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Dnešní rozhovor bude trochu jiný - rozhodla jsem se ho 
pojmout tak, abyste si dovedli představit, jaké to vlastně je, být 
na vozíčku. 

Je pro tebe horší, kdyby ti lidé nadávali, nebo tě litovali 
a proč?

S přímou agresí proti své osobě zaměřenou na můj handicap 
jsem se prozatím nesetkala.

Osobně to vnímám tak, že když by vám lidé nadávali za 
něco, za co nemůžete (vada řeči, pihy, chudoba, inv. vozík 
apod.) neměla bych tendenci přesvědčovat agresora, aby 
na mě změnil svůj názor. S lítostí od lidí se peru častěji 
a snažím se je přesvědčit o opaku. Aby na mne nahlíželi jako 
na normálního a jim rovného člověka. Ano, někdy potřebuji 
pomoc s odsunutím židle, když si jdu „sednout“ do lavice, 
potřebuji, aby se na mě počkalo, než mi přijede výtah, někdy 
potřebuji pomoc do kopce, ale v komunikaci a přístupu prosím 
o rovnost. Příjemná není ani jedna varianta.

Je nějaký problém lidí na vozíčku, kterého by si 
pravděpodobně nikdo jiný nevšiml?
Určitě. A mnoho. Uvedu pouze pár příkladů. Nefunkční výtahy 
- představte si, že jedete trasu z bodu A do bodu B a někde  
po cestě narazíte (např. v metru) na nefunkční výtah - 
máte dvě možnosti - budete doufat, že vás někdo  
vynese po schodech, nebo musíte vymyslet  
novou trasu, tím se vám může cesta klidně  
o hodinu protáhnout

Toalety ve veřejných prostorách - většinou jeden velký malér. Ať 
jsou toalety pro vozíčkáře zamčené, nedostatečně prostorné či 
s úzkými dveřmi, vede k nim pár schůdků, nebo nejdou zamykat 
dveře zevnitř... často bojovka!

Bahno/sníh - nejdřív máte od kol špinavé ruce, pak rukávy, a když 
si ruce položíme do klína, máte špinavé i nohy... Výhoda? Boty 
vám zůstanou zaručeně čisté!

Myslíš si, že máš nějaké „super výhody“ díky tomu, že jsi na 
vozíčku? 
Do kin, divadel, zoologických zahrad apod. máte vstupenku 
zdarma či zlevněnou, na lanovce předbíháte celou řadu, psa 
můžete brát i např. do obchodů jako asistenčního (né vždy to 
projde).
Rozhovor byl uskutečněn přes whatsapp     ChuBi

DEN 1

Ráno se vzbudím, podívám se, kolik je hodin a zjistím, že je 
jako vždy půl dvanácté. Vstanu a nasnídám se. Udělám si 
úkoly a jdu si dát oběd. Poté jdeme s mámou a s Maxem ven 
hrát fotbal k babičce na zahradu. Hrajeme, hrajeme, až se 
unavíme a jdeme dovnitř. Potom hrajeme s babičkou Prší. Pak 
máma řekne, že jdeme domů. Tak jdeme domů. Vysprchujeme 
se, vyčistíme si zuby a jdeme spát.

DEN 2

Ráno se vzbudím, podívám se, kolik je hodin a zjistím, že je 
jako vždy půl dvanácté. Udělám si úkoly a jdu si dát oběd. 
Poté zjistím, že nejdeme ven, protože máma učí indonésistiku. 
Ale ne! Musím hlídat Maxe. Ano, myslíte si to správně. Je to 
peklo! Po peklu se těším, že alespoň půjdeme ven, ale máma 
řekne, že babička má prý dnes prázdniny, a tak musíme zůstat 
doma. Zůstat doma? To je nuda! Jen jedna věc je na tom 
dobrá. Můžeme hrát dostihy. A tak hrajeme dostihy do osmi. 
Vysprchujeme se, vyčistíme si zuby a jdeme spát.

