
Před čtyřmi lety jsme se ptali našich dětí, co by si 
přáli od Ježíška a co by naopak daly ony jemu. 
A letos jsme se  některých z nich zeptali na 
to samé. 

Lukáš devítiletý si přál několik knížek od 
Astrid Lindgrenové a experimentální sadu 
a Ježíškovi by podle něj „udělalo radost, 
kdybychom mu hezky zazpívali“. I po 
čtyřech letech má starost o Ježíškovo 
kulturní vyžití. Letos by od Ježíška 
chtěl nový mobil a „Ježíškovi 
bych přál, aby po zhlédnutí 
našeho představení Malá 
Vánoční muzika měl spíše 
dobré pocity, než ty 
špatné“.

Anežce Šubrtové 
bylo před čtyřmi 
roky osm let 
a do mikrofonu 
prozradila, že si 
přeje nástroj Kalimba 
a důkladně ho popsala. 
Ježíškovi by tenkrát 
dodala seno. A letos?  
„Já si přeju od Ježíška nové 
povlečení na postel 
a nové pyžamo, 
protože miluju se 
na Štědrý den vyspat 
v úplně novém a čistém. 
A Ježíškovi bych 
přinesla nějaké hezké 
kožešinky, aby byl 
zahřátý.“

Johance bylo pět. Od Ježíška si přála panenku Rybanu 
a Ježíškovi by dala čepičku. Letos poskočila na 3 D tiskárnu 
a Ježíškovi by moc přála, aby ho neukřižovali. 

Tehdy osmiletý Josef to pojal sebezpytně. „Já kdybysem si něco 
přál, tak nějaký Lego a Playmobil, jestli to znáte, a kdybysem 
mu měl něco jako darovat, tak já nevim, ale daroval bych mu 
asi svoje chování. Moje chování bysem mu dal jako. Aby sem 
se už zamyslel nad sebou. Letos jsme se ho neprozřetelně ptali 
polospícího, před půlnocí, na cestě do postele. Takže by si 
přál, co mu Ježíšek nadělí, a sám by mu dal novou podestýlku. 
Redakce časopisu Dispress je zvědavá, co Ježíšek recipročně 

nadělí Josefovi. 

Přání, která mluví z duše asi nám všem, má Julinka. Letos 
by si přála měsíc spánku a Ježíškovi by přála to samé. 

Před čtyřmi roky jí bylo osm a k Ježíškovi by si přála 
koloběžku a taky, aby na sebe všichni lidi byli hodní. . 

To my bychom taky rádi. 

A co naši nejmenší? Tady jsou jejich odpovědi. 

Ahoj, já jsem Niko a přál bych si truhlu se 
zámkem na klíč. A dal bych Ježíškovi 

autodráhu.

Já jsem Žofka a přeju si domeček na stromě. 
Ježíškovi bych dala čepici.

Já jsem Karel a přeju si kalendář s auto-
busama a Ježíškovi bych dal 100 korun.

Já jsem Vilík a přeju si autíčko na 
ovládání a Ježíškovi bych dal klíče. 

Od bytu. 

Já jsem Míša 
a přál bych si 

krabičku hlavo-
lamů a Ježíškovi 

bych dal židli.

Já se jmenuju 
Ráchel a přála bych 

si oblečení letušky 
a Ježíškovi bych dala 
dečku.

Rozhovor se sbormistryní DPS Věrou Hrdinkovou na 
zkoušce připravovaného koncertu Spolu do Betléma, 
který má premiéru 1. prosince v Dvořákově síni. 

