
Zakladatel DRDS
Zdroj světla v divadle
Le chat noir byl první …
To, co si často zapomínáme na zkoušky
Umělkyně, která předvádí jinou postavu
Pracovní plán pro herce
Součást kostýmu antického herce
Název divadla, kde pravidelně hraje DRDS
Zkratka rozhlasového pěveckého sboru
Zkratka rozhlasového orchestru
Mladší soubor DRDS
Prostředek dorozumívání
Vlastnost potřebná k herecké práci
Suchá svačina hladového herce
Část divadelní hry
Avantgardní umělecký směr
Třetí slovo z názvu soutežního festivalu mladých filmařů

Úkol číslo 2 potrápil mnoho našich luštitelů, přesto Rudolfínky – 
a tentokrát 10 – získává Marika, Julinka, Josef G.

Julinka napsala nejpřesnější a nejzajímavější řešení, po právu jí 
k Rudolfínkům přidáváme ještě malý dárek.

„Úkol č. 2 jsem nemohla dlouho vyřešit, i když jsem si vyhleda-
la všechny údaje na internetu a v knížkách. Pak mě napadlo, že 
by to mohl být fór šitý na míru naší rodině. Mohl by to být sko-
ro Suk a Souček, protože dělí je drobné ou (i když teda taky 
několik dalších věcí), Josef Suk napsal hudbu třeba k Radú-
zovi a Mahuleně a náš Franta napsal již ve druhé třídě báseň 
o kapce v řece Svratce (na vyžádání přednese sám FrSo).  
Josef Suk se narodil před 1. světovou válkou, takže ve svobo-
dě, a Franta samozřejmě už zas v ní. Takže by to skoro sedě-
lo, ne? Ale řešení bylo o dost jednodušší: je to soubor a sbor.
Tahle dvě slova si plete hodně lidí. Často slyším, jak někdo 
říká, že jsme Dismanův sbor a tak podobně.Také existuje Dět-

ský pěvecký sbor Českého rozhla-
su, se kterým budeme přece 

právě vystupovat v Rudolfi-
nu. DRDS vznikl před  
2. světovou válkou a DPS 

těsně po ní. Takže 
proto ten první 

narodil se ješ-
tě ve svobo-
dě a ten dru-
hý už zas 
v ní. A po-
slední nápo-

věda: Thaleia 
je múza veselé-

ho básnictví a herec-
tví. Bývá zobrazována 
s maskou herce - tak 
to by se mohlo ho-
dit k nám. A Polyhym-

nia je múza hymnické-
ho a sborového zpěvu. 
A teď už je to jasné.“

Květen je velice náročný měsíc.

Natáčíme v karlínském studiu, hrajeme v Minoru, ve Skautském 
institutu a na nádraží v Bubnech, a ještě máme tři premiéry!

Ta první je Přípravková. Dětí je tu jako smetí a hrají si s bás-
němi Jana Skácela a Františka Hrubína, které jsou inspiro-
vané pastely Josefa Čapka. Po jejich premiéře se asi ukáže, 
kdo z nich bude mít nervy na to, stát se opravdovým Disman-
četem. Vystupování v divadle vlastně není pro každého, 
někoho to ani nebaví. Člověk musí být zticha, dělat, co se mu 
řekne (nebo co se domluvilo) a nesmí to zapomenout, aby se 
pak nemusel stydět, že to popletl a všichni to viděli.

Druhou premiérou bude Dostatečný prostor a třetí Sumec. 
Obě tyto inscenace jsou si podobné v tom, že jsme si je 
vlastně hodně vymýšleli sami. Ale Dostatečný prostor se za- 
bývá docela vážným tématem o místě, které si na světě a ve 
vlastním životě musí udělat každý sám. A Sumec? Tak ten by 
vás měl překvapit a pobavit, stejně jako nás, protože je zalo-
žený na improvizaci. Co na to všechno asi řeknete?  

 ČerVik
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Teď už je to opravdu jasné a na vás čeká další luštění, tento-
krát osmisměrka. Tajenka souvisí s Dismanovým rozhlasovým 
dětským souborem a vy máte napsat, jak. Abyste to neměli tak 
jednoduché, na slova, která máte z osmisměrky vyškrtat, musí-
te nejdřív přijít.

