
V osmisměrce tentokrát 
škrtejte pojmy, které se 
nějak týkají letošního letního 
soustředění. Lanovka tam 
taky patří, tím Jana myslí ten 
špagát přes lom, na kterém 
jste jezdili :).

Tajenku pošlete nebo dejte Janě do 15. října.

Také prodlužujeme do tohoto termínu možnost 
odevzdat řešení dvou úkolů z minulého čísla 
Dispressu.

Vyhlášení celkových výsledků a předání cen, včetně 
hlavní ceny, se odehraje 25. října v Divadle Minor.

(hádanka)
Můj malý 
chlupatý 
kamarád k nám 
přicestoval ze 
západu. Jen 
s kloboukem 
a kufříkem. Je 
hodně zvědavý 
a o spoustě 
věcí neví, jak 
se používají. 
Moje rodina 
se ho ujala 
a naučila ho co 
a jak. Ale stejně 
spoustu věcí 
používá úplně 
jinak. Když 
k nám přijel, 
hodně jsme se 
nasmáli. Já ale 
ne. Nechtěla 
jsem ho tu. Ale 
teď jsem za něj 
šťastná a beru 
ho jako součást 
naší rodiny.             
            AnŠu

Půlnoční les a Černý kocour. Poeovu povídku skvěle četli Franta 
a Mikuláš.
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O L E V A H X ! T E

G N O R T S M R A S

Je to tu supr, jenže mě vadí, že mě zbožňují 
komáři. Jinak nic. Nějaký děti tu neznám a nějaký 
jsem neznala, ale už je znám, a ty děti, který už 
znám, jsou bezva, a ty, který neznám, jsou určitě 
taky supr. V pokoji mám dobrý holky, ale někdy mě 
taky štvou. Tonička Barešová je supr kámoška a je 

se mnou ve skupince, takže je bezva. Točila se mnou 
i do rádia DISS. Hraje v Pepitě (dalo by se říct)  
uklízečku a o jiných divadlech asi už nevím.  
Docela u mě sedává a je bezva kámoška,  

taky se se mnou hodně baví   
a dál už asi nic.                                               

-VanEle-
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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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Připravili: Žofie Hánová, Šimon Veitz, Michal 
Škach, Františka Srbová, Kryštof Racek, Jůlie 
Součková, Anežka Rösslerová, Josef Grec  
a Viktorie Čermáková, Hana Novenková, 
Magdalena Martinovská

5.  prosince – Divadlo Minor – Český rok a Vánoční zpěvy
14. prosince – Rudolfinum – Kam zmizel můj strýc, pane 

prezidente?
15. prosince – Divadlo Minor – Český rok a Vánoční zpěvy
16. prosince – kostel Nalezení sv. Kříže – Český rok a Vánoční 

zpěvy
10. ledna – Rudolfinum – Kam zmizel můj strýc, pane 

prezidente?
15.  ledna – Spořilov – kostel sv. Anežky České – Všehokniha
24.  ledna – Maiselova synagoga – … a bolelo nebe
28.  ledna – ČRo, Studio S1 – Pohádka o Raškovi a Kam zmizela 

Rebarbora
30.  ledna – Divadlo Minor – Brundibár a …a bolelo nebe
6.  února – Divadlo Minor – Pepito, neplivej!

Modrý tygr – z Booktube Rádia Junior zapsala ČerVik

Tenhle tygr má takovou schopnost, že když 
se dostane mezi rostliny, tak všechny, co 
mají stejnou barvu jako on má barvu srsti – 
tedy modrou, začnou růst. Odehrává se to 
všecko v ZOO, ale je to toulavý tygr, který 
se záhadně objeví na křižovatce a putuje 
všemi směry a odevšad ho vyhazujou 

a nakonec se ocitne v Botanické zahradě, kde se usadí. 
A pak ještě různě putuje a 
poslouchá od různých zvířat 
jejich příběhy. Je to drama a 
zapeklitý, je potřeba používat 
mozek, aby to člověk pochopil, 
ale je to pro mě hlavně hodně 
o fantazii a tuhle knížku tedy 
hodnotím jako moc dobrou ke 
čtení.  JoGr
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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 
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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

Dispress číslo 255 připravili: Anežka 
Rösslerová, Johanka Racková, Standa 
Plešner, Bára Sadílková, Meda 
Folprechtová, Valentina Bonnet, Samuel 
Budiman, Jakub Sejkora, fotografie 
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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 
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taky bylo, tuto oblast pojmenoval JEZERNÍ KOTLINA.     JoGr
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Má skvělého bratra Maxe, který se 
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na každého se usmívá a je hlasitý. 
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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

Rozhod jsem se psát o své sestře. Jmenuje se Johanka, je 
jí 8 let a je téměř o 4 roky mladší, než já.

Původně jsem myslel, že budu mít bráchu, a protože jsem 
měl rytířské období, koupil jsem mu meč. Když se pak 
ukázalo, že to bude holka, byl jsem v šoku. Naštěstí jsme si 
v té době četli o Johance z Arku. A naši mi vyhověli aspoň 
v  tomhle, že ji po téhle bojovnici pojmenovali.

Sestra mi často leze na nervy. Umí jí být dost, ale byl bych 
nespravedlivý, kdybych neuměl popsat i její kladné stránky. 
Je mnohem ráznější, než já, a tak je o ní vždycky hned slyšet. 
Má velkou fantazii, ráda maluje a umí být někdy i roztomilá. 