Jaká je vlastně spolupráce DPS A DRDS? Zpěv a mluvené 
slovo dohromady… Je to pro vás komplikace? Musíte hlídat 
víc věcí?
Ani ne. Už od první zkoušky, která proběhla před čtrnácti 
dny, jde spolupráce výborně. Děti jsou pohotové, a to i ty ze 
sboru, i ty z Dismančat. Výborně se doplňujeme.
V Malé vánoční muzice je i melodram, což je nesmírně 
obtížné. 
Děti to musí mít dobře naposlouchané, skladatel Jan Hanuš 
měl svůj záměr, jak by mělo navazovat mluvené slovo na 
hudbu, v jakém rytmu, kde jsou pauzy a podobně. Disman-
čata měla doma nahrávku, ze které se učila. A ta hudba děti 
sama navádí.
Myslíte, že baví děti z dvou různých souborů pozorovat, co 
vlastně dělají ti druzí?
Ano, myslím, že je to fajn, když se navzájem podívají trochu 
do kuchyní. Dismančata si asi ráda poslechnou, jak vypa-
dají jinak zazpívané věci, než jsou zvyklé, a naopak zpěváci 
zase po očku sledují herecké výkony kolegů z DRDS.
 ptal se Tomáš Černý

(naši reportéři se ptali také a moc pěkně nahráli pauzy : ), 
takže děkujeme Tomáši Černému za poskytnutý materiál)

kalimba
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Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 
dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 
divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 
DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 
DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  
Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  
s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-
2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 
otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-
ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 
zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  
olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 
Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?
Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  
v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  
Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 
do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 
to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 
a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 
My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 
šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 
jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 
brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  
svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  
na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 
měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 
nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 
bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 
hned usnula.                                                    MeFo
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Připravili: Žofie Hánová, Šimon Veitz, Michal 
Škach, Františka Srbová, Kryštof Racek, Jůlie 
Součková, Anežka Rösslerová, Josef Grec  
a Viktorie Čermáková, Hana Novenková, 
Magdalena Martinovská

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

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

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

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

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

Modrý tygr – z Booktube Rádia Junior zapsala ČerVik

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

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

vidět i slyšet, ale po chvíli jsme se vžili do představení. Měl 

jsem radost, že tam nikdo tak moc nezapomínal své věty, 

ale určitě jsem nebyl sám, kdo z toho měl radost. Po před-

stavení jsme sklidili velký úspěch, ale velký neúspěch 

nastal po posledním uklonění. V šatnách nastalo hotové 

peklo… dávání košil a kalhot na ramínka. 

Já osobně jsem skládal tu košili, dokud jsem neztratil nervy 

a nepoprosil mámu, aby mi to poskládala.

A tak pro mě skončila nejen premiéra, ale i den.     ViČič

pozn. redakce: maminky, babičky a skládací pomocníci 

mají vstup do šaten zakázán

Natáčíme:
5.– 9. 3. – Souzvuk Do velké krajiny Dudédu
22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou
27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  

Malá scéna divadla Minor
28.3. 18:00 …a bolelo nebe – Malá scéna divadla Minor

Recitujeme:  
20.2. 17:00 Pražské poetické setkání – souborové kolo STARS

22.2. 16:30 Pražské poetické setkání – souborové kolo MLS

23. 2. a 23. 3. – Kam zmizel můj strýc, pane prezidente? 

edukační program České filharmonie a DRDS, Rudolfinum

Dočetl jsem knihu, která se jmenuje: Chata 

v Jezerní kotlině. Je to o klukovi jménem 

Pavel, který byl známý jak v ulici Zátiší, 

kde bydlí, tak i v celém městě. Jeho otec 

je boxer, který porazil nejsilnějšího boxera 

jménem Evans, a tak se stal nejznámějším 

Pavlův otec. Po několika letech Pavlovýho 

tátu pozval na duel né až tak známý boxer. 