Řešení posílejte do 15. července na adresu jana.frankova 
@rozhlas.cz

Lukáš, jeden 
z šťastných  
výherců z mi-
nulého čísla. soutěžního
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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 278 připravili: Mikuláš Převrátil, 
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Lukáš Vejšický, Antonín Krč, Jana Franková 
a Magdalena Martinovská

V úterý 16. dubna 2019 jsem měl možnost vidět v Rudolfinu 
představení svých kamarádů ze souboru s názvem „Kam 
zmizel můj strýc, pane presidente?“.

Je to scénické čtení s hudbou o Josefu Toufarovi, faráři, 
kterého komunisté umučili k smrti. Svedli na něj tzv. 
„číhošťský zázrak“ - pohyb křížku během jeho kázání 
v kostele v Číhošti.

Hlavní roli umučeného kněze hrál Honza Hnilička. Dále 
účinkovalo pět členů a akademiků České filharmonie.

Během vyprávění se promítaly fotografie míst a Toufarových 
blízkých, spolužáků, farníků, ale i mučitelů, dále byl k vidění 
záběr z filmu, natočeného StB, kde Josef Toufar, těsně 
před svou smrtí, musel nepravdivě vykládat a ukazovat, jak 
z kazatelny hýbal křížkem.

Představení bylo velmi dojemné. Zaujal mě nejvíce celý 
příběh a to, že tam účin-
kovali i samotní muzi-
kanti a naše umělecká 
vedoucí Jana Franková. 
Po představení byla 
beseda s Milošem Dole-
žalem, autorem knih, 
podle kterých byl scénář 
napsán, historikem 
Tomášem Petráčkem, 
archeologem Janem 
Havrdou a skladatelem 
Slavomírem Hořínkou.   
VaHu

S Toničkou jsem se skamarádila, hned jak přišla 
z přípravky. Tonička je milá a veselá. Má velký 
smysl pro humor, takže si dost často vyprávíme 
vtipy. A taky se s ní dobře povídá. Máme hodně 
společného, třeba obě máme rády psy a kočky. 
Je hodně fajn holka! A fakt pěkně zpívá!

 MiŠtě

21. 
květen  Minor Pepita + Příprav-

kové překvapení 18 hodin

24. 
květen 

Minor 
– premiéry 

Sumec  
a Dostatečný 
prostor

18 hodin

27. 
květen 

Skautský 
institut

Pepito  
(ne)plivej! 18 hodin

28. 
květen 

Památník 
ticha Bubny …a bolelo nebe 15 a 18 

hodin

30. 
květen 

Památník 
ticha Bubny 

Pepito  
(ne)plivej! 15 hodin

4. 
červen

Božská 
lahvice Večer poezie 18 hodin

NHatáčíme: 
červen – Souzvuk Český rok

Přečetl jsem knihu, která se jmenuje MAUS. Tato kniha se mi 
líbí, protože ji americký komiksový kreslíř a spisovatel Art Spie-
gelman napsal na téma 2. světové války, které jsme právě probí-

rali ve škole. Hlavní hrdina Vladek vypráví 
z té válečné doby svůj příběh synovi, který 
píše a kreslí komiks, a chce ho napsat 
o životě svého táty. Kniha je vlastně 
napsaná jako bajka, ve které mají zvířata 
lidské vlastnosti. Ve 2. světové válce jsou 

Němci proti Židům a chtějí ovládnout svět, tak to spisovatel pojal 
zvláštním způsobem. Němci mají podobu koček, pronásledovaní 
židé mají podobu myší, prasata představují Poláky a Francouzi 
v knize vystupují jako žáby. Kniha je komiks, a to je také jeden 
z důvodů, proč se mi kniha líbí. JOGR
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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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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
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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 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

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

fo
to

 z
 p

ře
sp

án
í n

a 
hr

ad
ě
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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