Jsem rád, že to není taková ta typická ukňou-
raná holčička a že má spoustu stej-

ných zájmů, jako já: máme 
rádi fantasy, rádi natáčíme 
a hrajeme divadlo, zpíváme 

a hrajeme na klavír (i když Jája 
nechce moc cvičit). Dále máme 
rádi knihy jako takové a hlavně, 
když nám rodiče čtou. Má sice 
ambice mě napodobovat i v jiných 
věcech (jako třeba skejt), ale řekl 
bych, že je pro ni lepší volba balet.

Sice bych jí to nikdy neřekl, ale 
můžu se na ségru spolehnout.
 KryšRa

30. 11. Proběhla za všeobecného veselí premiera Pepito 
neplivej! Ukázalo se zároveň, že stěhovat tohle představení 
kam- koli, znamená vůbec dost různorodou legraci. Například, 
když je potřeba vrátit se po představení do Rozhlasu, ale není 
nákladní auto (a velbloud se prostě do osobního auta nevejde, 
pokud jste to nevěděli) a je třeba jít s ním po ulici. Nebo když 
si náš plně naložený výtah s rekvizitami a scénou někdo 

v rádiu omylem přivolá 
a po otevření dveří 
se nečekaně ocitne 
tváří v tvář opravdické 
velbloudici. (No, a to je 
vlastně ještě štěstí, že 
Pepita plivá, jen pokud 
je osazená někým ze 
souboru!)  ČerVik

Celý den se na festivalu promítaly soutěžní filmy. Každý 
se tam aspoň na chvíli zastavil a koukal se. Já jsem jich 
neviděla moc, ale líbil se mi film VH o Václavu Havlovi, 
který byl i nominován na hlavní cenu ve své kategorii. 
 AnRö
Točit dokumentární film mi připadá velmi experimentální. 
Základ je mít originální nápad a vědět zhruba, o čem film 

točíte, a na natáčení se připravit. 
Nikdy ale nevíte, co vám lidi 
na vaše otázky odpoví. Jestli 
vám vůbec dovolí je točit. Jestli 
s vámi vůbec budou chtít mluvit. 
Většinou to ale dopadne dobře, 
protože skoro každý o sobě rád 
mluví! 
A stříhání? To se každý naučí. 
Já umím jen základy a zatím to 
stačí!   JulSo

Připravili: Lukáš Vejšický, Bára Sadílková,  
Nico Klimek, Anežka Šubrtová, Elenka Vanová, 
Viktorie Čermáková, Jana Franková, Hana 
Novenková a Magdalena Martinovská
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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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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

Chris Priestley - Příběhy strýce Montaguea
Kniha Příšerné příběhy strýce Montaguea je poutavou 
knihou pro děti asi od 12 do 14 let. Vydaná je nakladatel-
stvím ARGO.

Chlapec Edgar má rád vyprávění svého strýce, a proto 
za ním rád chodí, i když strýc bydlí v temném lese. I jeho 
dům je ale temný, takže když vypravuje své příběhy, zní 
to opravdu věrohodně. Edgara také vždy fascinuje strýcův 

sluha Franz, kterého vlastně ani nikdy 
pořádně neviděl. Příběhy strýce Mon- 
taguea Edgara fascinují svou straši-
delností, tajemností a přitažlivostí, ale 
vlastně jim sám nikdy nevěřil. Proč by 
jim měl věřit? Jsou to přece hlouposti! 
Nebo ne?!

Edgara samozřejmě napadá otázka: „Odkud strýc všechny  
ty hrůzné historky vlastně má?“ a „Kdo vlastně strýc  
Montague je?“

Kniha je velmi čtivá, a když máte rozečtený příběh, nemů-
žete přestat. Oprávněně získala nominaci na prestižní lite-
rární ocenění udělované dětským knihám a překladová práva 
už byla prodána do 14 zemí.                                    VejLu
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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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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?
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brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  
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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
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22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
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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

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

Elenka Vanová

Elenka je moc sympatická. Je super a jsem s ní na táboře 
v chatce. Jako jediná z pokoje je v šesté skupince. Mají 
moc dobré téma. Sametovou revoluci a zpívají tam krásné 
písničky.

Večer si vyjdeme na balkon a tancujeme polku, nebo mi 
Elinka jí prst.

Je moc talentovaná a krásná. Moc ráda si čte. Na čtení 
potřebuje speciální brýle.   -BaSa-

26. září  Divadlo Minor – Všehokniha a Dostatečný prostor

16. října  Divadlo Minor – Večer pro Klub přátel paměti 
národa – Pepito,(ne)plivej!, 
host Taneční studio Light při ZUŠ na Popelce – 
Republika na nás čeká, beseda s Pamětníkem 
Vladimírem Kolomým, historikem skautského  
institutu Romanem Šantorou 
a spisovatelem Milošem Doležalem

25. října Divadlo Minor – Táborové ozvěny

Srdečně vás 
zveme na
 
Táborové  
ozvěny

19. září 2018 
v 18.00 hodin

ve Velkém sále  
divadla Minor

Srdečně vás 
zveme na
 
Táborové  
ozvěny

19. září 2018 
v 18.00 hodin

ve Velkém sále  
divadla Minor

 
Táborové  
ozvěny

25. října 2019 
v 18.00 hodin
v Malém sále  
divadla Minor

Srdečně zveme

V DRDS je to dobrý

Mateo je dobrý

Jo

Třeba jeho oblíbená barva je 

Modrá a jeho jídlo je pizza

A je moc usmátej

A moc prankuje

Jsem rád

Že je

Můj bratr

Jinak 

Bych nežil

-KliNic-