Jmenoval se Carpi. Pavlův táta nepočítal se svým stářím, a tak 

chtěl ukázat, že je furt tak silný, jako když bojoval proti Evansovi, 

a proto šel do ringu. Když už byla plná celá hala, Pavlův táta 

poprvé viděl Carpiho. Mladý a silný boxer už na Pavlova tátu 

čekal v ringu. Hra už začala. V prvním kole se Pavlův táta hodně 

držel, ale při druhém kole už to nedal. Vždy po několika minutách 

se chytil za srdce. Potom byl už úplný konec, kdy se Pavlův táta 

naposledy chytil za srdce a padl na zem. Carpi si zalezl do svého 

koutku a čekal, co se stane. Do ringu přiběhli doktoři, a dokonce 

i Pavel, protože to všechno viděl. Nikdo nevěděl, co se Pavlovu 

tátovi stalo. Pavel byl úplně zdrcený, když zjistil, co se s jeho 

tátou stalo. Ještě v ringu zjistili, že Pavlův otec umřel na ochrnutí 

srdce. Hned další den nato, se Pavel s jeho maminkou odstěho-

vali do maminčinýho rodnýho města, kde Pavel další den našel 

nádhernou roklinu. Bylo tam všechno. A podle jezera, které tam 

taky bylo, tuto oblast pojmenoval JEZERNÍ KOTLINA.     JoGr

Sam Budiman

Sam je inteligentní, usměvavý a sportovní typ. Také 

je dobrým hercem DRDS. Je mi velmi sympatický, 

proto jsem se s ním chtěl po svém příchodu do DRDS 

seznámit. Je jedním z mála ze souboru, s kým lze mluvit 

o současném průběhu české i zahraniční fotbalové ligy 

a o sportu vůbec. Oba dva fandíme SK Slávii 

Praha, takže i tohle nás spojuje. 

 Je také vytrvalý. Na letním táboře jsme 
    hráli fotbal a Sam i přes  

   mnohá zranění vystřílel  
  hattrick. Líbilo se mi, že to 

nevzdal a s týmem zvítězil.

Má skvělého bratra Maxe, který se 

zřejmě stane druhým Belmondem, 

protože někde stále skáče, 
na každého se usmívá a je hlasitý. 

Doufám, že i on někdy v budoucnu 
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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 
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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
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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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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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Plešner, Bára Sadílková, Meda 
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Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 
dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 
divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 
DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 
DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  
Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  
s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-
2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 
otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-
ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 
zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  
olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 
Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?
Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  
v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  
Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 
do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 
to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 
a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 
My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 
šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 
jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 
brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  
svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  
na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 
měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 
nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 
bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 
hned usnula.                                                    MeFo
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Když jsme vyšli na jeviště, byli jsme všichni nejistí a bylo to 
vidět i slyšet, ale po chvíli jsme se vžili do představení. Měl 
jsem radost, že tam nikdo tak moc nezapomínal své věty, 
ale určitě jsem nebyl sám, kdo z toho měl radost. Po před-
stavení jsme sklidili velký úspěch, ale velký neúspěch 
nastal po posledním uklonění. V šatnách nastalo hotové 
peklo… dávání košil a kalhot na ramínka. 
Já osobně jsem skládal tu košili, dokud jsem neztratil nervy 
a nepoprosil mámu, aby mi to poskládala.
A tak pro mě skončila nejen premiéra, ale i den.     ViČič
pozn. redakce: maminky, babičky a skládací pomocníci 
mají vstup do šaten zakázán

Natáčíme:
5.- 9. 3. – Souzvuk Do velké krajiny Dudédu
22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou
27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  
Malá scéna divadla Minor
28.3. 18:00 …a bolelo nebe - Malá scéna divadla Minor

Recitujeme:  
20.2. 17:00 Pražské poetické setkání  - souborové kolo 
STARS
22.2. 16:30 Pražské poetické setkání – souborové kolo MLS

Dočetl jsem knihu která se jmenuje:Chata 
v Jezerní kotllině Je to o klukovi jménem 
Pavel, který byl známí jak v ulici Zátiší 
kde bydlí tak i v celím městě. Jeho otec 
je boxer který porazil nejsilnějšího boxera 
jménem Evans, a tak se stal nejznamějším 
Pavlův otec. Po několika letech Pavlovího 
tátu pozval na duel né až tak známý boxer. 
Jmenoval se Carpi. Pavlliv táta nepočítal 