DEN 3

Ráno se vzbudím...

Bože, jak dlouho to ještě bude trvat? SamBu

Mám moc ráda divadlo a od malička jsem tam dost 
často, protože oba rodiče jsou herci. Na jevišti různých 
divadel jsem vlastně stála už před narozením, protože 
maminka hrála skoro celé těhotenství. A po narození 
mě rodiče hned začali brát do divadla. 

Miluju zákulisí divadla. Na vrátnici se na mě vždy 
pěkně usmívají. V šatnách je spousta zrcadel a krásně 
to tam voní. Také si tam ráda prohlížím zlomvazky. 
To jsou dárečky pro štěstí na premiérách. Herci se 
před premiérou kopnou a řeknou si „ZLOM VAZ“. Na 
to se odpovídá „ČERT TĚ VEM“. Nejraději chodím do 
maskérny, kde se herci líčí, nasazují si paruky, lepí 
kníry a podobně. V rekvizitárně mají herci nachystané 
rekvizity a můžou si tam dát kafíčko. Musí ale dávat 
pozor, aby si nepolili kostým. O kostýmy se starají 
kostymérky a chodí hercům pomáhat s převlekem do 
šatny. Někdy jsou převleky rychlé v průběhu předsta-
vení. Kostýmy perou a žehlí. 

Když zavolá inspicient, musí se herci připravit. Inspi-
cient řídí představení a volá herce na výstup. U inspice 
sedím nejraději a pozoruji ten šrumec v zákulisí. 
Sedím vždy za nápovědou. Ta sedí s otevřenou 
knihou a sleduje pozorně text. Když herec zapo-
mene, co má říkat, tak mu to hlasitým šeptem napoví. 
Nápovědě se také říká suflér. Herci jsou nachystaní 
v portálech. A na cestu po jevišti jim svítí osvětlovači. 
Scénu jim postaví kulisáci. Při představení je důležitý 
i zvukař, který pouští hudbu a zvuky. 

Když jde herec na jevišti blíž k lidem, říká se tomu, 
že jde na forbínu. Po představení oponář spustí 
oponu a následuje děkovačka. Nejdřív se ale musí 
nazkoušet. 

Každé divadlo má dramaturgický plán. To je plán, ve 
kterém se píše, co se v sezóně bude zkoušet. Sezóna 
je dlouhá jako školní rok. Herci čekají, v čem budou 
obsazení a co budou hrát.  ToBar
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jsou toalety pro vozíčkáře zamčené, nedostatečně prostorné či 
s úzkými dveřmi, vede k nim pár schůdků, nebo nejdou zamykat 
dveře zevnitř... často bojovka!

Bahno/sníh - nejdřív máte od kol špinavé ruce, pak rukávy, a když 
si ruce položíme do klína, máte špinavé i nohy... Výhoda? Boty 
vám zůstanou zaručeně čisté!

Myslíš si, že máš nějaké „super výhody“ díky tomu, že jsi na 
vozíčku? 
Do kin, divadel, zoologických zahrad apod. máte vstupenku 
zdarma či zlevněnou, na lanovce předbíháte celou řadu, psa 
můžete brát i např. do obchodů jako asistenčního (né vždy to 
projde).
Rozhovor byl uskutečněn přes whatsapp     ChuBi

DEN 1

Ráno se vzbudím, podívám se, kolik je hodin a zjistím, že je 
jako vždy půl dvanácté. Vstanu a nasnídám se. Udělám si 
úkoly a jdu si dát oběd. Poté jdeme s mámou a s Maxem ven 
hrát fotbal k babičce na zahradu. Hrajeme, hrajeme, až se 
unavíme a jdeme dovnitř. Potom hrajeme s babičkou Prší. Pak 
máma řekne, že jdeme domů. Tak jdeme domů. Vysprchujeme 
se, vyčistíme si zuby a jdeme spát.

