
Z rozhovoru Daniela se zdravotní sestrou Bárou 
Hornychovou, který vznikl v rámci přípravkového 
moderátorského ateliéru

Dobrý den, vážení posluchači, dnes tu ve studiu 
se mnou sedí Bára Hornychová a budeme se 
bavit o její profesi zdravotní sestřičky za doby 
koronaviru.

Dobrý den, paní Hornychová.

Dobrý den.

Jak probíhá vaše profese v této době?
Tato doba je velmi složitá, já jsem zdravotní sestra 
a pracuju v seniorském domově na Praze 3. Je to doba 
pro naše klienty velmi nepříjemná, velmi smutná, 
protože trpí sociální izolací. Nikdo k nim nesmí. Jsou 
odtrženi od svých rodin, od svých kamarádů, od přátel, 
kteří je mohli dříve navštěvovat, a  teď vlastně prakticky 
nemohou vůbec nic, protože pravidla jsou velmi přísná. 

Ani rodiny k nim nesmí?
Ne, ani rodiny. Je absolutní zákaz návštěv, takže jsou 
celé dny jenom sami, bez kontaktu.

A měli jste už někoho koronavirem nakaženého?
Ano, měli jsme čtyři případy, shodou okolností 
to všechno byli muži a byli to klienti všichni 90+ 
a musím říct, že byli úžasní, protože ani jeden nebyl 
převezen do nemocnice, zvládli jsme to přímo u nás. 
Pánové jsou už v tuto chvíli zcela v pořádku a zdraví, 
takže měli velmi lehký průběh.

Což znamená, říkáte, že se nemusíme koronaviru 
bát?  

 DabGab

Celý rozhovor si můžete poslechnout na www.drds.
rozhlas.cz

Na čtvrtou neděli adventní, 20. prosince, ve 12 
hodin a pět minut si nalaďte Český rozhlas Vltava 
a poslechněte si Svět poezie. Uslyšíte nejen skvělé 
verše Heinricha Hofmanna z jeho slavné knížky 
Ježipetr, ale také se možná dozvíte, co vaše děti 
dělají, když nejste doma. Prozradím, že jedna 
nejmenovaná osoba: „v noci když všichni sípí beru 
slatkosti“. No jo, když všichni sípí, co taky dělat…
Hrají Matěj Převrátil a členové DRDS.



 

Jak řada z vás jistě dobře ví, s asistenty podniká-
me pravidelné společné výlety, abychom nasbírali 
ve světě zkušenosti. Navštívili jsme spolu už řadu 
podivuhodných krajů jako Gruzie, Albánie, Brno, 
a nechybělo málo, aby si na nás stěžovali i obyva-
telé Faerských ostrovů. Tam jsme se bohužel kvůli 
koroně nestihli podívat, a tak jsme museli vymyslet 

náhradu. V sestavě Matěj, Jiří, Vlasta a já (Josef) jsme 
jeli ztrestat Šumavu. 

Pohled na čtyři mileniály nasoukané v naplněném 
vypůjčeném autě připomínal úvodní scénu nepovede-
ného východoněmeckého bijáku, který dnes se svraš-
tělým obočím znázorňujícím znalectví a domácí řízlou 
limonádou v květináči na výraz alternativního smýšlení 
vychvaluje omladina z Letné. I posádka scénáři filmu 
odpovídala. Josef jakožto táta během řízení neza-
pomene dvacetkrát zopakovat, že se ve vypůjčeném 
voze nebude jíst ani pít a že za každou oděrku se bu-
dou platit tučné pokuty, načež si na nejbližší benzínce 
koupí mega hot dog klasik, kterým odře dveře kufru. 
Na sedadle spolujezdce se pyšně v celé své kráse 
rozvaluje máma, tedy Jiří Köhler, který se přehrabuje 
v tašce plné vysokokalorického jídla a střídavě obvi-
ňuje zbytek výpravy, že mu ruší zaslouženou dovole-
nou. Jediné dítě zmíněných rodičů (Matěj Převrátil) 
ostentativně ignoruje jídelní zákaz a souká do sebe 
polomáčené sušenky z nekonečné baterie svého bato-
hu. Do toho se pravidelně po pěti kilometrech ptá, kde 
budeme večeřet a jestli tam mají i cukrárnu. Posádku 
zakončuje děda Vlasta, kterého rodina vzala s sebou 
jen kvůli tomu, aby nezůstal v Praze sám. Rozmrzelý 
důchodce co chvíli brblá ze zadního sedadla směrem 
k řidiči, ať nejezdí jako šílenec, vypráví zajímavosti 
z historie krásného Porýní a nemůže se dočkat, až 
si ve stanu večer zahrajeme jednu z jeho oblíbených 
deskových her. Jak výlet pokračoval, se dozvíte v příš-
tím čísle. 