se svým stářím a tak chtěl ukázat, že je furt tak silný jako 
když bojoval proti Evansovi a proto šel do ringu. Když už 
byla plná celá hala, Pavlův táta poprvé viděl Carpiho. Mladý 
a silný boxer už na Pavlova tátu čekal v ringu. Hra už začala. 
V prvním kole se Pavlův táta hodně držel ale při druhém kole 
už to nedal. Vždy po několika minutách se chytil za srdce. 
Potom byl už úplný konec, kdy se Pavůlv táta naposledy 
chytil za srdce a padl na zem. Carpi si zalezl do svého koutku 
a čekal co se stane. Do ringu přiběhli doktoři a dokonce 
i Pavel protože to všechno viděl. Nikdo nevěděl co se Pavlovu 
tátovi stalo. Pavel byl úplně zdrcený když zjistil co se s jeho 
tátou stalo. Ještě v ringu zjistili, že Pavlův otec umřel na ochr-
nutí srdce. Hned další den na to, se Pavel s jeho maminkou 
odstěhovali do maminčinýho rodnýho města, kde Pavel další 
den našel nádhernou roklinu. Bylo tam všechno. A podle 
jezera, které tam taky bylo, tuto oblas tpojemnoval JEZERNÍ 
KOTLINA.                                                                   JoGr

Sam Budiman

Sam je inteligentní, usměvavý a sportovní typ. Také 
je dobrým hercem DRDS. Je mi velmi sympatický, 
proto jsem se s ním chtěl po svém příchodu do DRDS 
seznámit. Je jedním z mála ze souboru, s kým lze mluvit 
o současném průběhu české i zahraniční fotbalové ligy 

a o sportu vůbec. Oba dva fandíme SK Slávii 
Praha, takže i tohle nás spojuje. 

 Je také vytrvalý. Na letním táboře jsme 
    hráli fotbal a Sam i přes  

   mnohá zranění vystřílel  
  hattrick. Líbilo se mi, že to 

nevzdal a s týmem zvítězil.
Má skvělého bratra Maxe, který se 

zřejmě stane druhým Belmondem, 
protože někde stále skáče, 
na každého se usmívá a je hlasitý. 
Doufám, že i on někdy v budoucnu 
přijde do DRDS.  VáHu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Připravili: Tobiáš Haertl, Jan Vokrouhlecký,  
Tomáš Černý, Viktorie Čermáková, Jana Franková,  
foto: Hana Novenková a Khalil Baalbaki,  
grafika  Magdalena Martinovská

Kdo si myslí, že Jonatán je pes Macha a Šebestové, nebo 
odrůda jablek, tak je v tomto případě na omylu. Po téměř 
dvou letech zkoušení nás v Divadle Minor 16. prosince čeká 
premiéra představení Zpověď Jonatána Papírníka na motivy 
knihy Michelle Cuevasové se spoustou krásných písniček, 
které pro nás složil Slavomír Hořínka. Náš Jonatán je kluk, 
jen trochu jiný. Je neviditelný, imaginární. Jediný, kdo ho 
má rád, je jeho dvojče, opravdová Florentýna. Najednou ale 
zjišťuje, že na světě není imaginární sám. Setkává se např. 
s Kovbojkou, Ponožkou nebo panem Žalostňákem. 

V představení hraju opravdového kluka Bernarda. Ten 
je úplně jiný, než já. Je nesmělý, introvertní, nikdo s ním 
nekamarádí, je vlastně taky tak trochu neviditelný, ale 
nakonec mu Jonatán pomůže skamarádit se s ostatními ve 
třídě.

Na premiéru i další představení jste všichni srdečně zváni, 
jistě nebudete litovat. 

PS: … a moc děkujeme Součkovým, u kterých na mlýně 
jsme měli soustředění, a kde jsme si všichni fakt mákli.

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

pražského Rudolfina  

3. 12. 17:00  uvedení knihy Pepito (ne)plivej!, Skautský 
institut

9. 12. 17:00 Všehokniha, Divadlo D21

16. 12. 18:00  2. premiéra Zpověď Jonatána Papírníka, Malý 
sál Divadla Minor

15. 1. 18:00  Zpověď Jonatána Papírníka, Malý sál Divadla 
Minor

27. 1. 18:00  premiéra Zpátky do lesa (podle  knih Daisy 
Mrázkové), Malý sál divadla Minor

poslechněte si:

24. 12. 17:00 Souzvuk – Český rok, ČRo, stanice Vltava

Alex Mojžíš

Je mu 10 let a do DRDS chodí od 9 let. Mezi jeho záliby patří 
hraní na kytaru a čtení. Jeho nejoblíbenější jídlo jsou špagety 
se sýrovou omáčkou. Jeho oblíbená barva je černá. 