DEN 2

Ráno se vzbudím, podívám se, kolik je hodin a zjistím, že je 
jako vždy půl dvanácté. Udělám si úkoly a jdu si dát oběd. 
Poté zjistím, že nejdeme ven, protože máma učí indonésistiku. 
Ale ne! Musím hlídat Maxe. Ano, myslíte si to správně. Je to 
peklo! Po peklu se těším, že alespoň půjdeme ven, ale máma 
řekne, že babička má prý dnes prázdniny, a tak musíme zůstat 
doma. Zůstat doma? To je nuda! Jen jedna věc je na tom 
dobrá. Můžeme hrát dostihy. A tak hrajeme dostihy do osmi. 
Vysprchujeme se, vyčistíme si zuby a jdeme spát.

DEN 3

Ráno se vzbudím...

Bože, jak dlouho to ještě bude trvat? SamBu

Mám moc ráda divadlo a od malička jsem tam dost 
často, protože oba rodiče jsou herci. Na jevišti různých 
divadel jsem vlastně stála už před narozením, protože 
maminka hrála skoro celé těhotenství. A po narození 
mě rodiče hned začali brát do divadla. 

Miluju zákulisí divadla. Na vrátnici se na mě vždy 
pěkně usmívají. V šatnách je spousta zrcadel a krásně 
to tam voní. Také si tam ráda prohlížím zlomvazky. 
To jsou dárečky pro štěstí na premiérách. Herci se 
před premiérou kopnou a řeknou si „ZLOM VAZ“. Na 
to se odpovídá „ČERT TĚ VEM“. Nejraději chodím do 
maskérny, kde se herci líčí, nasazují si paruky, lepí 
kníry a podobně. V rekvizitárně mají herci nachystané 
rekvizity a můžou si tam dát kafíčko. Musí ale dávat 
pozor, aby si nepolili kostým. O kostýmy se starají 
kostymérky a chodí hercům pomáhat s převlekem do 
šatny. Někdy jsou převleky rychlé v průběhu předsta-
vení. Kostýmy perou a žehlí. 

Když zavolá inspicient, musí se herci připravit. Inspi-
cient řídí představení a volá herce na výstup. U inspice 
sedím nejraději a pozoruji ten šrumec v zákulisí. 
Sedím vždy za nápovědou. Ta sedí s otevřenou 
knihou a sleduje pozorně text. Když herec zapo-
mene, co má říkat, tak mu to hlasitým šeptem napoví. 
Nápovědě se také říká suflér. Herci jsou nachystaní 
v portálech. A na cestu po jevišti jim svítí osvětlovači. 
Scénu jim postaví kulisáci. Při představení je důležitý 
i zvukař, který pouští hudbu a zvuky. 

Když jde herec na jevišti blíž k lidem, říká se tomu, 
že jde na forbínu. Po představení oponář spustí 
oponu a následuje děkovačka. Nejdřív se ale musí 
nazkoušet. 

Každé divadlo má dramaturgický plán. To je plán, ve 
kterém se píše, co se v sezóně bude zkoušet. Sezóna 
je dlouhá jako školní rok. Herci čekají, v čem budou 
obsazení a co budou hrát.  ToBar



Disbook z úkolů z Knihomola složený

A
Kdyby nebyla válka, co bys chtěla dělat za povolání? 
To je těžké... nevím totiž, jestli kdyby nebyla válka, 
jestli by mě bavilo tolik psát. Pokud ano, stala bych se 
spisovatelkou nebo novinářkou, pokud ne, asi bych byla 
s Pimem ve firmě Opekta…
Čeho si na svém deníku (tedy Kitty deníku) ceníš 
nejvíc?      
Osobně si na něm cením času, který jsem nad ním strávila... 
Ale je na něm hlavně cenné to, jak moc je to napsáno 
upřímně a pravdivě! Protože vše, co jsem tam napsala, bylo 
z duše - přímo a hned.