Pro Asistentské okénko 
 Josef Kaňka, Radiožurnál

Děs přichází z Japonska
Pro všechny manga a anime fanoušky je tu horo-
rový seriál Zaslíbená Země Nezemě. 
Příběh se odehrává v sirotčinci Grace, kde v roce 
2045 žijí děti Emma, Norman a Ray společně s dal- 
šími třiceti sedmi sirotky a vychovatelkou Isabellou. 
Jednoho dne však Emma a Norman zjistí, že sirot-
činec skrývá jedno velké a temné tajemství…
Pokud máte rádi horory, tak je Zaslíbená Země 
Nezemě přesně pro vás. Má nádherné intro, na 
kterém si evidentně tvůrci dali záležet, a opravdu 
výborně pracuje s kamerou, například když si dvě 
postavy povídají a my je vidíme z dálky nebo když 
spolu něco řeší skupinka a my se na ni díváme přes 
okno. Autor předlohy Kaiu Širai, režisér Mamoru 
Kanbe i všichni další dobře věděli, jak v divákovi 
rozpoutat strach. Atmosféru tvoří temnota zašedlého 
vybydleného domu a les, který se rozpíná okolo. 
Seriál obsahuje také akční scény a někdy dost pů- 
sobí na city. Celkově ho hodnotím velmi pozitivně 
a doporučuji, i když asi ne strašpytlům. Navíc má jen 
dvanáct dílů, takže se dá zvládnout za pár dní.
Na druhou sérii se můžeme těšit v lednu 2021.
 RuNin

Princezna zakletá v čase
Máte rádi akční, zajímavé a hlavně tajemné a okouz-
lující filmy? Pokud ano, musíte se podívat na Prin-
ceznu zakletou v čase. Na filmu je dobré, že v něm 
jsou magické věci a zlá čarodějnice Murien, která 
zakleje princeznu. Od jejích dvacátých narozenin 
se každý večer při večeři objeví černá bouře. Prin-
cezna se ale sama nemůže osvobodit. Naštěstí má 
dva pomocníky. Myslím, že se vám pohádka bude 
líbit. Proto se, jakmile to půjde, vydejte do kina, ať 
se dozvíte konec. Až film uvidíte, budete okouzleni.
 ElVa



Nedávno jsem natáčel Jana Amose Komenského 
a bylo to takhle. Brzy ráno v 7:00 pro mě a mámu 
přijela dodávka já jsem měl dobrou náladu protože 
jsem dlouho za karantény nic moc nehrál, bilo 
úžasný že jsem hrál takovoudle slavnou postavu 
z historie a moc se mi líbilo že jsem hrál ve staro-
dávnym městě. Dodávkou jsme jeli skoro půl hodiny 
a jeli jsme až do  Emauzského  kláštera, tam jsem 
natáčel reklamu na galerii, aby se lidi přišli podívat 
na Jana Amose Komenského a ta reklama bila o tom 
jak Jan Amos Komenský pomaličku virůstal a o tom 
že i nikdy se přece jenom Komenskému do školy 
nechtělo. Potom jsme jeli dotočit tu druhou půlku 
reklamy na Barrandov kde jsme to dotočili. Natáčeli 
jsme ve starém městečku kde se natáčel před čtyřmi 
roky středověký film jménem Knightfall. Konec.
Poděkování za krásný zážitek: Hance a mámě Kryš-
tofa  MišPol