Půjde do 5. třídy. Neumí usnout rychle. A je s ním srandy 
kopec.                                                                      TobHa

Pozor pozor! J
eště 

před Vánoci vyjde 

speciální číslo 

Dispressu věnované 

nové celoroční 

soutěži, tě
šte se!

Blíží se nám premiéra představení Zpátky do lesa, podle 
knih Daisy Mrázkové Haló, Jácíčku, Auto z pralesa a Písně 
mravenčí chůvy.

Pohádka o tom, jak si udržet kamarády, jak překonat strach 
a být sebevědomý, i o někdy dost protivné paní Krtonožce. 
A jak si s ní v životě poradit.

Zajíček Jácíček a malá Veverka si spolu se stromem Slonem 
vyprávějí příběhy z lesa o tom, jak poznat opravdovou cenu 
věcí, lidí i sebe sama.

Představení s Jakubem Sejkorou zhudebněnými básněmi 
spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové, v režii Viktorky 
Čermákové a s výpravou Zuzany Bambušek Krejzkové. 
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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
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, 
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Když jsme vyšli na jeviště, byli jsme všichni nejistí a bylo to 
vidět i slyšet, ale po chvíli jsme se vžili do představení. Měl 
jsem radost, že tam nikdo tak moc nezapomínal své věty, 
ale určitě jsem nebyl sám, kdo z toho měl radost. Po před-
stavení jsme sklidili velký úspěch, ale velký neúspěch 
nastal po posledním uklonění. V šatnách nastalo hotové 
peklo… dávání košil a kalhot na ramínka. 
Já osobně jsem skládal tu košili, dokud jsem neztratil nervy 
a nepoprosil mámu, aby mi to poskládala.
A tak pro mě skončila nejen premiéra, ale i den.     ViČič
pozn. redakce: maminky, babičky a skládací pomocníci 
mají vstup do šaten zakázán

Natáčíme:
5.- 9. 3. – Souzvuk Do velké krajiny Dudédu
22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou
27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  
Malá scéna divadla Minor
28.3. 18:00 …a bolelo nebe - Malá scéna divadla Minor

Recitujeme:  
20.2. 17:00 Pražské poetické setkání  - souborové kolo 
STARS
22.2. 16:30 Pražské poetické setkání – souborové kolo MLS

Dočetl jsem knihu která se jmenuje:Chata 
v Jezerní kotllině Je to o klukovi jménem 
Pavel, který byl známí jak v ulici Zátiší 
kde bydlí tak i v celím městě. Jeho otec 
je boxer který porazil nejsilnějšího boxera 
jménem Evans, a tak se stal nejznamějším 
Pavlův otec. Po několika letech Pavlovího 
tátu pozval na duel né až tak známý boxer. 
Jmenoval se Carpi. Pavlliv táta nepočítal 

se svým stářím a tak chtěl ukázat, že je furt tak silný jako 
když bojoval proti Evansovi a proto šel do ringu. Když už 
byla plná celá hala, Pavlův táta poprvé viděl Carpiho. Mladý 
a silný boxer už na Pavlova tátu čekal v ringu. Hra už začala. 
V prvním kole se Pavlův táta hodně držel ale při druhém kole 
už to nedal. Vždy po několika minutách se chytil za srdce. 
Potom byl už úplný konec, kdy se Pavůlv táta naposledy 
chytil za srdce a padl na zem. Carpi si zalezl do svého koutku 
a čekal co se stane. Do ringu přiběhli doktoři a dokonce 
i Pavel protože to všechno viděl. Nikdo nevěděl co se Pavlovu 
tátovi stalo. Pavel byl úplně zdrcený když zjistil co se s jeho 
tátou stalo. Ještě v ringu zjistili, že Pavlův otec umřel na ochr-
nutí srdce. Hned další den na to, se Pavel s jeho maminkou 
odstěhovali do maminčinýho rodnýho města, kde Pavel další 
den našel nádhernou roklinu. Bylo tam všechno. A podle 
jezera, které tam taky bylo, tuto oblas tpojemnoval JEZERNÍ 
KOTLINA.                                                                   JoGr