B
Proč jsi tak statečný? (protože je strašně statečněj, 
tak mě zajímá, kde se to bere) 
To nemůžu vědět.
Jsi rád, že se tě začal Dudley bát? (kdybych byla on 
a měla toho Dudleyho, tak bych ho asi neměla  
moc ráda, protože Dudley je rozmazlenej a křičí) 
Jo i ne. Jsem rád, že od něj mám klid, ale přesto  
ho mám někdy rád.
Bojíš se někdy jít v noci ven? (ptám se, 
protože já se bojím tmy)
Ani ne. 

C
Co bys dělal, kdyby z posádky přežil ještě někdo jiný?  
Dělal bych všechno, jako když bych byl sám, jen bych  
měl pomocníka a o jeden hladový krk navíc.

D
Kdo byla tvoje matka?
Žena mého otce.
Osvětlíš mi prosím rodokmen Durinův?
Thrain otec, Thror děd, Feilin bratr…
Naučíš mě runy?
Najdi chlupy vrků a svaž je Gandalfovým vlasem  
a runy se budou psát samy.

E
Měl bys seriózně zvážit umytí svého taxíku, Ede. 
Drožky.
Umytí drožky. 
Stejně není moje.
Ale jezdíš s ní ty. 
Po skončení směny ji zase vrátím.
A co uděláš pak? 
Pak? Co bych dělal, půjdu pěšky domů, vyvenčím Portýra a půjdeme 
oba spát. Možná zaskočím k Marvovi na karty…
Ede? 
Hm.
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lisa oz anna britta
 old shatterhand krtek 

tonička bolavá tintin ijáček 
prasátko kvak žbluňk 
robinson crusoe jarka 
metelka sam raften 
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sam hawkins 
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bobeš tonda 
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eragon edgar ed 
ethelred marv ritchie 

aragorn pastýřka
kominíček jiřík malfoy 

sansa eddard arya bran 
catelyn stark jestřáb david 

peggy balin dvalin fili kili 
dori nori ori oin gloin bifur 

bofur bombur thorin pavéza 
hermiona snape harry ron luisa 

lotka jonatán florentýna králíček 
paní láryfáry yan alenka bilbo frodo 

olaf violet sunny ivanhoe cedrik rowena 
arronax conseil ned land ayrton otto 

edith mila petr marta františka jacob emma   
hlemýžď 

pižla 
jiří raška 

pipi 
tommy  

anika  
jácíček 

veverka 
míša 

kulička  
tobiáš 

elíša alma 
peregrinová 

mary robert 
lupič tlustý  
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sherlock 
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obelix 
edmund 
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lucie 
petr 

slečna 
    marplová  

lord glenarvan
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lotrando 

zubejda 
malý princ 
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lovisa 
 plešek  

šlápeček  
jeníček  

mařenka  
ježibaba  
jean valjean 
tracyho tygr  
tracy  
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Co budeš dělat, až Portýr 
umře? 
V první řadě to chvíli nepoznám, 
protože páchnout bude pořád 
stejně. Pak budu asi smutnej.  
A pak mi to začne lýzt na mozek, 
tak si pořídím dalšího starýho, 
smradlavýho psa. A pojmenuju 
ho stejně, akorát by se to pletlo.
Jak uctivé… 

Problém?
Vůbec. 

AnNo, GoRách, 
KliMa, ČičVi,  

LuMa

Žofka: Mě zaujalo, proč jsem měla točit tu reportáž 
z okna s rouškou? (…) 

Anežka Š.: Ze začátku mě nebavilo stříhání, a pokud 
jsem udělala chybu, místo vystříhávání jsem raději 
celé audio nahrála znovu. Pak jsem se stříhání naučila 
a začala ho používat a už jsem s ním v pohodě. (Pokud 
jsem si dopředu promyslela, co chci v reportáži říkat, 
přestala jsem být přirozená a znělo to, jako kdybych to 
četla, …vlastně to souvisí s tím strachem ze stříhání.)