Jsem moc ráda, že jsem Tě mohla poznat díky Tvým 
knihám o Harry Potterovi a z Příběhů pro malé rebelky 
na dobrou noc. Za bližší seznámení s Tebou též 
vděčím wikipedii.
Moc na Tobě obdivuji, jak dokážeš každou svou životní 
překážku přetvořit v něco pozitivního. Myslím si, že jsi 
velmi statečná a silná žena s velkými dary, které již od 
dětství rozvíjíš a nabízíš světu.
Muselo být pro Tebe těžké každodenně slýchávat od 
svých rodičů, že budeš chudá a neúspěšná. Ale i přes- 
to jsi dosáhla svého. Napsala jsi knížky, které se čtou 
po celém světě a jsou moc krásné…
Dozvěděla jsem se o Tobě, že jsi po studiích, mimo 
jiné věci, pracovala jako výzkumný pracovník Amnesty 
Internationnal a zabývala se zde porušováním lid- 
ských práv ve frankofonních částech Afriky. Tvůj zá- 
jem o druhé a práce pro ně se mi moc líbí. Též sympa-
tizuji s tím, že nyní, když jsi jednou z nejbohatších 
žen světa, pomáháš potřebným i svými penězi. Zapo-
juješ se stále do charitativní činnosti a angažuješ se 
ve Volant Charitalle Deust, který podporuje sociálně 
deprivované a také výzkum roztroušené sklerózy, kvůli 
které jsi poměrně brzo přišla o matku i Ty. A já obdivuji, 
že jsi svůj smutek obrátila opět v pomoc ostatním, kteří 
touto nemocí trpí.V naší zemi ses zapojila do kampaně 
za zrušení klecových lůžek v psychiatrických ústavech 
v České republice.
Tvá lidskost a soucit jsou pro mne velkým vzorem. 
Ráda hraji divadlo a rozdávám radost ostatním. Kdy- 
bych jednou byla úspěšná a známá osobnost jako Ty, 
též bych to chtěla využít v charitativní pomoci druhým.

Moc ráda bych se s Tebou setkala osobně anebo po- 
znala Tvoje děti.  Přeji Ti vše dobré Anežka

PS: Nechtěla bys napsat příběh, ve kterém by byla 
hlavní postavou dívka?

Na výročí jsme šli 
na Bílou horu. Jako první   

 jsme si přečetli nástěnku  
  o bitvě, která byla, ještě  
  než jsme se narodili.  
  Pak jsme si vyfotili obraz, 
myslím nějaké královny, 

a už jsme potom šli. Nejvíce 
mě překvapilo, že Bílá hora 

vůbec není bílá a není to ani 
hora: je to jen takový malý   
  kopeček.               MaRö



Jak probíhal on line FestDen PFK a jaké ceny si odnesli 
členové DRDS? 

Když jsem se v sobotu ráno probudila a podívala se na ho-
diny, utíkala jsem zapnout počítač. Bylo devět hodin, a prá-
vě v tento čas začínal celodenní stream FestDne Pražské-
ho filmového kufru. Ale co to vlastně Pražský filmový kufr 
je? Jedná se o festival mladých a malých filmařů, kteří se 
mohou přihlásit už od šesti let s krátkým filmem nebo fil-
mečkem o tom, co je zajímá, baví nebo inspiruje. V průbě-
hu FestDne se pak nominované filmy promítají a večer se 
vyhlašují vítězové v různých kategoriích.

Tento rok se uskutečnil už čtvrtý ročník soutěže. Neprobíhal 
však tak, jako ty minulé. Do pražského CAMPu totiž přišel 
jen štáb, moderátoři, hosté debat a několik dětí z DRDS, 
které pomáhaly při moderování. Debaty, a někdy až pře-
hnané kousky moderátorů, byly i s nominovanými filmy  
streamovány online a sledovat jste je mohli v sobotu od de-
víti na YouTube, Mall TV, stránkách Pražského filmového 
kufru nebo na Facebooku. Pokud vám ale něco uniklo, mů-
žete se zpětně podívat na stránky prazskyfilmovykufr.cz, 
kde najdete jednotlivé debaty i celý záznam FestDne.

