
Připomněli jsme si poezii rakouského básníka Ernsta 
Jandla zpracovanou skupinkou Vlastimila Kaňky i spo- 
lečně strávené chvíle fotoreportáží s podkresem z vysí-
lání táborového Rádia Diss. Vyslechli jsme si Charm-
sovu poezii ve vtipném podání Absolutní vítězky 
kulturní olympiády Sáry Baalbaki.

Znovu jsme se zasmáli při promítání 
konspiračního filmu o trojici astronautů a „úplné 
pravdě“ o jejich prvních krocích na Měsíci ve zpracování 
skupinky pod vedením bratrů Köhlerových. Letošní cena 
Asistent roku právem patří Josefovi Kaňkovi a Jiřímu 
Köhlerovi. Herecký výkon roku přišli vyhlásit ti nejmladší. 
Nominovaných bylo hodně, neboť minulá sezóna byla na 

premiéry bohatá – Všehokniha, Dostatečný 
prostor, Pepito, (ne)plivej!, 
Sumec a herecké výkony 

v nich vcelku pozoruhodné. Za osobitý 
přístup k roli skauta Bubiho z inscenace Pepito, (ne)plivej, 
získal cenu Josef Grec. Další ocenění převzali Mikuláš 
Převrátil za pravdivé vykreslení postavy Tomáše a Matěj 
Převrátil za uchopení složité role otce v představení Všehok-
niha. Nakonec byly Františkovi Součkovi a Luise Marešové 
předány nejvyšší ceny Zlatoň a Zlatuše. Závěrečný potlesk 
byl hlasitý a dlouhý a všichni jsme si ještě dlouho povídali, 
smáli se a loučili jsme se dost neradi.  ČerVik 

.....

V neděli třináctého října jsme byli s rodinou 
v dolu v Kutné Hoře. Každý si musel 
nejprve vzít bílý plášť stejný jako středo-
věcí havíři. Vzali jsme si také přilby. Místo 
nich dřív havíři nosili buď jenom kapuce, 
na kterých měli na konci malou špičku, 
aby se v případě, kdyby se dotkli stropu 
dolu, mohli skrčit a nebouchli se do hlavy. 
Později používali kožené přilby podob-
nější těm ze současnosti. Než jsme vstou-
pili do dolu, museli jsme sejít asi dvě stě 
schodů do hloubky asi třiceti metrů. Poté, co 
jsme sestoupili, jsme se ocitli na rozcestí. 
Nejdřív jsme se vydali doleva kde jsme 
viděli jeden a půl metru hlubokou jámu 
s vodou. Když jsme šli na stranu pravou, 
viděli jsme tam útvar takzvaného „kroko-
dýla“ který vznikl zatvrdnutím středověkého 
korýtka, které obalil vápenec. Korýtko se 
používalo pro odkládání stříbra. O kousek 
dál byla sedm a půl metrů hluboká jáma, 
kterou bylo vidět až do druhého patra dolu. 
Nejnižší bod, u kterého jsme se všichni 
museli skrčit, byl vysoký sto dvacet centi-
metrů. Za středověku používali havíři místo 
v té době hodně drahých svíček kamenné 
kahánky, do kterých si dávali lojová kolečka. 
Kolečko vydrželo svítit až tři hodiny, ale 
když přestalo svítit, byla v dole úplná tma, 
protože tam nemělo kudy proudit světlo, 
takže tam někdo kolikrát i zemřel.

Moc se mi to líbilo a určitě doporučuju. 
 -HolAn-

V Divadle Minor jsme se sešli na každoročních Tábo-
rových ozvěnách v hojném počtu. Písní z muzikálu 
Sametová revoluce je zahájily děti ze skupinky Josefa 
Kaňky a Vali Borkovcové. V roli budoucího prezidenta 
Václava Havla zpíval procítěně Alex a překvapivě zvučný 

hlas nasadila také Magdalena v roli KSČ. 
Promítali jsme animovanou pohádku 
Tatínek není k zahození, se kterou 

si pohrála skupinka Matěje Převrátila, inspi-
rovaná pohádkou Arnošta Goldflama. Matěji Trejtna-
rovi byla udělena cena Skokan roku a ocenění Nováček  
roku bylo předáno dokonce dvěma adeptům – Alexi 
Mojžíšovi a Žofii Hánové. 



Antonín Holoubek, František Souček, Jan 
Vokrouhlecký, Viktorie Čermáková. Foto: Khalil 
Baalbaki a Hana Novenková, grafika Magdalena 
Martinovská

Sirotčinec slečny Peregrinové
Kniha 2. Podivné město

Podivné město je druhá kniha o Jaco-

bovi a jeho podivných přátelích. V této 

knize utečou z ostrova, na kterém, než 

byl vybombardován, stál jejich sirotčinec se slečnou Pere-

grinovou, která se nemůže proměnit zpět do lidské podoby 

kvůli stvůrám, které ji unesly. Děti se na cestě seznámí 

s kočovnými Romy a zjistí, že mezi nimi jsou také Podivní. 

Objeví také podivná zvířata, u nichž Jacob (hlavní hrdina) 

zjistí, jak využívat svou podivnost, a to tak, že cítí netvory. 

Nakonec se dostanou do Londýna, kde najdou Podivnou, 

která dokáže slečně Peregrinové pomoci a změnit ji zpět 

do lidské podoby. Nakonec se ovšem ukáže, že to nebyla 

slečna Peregrinová, ale její bratr, obdařený stejnou schop-

ností, který se snaží zničit všechno podivné. Jacob a jeho 

přátelé tedy musí znovu utíkat, ale o jejich dalším osudu 

se dozvíte v třetí knize jménem Knihovna duší.    FraSo

Tonda Holoubek

Tonda Je tu dlouho a na tábor jel už po čtvrté. Umí kouzla 

s kartami, přihlásil se s nimi na „DRDS má talent“. Má 

krátké zrzavé vlasy, tvář plnou pih a rád nosí kostko-

vané košile. Společně s Matějem a Vaškem patří mezi mé 

nejlepší kamarády. Nejraději má pizzu, Pandu a zelenou. 

Tondovo nejoblíbenější představení je “...a bolelo nebe“, 

ve kterém sice nehraje, ale rád by. Je to kluk, který nezkazí 

žádnou legraci.                                           Vo Jan

19. 11.  Zpověď Jonatána Papírníka,  
18:00 Malý sál divadla Minor

27. 11.  Spolu do Betléma, 18:00 Studio S1 Českého rozhlasu 
(uzavřené představení)

29.11.  Brundibár, 19:00 Terezín 

1. 12.   Spolu do Betléma, 19:00 Dvořákova síň Rudolfina

9. 12.  Všehokniha, 17:00 divadlo D21

16. 12.  Zpověď Jonatána Papírníka,  
18:00 Malý sál divadla Minor

,