Kristýnka: Myslím, že jsem se na Dílně malého 
novináře toho naučila docela dost, například dělat 
rozhovory nebo na první pohled popsat nějakou oblast.

Nina: Nejvíc mě bavilo dělat rozhovor s našimi sousedy 
o legu, to bylo první a úplně nejlepší. 

Meda: Dílna malého novináře mě moc bavila, ale při 
mluvení na mikrofon jsem se chovala a mluvila jinak než 
normálně. Myslím, že mi docela dobře jdou rozhovory, 
protože tam mluví hlavně ten druhý.

Sára F.: Pro mne bylo těžké to rychlé mluvení 
a soustředění a taky mluvit bez přípravy

Matěj: Musel jsem natáčet asi 20x, než jsem dosáhl 
pro mne perfektního cíle. 

Anežka N.: Dozvěděla jsem se, že musím stále hledat 
nová, pestřejší slova, aby reportáž nebyla zdlouhavá, 
byla zábavná a zároveň výstižná. 

Šimon: Zaskočilo mne, že můj bratr odpovídal 
na moje otázky strašně rychle, na rozdíl od mé  
mamky. Díky DMN jsem byl poprvé slyšet v rádiu 
a doufám, že to není naposled. 

Disbook z úkolů z Knihomola složený

A
Kdyby nebyla válka, co bys chtěla dělat za povolání? 
To je těžké... nevím totiž, jestli kdyby nebyla válka, jestli by 
mě bavilo tolik psát. Pokud ano, stala bych se spisovatelkou 
nebo novinářkou, pokud ne, asi bych byla s Pimem ve firmě 
Opekta…
Čeho si na svém deníku (tedy Kitty deníku) ceníš 
nejvíc?      
Osobně si na něm cením času, který jsem nad ním strávila... 
Ale je na něm hlavně cenné to, jak moc je to napsáno 
upřímně a pravdivě! Protože vše, co jsem tam napsala, bylo 
z duše - přímo a hned.

B
Proč jsi tak statečný? (protože je strašně statečněj, tak mě 
zajímá, kde se to bere) 
To nemůžu vědět.
Jsi rád, že se tě začal Dudley bát? (kdybych byla on 
a měla toho Dudleyho, tak bych ho asi neměla  
moc ráda, protože Dudley je rozmazlenej a křičí) 
Jo i ne. Jsem rád, že od něj mám klid, ale přesto  
ho mám někdy rád.
Bojíš se někdy jít v noci ven? (ptám se, 
protože já se bojím tmy)

C
Co bys dělal, kdyby z posádky přežil ještě někdo jiný?  
Dělal bych všechno, jako když bych byl sám, jen bych měl 
pomocníka a o jeden hladový krk navíc.

D
Kdo byla tvoje matka?
Žena mého otce.
Osvětlíš mi prosím rodokmen Durinův?
Train otec, Tror děd, Feilin bratr…
Naučíš mě runy?
Najdi chlupy vrků a svaž je Gandalfovým vlasem  
a runy se budou psát samy.

E
Měl bys seriózně zvážit umytí svého taxíku, Ede. 
Drožky.
Umytí drožky. 
Stejně není moje.
Ale jezdíš s ní ty. 
Po skončení směny ji zase vrátím.
A co uděláš pak? 
Pak? Co bych dělal, půjdu pěšky domů, vyvenčím Portýra a půjdeme 
oba spát. Možná zaskočím k Marvovi na karty…
Ede? 
Hm.
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Co budeš dělat, až Portýr 
umře? 
V první řadě to chvíli nepoznám, 
protože páchnout bude pořád 
stejně. Pak budu asi smutnej.  
A pak mi to začne lýzt na mozek, 
tak si pořídím dalšího starýho, 
smradlavýho psa. A pojmenuju 
ho stejně, akorát by se to pletlo.
Jak uctivé… 

Problém?
Vůbec. 

