
Ježíškova vnoučata je název charitativního projektu 
Nadačního fondu Českého rozhlasu. Klade si za cíl plnit 
seniorům jejich přání. Pro všechny, kdo se chtějí zúčast-
nit, stačí jen vybrat přání, které chtějí splnit, což je někdy 
jen teplá deka, balíček čajů nebo pletený svetr.

S mojí rodinou jsme tento rok věnovali babičkám 
a dědečkům z pečovatelského domu Prahy 4 vánoční 
stromeček v květináči. Byl to hromadný dárek.  
Přáli si stromeček, který by dělal radost všem 
a mohli si ho společně nazdobit.

Když jsme přijeli, přivítal nás uvítací výbor 
babiček a dědečků. Všichni měli velkou 
radost a moc nám děkovali. A já byla 
šťastná, že jsme s takovou maličkostí 
přivezli i tolik radosti.           SáFa

Sára ovšem nebyla jediným Dismančetem, které se o Vá-
nocích stalo Ježíškovým vnoučetem. Hned dvě rozhlasové 
party se vydaly do čtyř domovů, kde si se seniory povídaly 
a zpívaly koledy. Nebyli bychom to my, kdybychom si ne-
připravili rekordér a zvídavé otázky.

Na co jsme se ptali a jaké jsme dostali odpo-
vědi, si můžete poslechnout v podcastu Děti 
se ptají, který najdete na Radiožurnálu nebo 

našem webu. Sem přikládáme krátké 
Mediny dojmy: „Někteří dědečkové 

a babičky naše otázky třeba i slyše-
li a rozuměli jim, ale už prostě 

neměli sílu odpovědět. Sice nás 
to hodně poučilo o tom, jak může 

stáří vypadat, ale občas to bylo 
fakt smutný. Ale myslím, že je 

aspoň potěšilo, že jsme 
si společně zazpívali 

koledy.“

Ovšem, vzhledem k humorné stránce celého představe-
ní, nakonec to, že hlavní herec postrádal vlasy, nikomu 
nevadilo. Spíše naopak – hned v úvodní písni o pubertě, 
hormonech a dospívání, kterou Matejka zpíval, byl právě 
zralý hlas pro divákovy uši příjemný, jelikož dospělému 
herci při zpívání nepřeskakoval.
Prostor pro své vlastní písničkové sólo dostala skoro kaž-
dá postava snad až na roli babičky, která fungovala jako 
geniální odvedení pozornosti při přestavování scény svojí 
větou „Dáte si čaj?“
Proto, i kdybyste čaj neměli moc v lásce, po jeho pátém 
připomenutí na něj začnete mít podivnou chuť. Jak písnič-
kové, tak i „čajové“ vstupy byly samozřejmě velice zábav-
né a je zde třeba hercům složit velkou poklonu.
Celé představení si velice zakládalo na humoru, a ač by 
bylo poměrně lehké sklouznout k prvoplánovým vtipům 
o pubertě, nikdy se tak nestalo. Vtipy trapné nebyly, a když 
ano, tak to bylo záměrem, proto je to prominuto. 
Jestliže byste se tedy chtěli podívat, jak se žinantní Adrian 
Mole zamiluje do své radikálně levicové spolužačky, či jak 
s otcem, jehož představitel vypadá skoro stejně staře jako 
herec Adriana, zvládnou doma hospodařit, zatímco je pryč 
ženská ruka, silně doporučuji zajít do Divadla v Dlouhé 
(a nejlépe i s čajem).  BiChu

V hollywoodských teenage filmech bývá častým nešvarem, 
že herci obsazení do rolí hlavních mutujících hrdinů vypa-
dají, že si prošli nejen pubertou, ale i krizí středního věku 
k tomu. Divadlo v Dlouhé tedy neváhalo, šlo po americkém 
vzoru a jako představitele čtrnáctiletého chlapce Adriana 
Molea zvolilo padesátiletého Martina Matejku.
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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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Od začátku kalendářního roku se k našemu souboru ofi- 
ciálně připojila dvanáctka statečných, kteří se skrz kon-
kurz a několikaměsíční přípravku dopracovali až k členství  
v Dismaňáku. Přípravku zakončili v prosinci představením
v Minoru, kde se prezentovali dvojicí projektů: mladší 
část odvyprávěla příběh o kočkách 
a myších, starší kluci se vžili 
do kůže Acilpyrinků.

K tomu všemu oprášili star-
ší z nás oblíbený Český 
rok a obohatili ho 
o moderní prvky 
a odkazy k jiným 
představením.

Do divadla jsme si tak přivezli hned tři chody, jeden zábav-
nější než druhý.
Seznamování netrvalo dlouho, teď už všichni znají jména 
všech a nováčci pilně pracují s ostatními ať už na hravém 
představení podle knížky Bratři v poli, nebo na projektu „Fo-
glar“ jehož premiéra se nezadržitelně blíží a na niž vás tímto 
srdečně zveme. A o koho jde jmenovitě?  

Na fotce z jedné ze zkoušek 
mladšího souboru vidíte  

zleva Matěje, Járu,  
Tedíka, Doris, Josefinku,  

Fridu, Sofi, Emilku  
a Alenku. 

K MLSu přibyl taky  
jeden z Melicharů,  
druhý se společně  

s Tobiášem  
zapojil rovnou  

do STARS.

FiSv

Páv

Krásným peřím honosil se páv
Ostatní jen se smáli
Krásné peří pravda měl
Však létat neuměl.

Hrozný ryk mu z hrdla zněl,
To nedalo se srovnávat
S jakýmkoli jiným ptákem,
Když své písně pěl.

Hřebínek s tyrkysovými oky
Přerostl mu přes hlavu.
Teď už jen páv zdobí,
královskou zahradu.

Krása s moudrostí a vnitřním kouzlem,
Nedají se srovnávat.
Nedej na první dojem,
Nenech se nikdy oklamat.  