Jako každý rok se i tento přihlásila do soutěže některá 
Dismančata. A jak to dopadlo? Johanka Racková vyhrála 
s animovaným filmem Žmolíkovi v kategorii do deseti let,  

Dispress číslo 294 připravili: Meda Folprechtová, 
Sára Faltová, Maruška Rösslerová, Lukáš 
Vejšický, Anežka Šubrtová, Elena Vanová, Michal 
Polák, Nina Rudišová, Daniel Gabriel, Samuel 
Budiman, Josef Kaňka, Viktorie Čermáková,  
Jana Franková, Magdalena Martinovská

V rámci podpory divadel se zrodil v hlavě tří milovníků divadla 
odvážný plán. Co udělat něco jako Netflix nebo HBO – tedy  
internetovou streamovací službu s velkým množstvím filmů, 
seriálů a dokumentů – akorát s divadelními inscenacemi? Tak 
tedy vznikl Dramox.

„Chceme dostat divadlo blíž lidem a umožnit jim trávit 
s ním víc času, než mohli doposud. Věříme, že dokážeme 
spojit diváka s jeho oblíbeným divadlem a také mu předsta-
vit nová, která by sám neobjevil.“ To jsou věty jednoho ze 
zakladatelů projektu, který zatím nabízí záznamy čtyř desí-
tek inscenací třiceti scén z celé České republiky. Postupně se 
nabídka bude rozšiřovat nejen o česká představení, ale i zahra-
niční produkce. Uživatelé si mohou pořídit jak měsíční, tak 
roční předplatné, přičemž mají zkušební dobu zdarma. Většina 
záznamů na Dramoxu je zatím pořízena Českou televizí, ale 
časem by měly záznamy natočené přímo Dramoxem převážit. 
Do Vánoc by měla vzniknout televizní aplikace a na jaře i ta 
pro chytré telefony. Otázkou ovšem zůstává, jestli nám může 
zážitek z notebooku, tabletu nebo mobilu nahradit divadelní  
zážitek „naživo“. Ale minimálně na dobu, po kterou se nemů-
žeme moc vzdálit od domu, může být Dramox příjemným 
společníkem.  LuVej

Ještě před tím, než jsem vstoupil do místnosti, tak 
jsem byl docela nervózní. Ale hned, jakmile jsem se 
posadil na židli a začal mluvit, tak ze mě tréma spadla. 
Povídali jsme si a upřímně to byla fakt velká zábava. 
Dokonce jsme tam byli déle, než jsme měli.  Když jsem 
odcházel ze studia, tak jsem si říkal: „Až budu velký, 
budu moderátorem na rádiu Junior!“  SamBu

Tento týden jsme byla pozvaná s Honzou do rádia Ju-
nior. Kvůli sayhi o kterém jsme si měli povídat. Ces-
tou do rádia jsem si zpívala písničku z klipu. A tím se 
i uklidňovala. V rádiu jsme byla poprvé. Ale věděla 
jsem, že to bude jen povídání, a tím jsem si dodávala 
kuráž. Paní moderátorka byla usměvavá a moc milá 
a Honza upovídaný, a tak jsem se taky rozpovídala. 
Volaly nám i děti a a ptaly se nás na to, co je zajíma-
lo. Třeba jakou máme rádi knížku. Nervozita mě pak 
dočista opustila. Byla tam skvělá atmosféra a všichni 
milí. Povídala bych si klidně celý večer.   SaFar 
 

vlastivědka letošní druhé skupinky pojmenovaná Muchov-
ci obsadila dělené první místo v kategorii hraný film 11–15 let. 
Julča Součková pak se svým filmem A co jsem zdědila já? 
získala jak cenu za dokumentární film ve své věkové ka-
tegorii, tak cenu diváckou, kde byla nominována i s letošní 
VO první skupinky Bohům, co nade mnou tenkrát nestáli. 
Za střih svého animovaného filmu dostal čestné uznání po-
roty Šimon Kučera. Kompletní výsledky 2020 najdete zde:  
https://www.prazskyfilmovykufr.cz/clanky/vysledky-2020
Výhercům moc gratulujeme a těšíme se za rok, snad už 
naživo!  FolMed

Dispress číslo 255 připravili: Anežka 
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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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