AnNo, GoRách, 
KliMa, ČičVi,  

LuMa

Žofka  Mě zaujalo, proč jsem měla točit tu reportáž 
z okna s rouškou? (…) 

Anežka Š. Ze začátku mě nebavilo stříhání, a pokud 
jsem udělala chybu, místo vystříhávání jsem raději 
celé audio nahrála znovu. Pak jsem se stříhání naučila 
a začala ho používat a už jsem s ním v pohodě. (Pokud 
jsem si dopředu promyslela, co chci v reportáži říkat, 
přestala jsem být přirozená a znělo to, jako kdybych to 
četla, …vlastně to souvisí s tím strachem ze stříhání.)

Kristýnka  Myslím, že jsem se na Dílně malého 
novináře toho naučila docela dost, například dělat 
rozhovory nebo na první pohled popsat nějakou oblast.

Nina Nejvíc mě bavilo dělat rozhovor s našimi sousedy 
o legu, to bylo první a úplně nejlepší. 

Meda Dílna malého novináře mě moc bavila, ale při 
mluvení na mikrofon jsem se chovala a mluvila jinak než 
normálně. Myslím, že mi docela dobře jdou rozhovory, 
protože tam mluví hlavně ten druhý.

Sára: Pro mne bylo těžké to rychlé mluvení 
a soustředění a taky mluvit bez přípravy

Matěj: Musel jsem natáčet asi 20x, než jsem dosáhl 
pro mne perfektního cíle. 

Anežka: Dozvěděla jsem se, že musím stále hledat 
nová, pestřejší slova, aby reportáž nebyla zdlouhavá, 
byla zábavná a zároveň výstižná. 

Šimon: Zaskočilo mne, že můj bratr odpovídal 
na moje otázky strašně rychle, na rozdíl od mé  
mamky. Díky DMN jsem byl poprvé slyšet v rádiu 
a doufám, že to není naposled. 

     paleček 
  malíček 
 

     paleček 
  malíček 
 



Zapečená tort i l la se zeleninovým salátem 
(Porce pro 4 osoby)

Zapečená tortilla

4 tortilly
4 vajíčka
4 plátky šunky
pepř, sůl, olivový olej 

Na pánvičce rozehřejte lžičku olivového oleje, vezměte tortillu 
střední velikosti a z jedné strany ji osmažte. Mezitím rozklep-
něte do hrníčku vajíčko, přidejte sůl a pepř. Z jedné strany ope-
čenou tortillu odložte na talíř a na pánvičku dejte rozehřát druhou 
lžičku oleje, dejte na ni šunku a nalejte na ni vajíčko, to ihned při-
klopte neopečenou stranou teplé tortilly. Tortillu nechte zapéct asi 
minutu, pak ji vyklopte na talíř a přeložte ji napůl.
Zeleninu omyjte, okurku a mrkev oloupejte, mrkev nastrouhejte, 
zbylou zeleninu nakrájejte a vše smíchejte dohromady.
Zapečenou tortillu servírujte se zeleninovým salátem,  
který si ochuťte dle libosti.
Pokrm je možné doplnit osvěžujícím  
nápojem z čerstvé mandarinky.                               
Dobrou chuť!

Zeleninový salát

1 okurka
1 paprika
1 mrkev
půl hlávky ledového salátu

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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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

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

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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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 
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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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Dočetl jsem knihu která se jmenuje:Chata 
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Pavel, který byl známí jak v ulici Zátiší 
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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 
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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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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

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

Dispress 290 připravili: Meda Folprechtová, Tonička Barešová, 
Bianca Chuffartová, Samuel Budiman, děti z Dílny malého 
novináře, Anežka Novotná, Viktor Čičvák, Ráchel Gojdová, Mateo 
Klimek, Luisa Marešová, Nina Rudišová, Jana Franková, Viktorie 
Čermáková a Magdalena Martinovská 

R E C E N Z E

BABIČKA: Když jsem zjistila, že 
šéfkuchaři je teprve 10 let, skoro 
jsem omdlela! Výborná večeře! 
Všem vřele doporučuji!