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

Dispress č. 279 připravili: Mira Štěpánová, 
Josef Grec, Václav Hubka, Julie Součková, 
Viktorie Čermáková, Jana Franková, Hana 
Novenková a Magdalena Martinovská

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 278 připravili: Mikuláš Převrátil, 

Mira Štěpánová, Alois Grec, Vanessa Prchlíková, 

Lukáš Vejšický, Antonín Krč, Jana Franková 
a Magdalena Martinovská

V úterý 16. dubna 2019 jsem měl možnost vidět v Rudolfinu 

představení svých kamarádů ze souboru s názvem „Kam 

zmizel můj strýc, pane presidente?“.Je to scénické čtení s hudbou o Josefu Toufarovi, faráři, 

kterého komunisté umučili k smrti. Svedli na něj tzv. 

„číhošťský zázrak“ - pohyb křížku během jeho kázání 

v kostele v Číhošti.Hlavní roli umučeného kněze hrál Honza Hnilička. Dále 

účinkovalo pět členů a akademiků České filharmonie.

Během vyprávění se promítaly fotografie míst a Toufarových 

blízkých, spolužáků, farníků, ale i mučitelů, dále byl k vidění 

záběr z filmu, natočeného StB, kde Josef Toufar, těsně 

před svou smrtí, musel nepravdivě vykládat a ukazovat, jak 

z kazatelny hýbal křížkem.Představení bylo velmi dojemné. Zaujal mě nejvíce celý příběh a to, že tam účin-kovali i samotní muzi-kanti a naše umělecká vedoucí Jana Franková. Po představení byla beseda s Milošem Dole-žalem, autorem knih, podle kterých byl scénář napsán, historikem Tomášem Petráčkem, archeologem Janem Havrdou a skladatelem Slavomírem Hořínkou.   VaHu

S Toničkou jsem se skamarádila, hned jak přišla 

z přípravky. Tonička je milá a veselá. Má velký 

smysl pro humor, takže si dost často vyprávíme 

vtipy. A taky se s ní dobře povídá. Máme hodně 

společného, třeba obě máme rády psy a kočky. 

Je hodně fajn holka! A fakt pěkně zpívá!
 

MiŠtě

21. 
květen  Minor Pepita + Příprav-kové překvapení 18 hodin24. 

květen 
Minor 
– premiéry 

Sumec  
a Dostatečný prostor 18 hodin27. 

květen 
Skautský 
institut

Pepito  
(ne)plivej! 18 hodin

28. 
květen 

Památník ticha Bubny …a bolelo nebe 15 a 18 
hodin

30. 
květen 

Památník ticha Bubny 
Pepito  
(ne)plivej! 15 hodin

4. 
červen

Božská 
lahvice Večer poezie 18 hodin

NHatáčíme: 
červen – Souzvuk Český rok

Přečetl jsem knihu, která se jmenuje MAUS. Tato kniha se mi 

líbí, protože ji americký komiksový kreslíř a spisovatel Art Spie-

gelman napsal na téma 2. světové války, které jsme právě probí-
rali ve škole. Hlavní hrdina Vladek vypráví 
z té válečné doby svůj příběh synovi, který 
píše a kreslí komiks, a chce ho napsat 
o životě svého táty. Kniha je vlastně 
napsaná jako bajka, ve které mají zvířata 
lidské vlastnosti. Ve 2. světové válce jsou 

Němci proti Židům a chtějí ovládnout svět, tak to spisovatel pojal 

zvláštním způsobem. Němci mají podobu koček, pronásledovaní 

židé mají podobu myší, prasata představují Poláky a Francouzi 

v knize vystupují jako žáby. Kniha je komiks, a to je také jeden 

z důvodů, proč se mi kniha líbí. 
JOGR

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 ČáslavHrajeme: 14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou

27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  

Malá scéna divadla Minor28.3. 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 ČáslavHrajeme: 14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou

27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  

Malá scéna divadla Minor28.3. 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

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 ČáslavHrajeme: 14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou

27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  

Malá scéna divadla Minor28.3. 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 ČáslavHrajeme: 14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou

27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  

Malá scéna divadla Minor28.3. 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

Natáčíme: 


