celý den uchazeči proudili a procházeli zde zkouškou ve formě různých her a cvičení. Ty byly voleny
tak, aby bylo možné rychle vypozorovat schopnosti jednotlivých dětí pochopit zadanou látku, zpracovat ji, a kreativně,
ale přitom i ohleduplně vzhledem k ostatním zúčastněným,

předvést. Zajímaly nás samozřejmě také mluvní kvality,
schopnost přizpůsobit se, ale i způsobilost se prosadit,
citlivost, chuť kamarádit se, chování jednotlivce v náročné
situaci, i zájem o předkládaný materiál a odhodlání zmocnit
se ho nějak a po svém.
Potřebovali jsme samozřejmě i někoho, kdo by pečoval
o občerstvení, neboť jsme takto pracovali až do večerních hodin a káva a řízek jsou v takové situaci nezbytným
doplňkem každého pořadatele konkurzů! Ve vrátnici nám dokonce pomáhaly některé z maminek našich členů a vyvedlo
se nám to celé docela dobře. Všechny děti byly totiž šikovné,
a tak jsme si z nich letos vybrali do Přípravky 28 dětí!
Základna je tedy dost silná a my moc napjatí, kdo
z nových dětí se před prázdninami opravdu nakonec stane
naším novým členem!
ČerVik

28. březen – Minor – Pepito, (ne)plivej! a Pohádka o Raškovi
1. duben – Minor – Všehokniha
3. + 4. duben – Olomouc – Radio Prix Bohemia – Pepito,
(ne)plivej!
4. duben – Rudolfinum – Kam zmizel můj strýc, pane
presidente?
– pro
školy
Divadelní
přehlídka
DVD
– Děti-Výchova-Divadlo
15. aduben
– Rudolfinum
– Kam
zmizel
můj strýc,
pane
Děti
divadlo,
děti a přednes…
Jakými
cestami
se ubírá
presidente?
– pro
školytvorba? Jaké jsou možnosti
dětská
a studentská
divadelní
divadla
ve vzdělávání?
To jsou
témata
provázející
přehlídku
16. duben
– Rudolfinum
– Kam
zmizel
můj strýc,
pane
DVD,presidente?
kterou pořádají
studenti
katedry
výchovné
dramatiky
– pro školy
DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.
16. duben – Rudolfinum – Sukova síň – Kam zmizel můj strýc,
Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS
pane presidente?
pro veřejnost
s představením
…a bolelo–nebe.
21. květen – Minor – Pepita + Přípravkové překvapení
24. květen
– premiéra – SUMEC a Dostatečný prostor
„Nebe“
opět– vMinor
Minoru
27. května si– Vás
Skautský
Pepito (ne)plivej!
Dovolujeme
pozvat institut
na první–představení
sezóny 20162017 ...a bolelo nebe.

Natáčíme
24.
10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět
otevřou
památníčky,
i dětské
časopisy
dětí internova7. březen
– Českýdopisy
rozhlas
– exkurze
a rozhlasová
dílna
ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně
11. březen – Czech Repubrick
zveme!
JaS
květen – souzvuk Český rok
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