MÁMA: Neschopnost a neochota 
matky vařit, hlad a myšlenka Marie 
Montessori (Pomoz mi, abych 
to dokázal sám!) mohou vést ke 
skvělým a chutným výsledkům dětí. 
Vynikající jídlo!

  SamBu



pokračování rozhovoru se spisovatelkou  
Petrou Soukupovou

Kdy jste začala psát nějaké příběhy nebo povídky sama  
pro sebe?
Pamatuji si, že psát jsem začala brzy, asi ve druhé třídě základní 
školy, takže v někdy v sedmi, osmi letech. Bylo to nejdříve jen 
zřídka, ale později, tak v páté třídě, jsem si začala psát deník 
a tím už začalo mé každodenní psaní. K tomu jsem se občas 
pokusila i o povídku, když mě něco napadlo.

Odkdy jste chtěla být spisovatelkou?
Asi do třetí, čtvrté třídy jsem si myslela, že budu 

výtvarnicí, protože jsem docela ráda kreslila, 
ale časem mi došlo, že vlastně nekreslím 

zas tak moc dobře. Začala jsem číst 
a objevovat svět knih a příběhů. Pak 

mě napadlo, že bych možná chtěla 
být spisovatelka a u toho jsem 
zůstala.

Jaká je v současnosti vaše 
oblíbená knížka?
Těch je strašně moc. Spíš to mám 
tak, že mám oblíbené autory. Ale 
mám ráda třeba knížku Laskavé 
bohyně nebo Pokání od Iana 

McEwana, autora, jehož stejně jako 
třeba Stephena Kinga řadím ke svým 

nejoblíbenějším.

Když píšete knížku pro děti, představujete 
si sama sebe, jak ji čtete?

Ne, vůbec. Když píšu knížku, na čtenáře moc 
nemyslím. Vymyslím si postavy a pak přemýšlím, co 

dělají. Jestli se to čtenářům bude líbit, řeším až někdy na závěr. 
Musím si ale dávat pozor, abych v dětských knihách nepsala 
dlouhá souvětí, která nejsou dětem moc příjemná. V knížkách 
pro dospělé, kde je totiž často používám, to nevadí. Ale na to 
myslím opravdu až zpětně.

Co vás na psaní knih baví nejvíc?
To je složité. Samozřejmě mě baví ta chvíle, kdy 
to mám dopsané. To, že je nějaká práce, které 
člověk věnoval dlouhý čas najednou hotová, je moc 
příjemné. Když si řeknu, že něco napíšu a pak to 
fakt vyjde, mám z toho dobrý pocit. Také je pro mne 
důležité, že nemusím chodit pracovat do kanceláře 
a můžu pracovat doma, jen podle svého, jak jsem 
vždycky chtěla. I když je pravda, že se často musím 
donutit.

Potkala jste se někdy se šikanou?
Já osobně asi ne, nebo ne s nějakou drsnou. Trochu se mi ve 
škole asi posmívali, že jsem tlustá, ale nic vážného. Zato v naší 
třídě na základce kluci jednoho spolužáka docela trápili, ale vlastně 
už nevím, jak se to vyřešilo. Děti mi často připomínají dravce, kteří 
se baví týráním slabších.

Máte nějaký námět na novou knihu?
Věnuji se teď psaní knihy pro dospělé a to mě plně zaměstnává. 
Když píši jednu knihu, nemám čas přemýšlet o jiné knížce. Píši 
totiž ještě pro televizní seriál Ulice, což je moje normální hlavní 
práce. Pár lidí mi už psalo, jestli nechci psát pokračování knížky 
Klub divných dětí, tak se nad tím ještě důkladně zamyslím.
Ale ano, až dopíšu knihu pro dospělé, určitě se zase pustím  
do nějaké dětské knihy.

Moc děkuji za rozhovor!
Není zač!  FolMe
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