Sam Budiman

Sam je inteligentní, usměvavý a sportovní typ. Také 
je dobrým hercem DRDS. Je mi velmi sympatický, 
proto jsem se s ním chtěl po svém příchodu do DRDS 
seznámit. Je jedním z mála ze souboru, s kým lze mluvit 
o současném průběhu české i zahraniční fotbalové ligy 

a o sportu vůbec. Oba dva fandíme SK Slávii 
Praha, takže i tohle nás spojuje. 

 Je také vytrvalý. Na letním táboře jsme 
    hráli fotbal a Sam i přes  

   mnohá zranění vystřílel  
  hattrick. Líbilo se mi, že to 

nevzdal a s týmem zvítězil.
Má skvělého bratra Maxe, který se 

zřejmě stane druhým Belmondem, 
protože někde stále skáče, 
na každého se usmívá a je hlasitý. 
Doufám, že i on někdy v budoucnu 
přijde do DRDS.  VáHu
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Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 
dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 
divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 
DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 
DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  
Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  
s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-
2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 
otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-
ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 
zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  
olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 
Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?
Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  
v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  
Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 
do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 
to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 
a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 
My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 
šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 
jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 
brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  
svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  
na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 
měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 
nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 
bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 
hned usnula.                                                    MeFo
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Připravili: Žofie Hánová, Šimon Veitz, Michal 
Škach, Františka Srbová, Kryštof Racek, Jůlie 
Součková, Anežka Rösslerová, Josef Grec  
a Viktorie Čermáková, Hana Novenková, 
Magdalena Martinovská

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

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

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

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

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

Modrý tygr – z Booktube Rádia Junior zapsala ČerVik

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

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

Dispress číslo 255 připravili: Anežka 
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Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 

dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 

divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 

DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 

DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  

Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  

s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-

2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 

otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-

ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 

zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  

olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 

Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?

Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  

v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  

Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 

do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 

to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 

a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 

My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 

šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 

jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 

brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  

svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  

na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 

měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 

nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 

bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 

hned usnula.                                                    MeFo
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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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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 
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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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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
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Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 
dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 
divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 
DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 
DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  
Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  
s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-
2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 
otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-
ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 
zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  
olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 
Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?
Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  
v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  
Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 
do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 
to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 
a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 
My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 
šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 
jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 
brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  
svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  
na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 
měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 
nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 
bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 
hned usnula.                                                    MeFo
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Když jsme vyšli na jeviště, byli jsme všichni nejistí a bylo to 
vidět i slyšet, ale po chvíli jsme se vžili do představení. Měl 
jsem radost, že tam nikdo tak moc nezapomínal své věty, 
ale určitě jsem nebyl sám, kdo z toho měl radost. Po před-
stavení jsme sklidili velký úspěch, ale velký neúspěch 
nastal po posledním uklonění. V šatnách nastalo hotové 
peklo… dávání košil a kalhot na ramínka. 
Já osobně jsem skládal tu košili, dokud jsem neztratil nervy 
a nepoprosil mámu, aby mi to poskládala.
A tak pro mě skončila nejen premiéra, ale i den.     ViČič
pozn. redakce: maminky, babičky a skládací pomocníci 
mají vstup do šaten zakázán

Natáčíme:
5.- 9. 3. – Souzvuk Do velké krajiny Dudédu
22. 3. – Letecká základna Čáslav

Hrajeme: 
14. 3. …a bolelo nebe – Kralupy nad Vltavou
27.3. 18:00 Do velké krajiny Dudédu a Rebarbora –  
Malá scéna divadla Minor
28.3. 18:00 …a bolelo nebe - Malá scéna divadla Minor

Recitujeme:  
20.2. 17:00 Pražské poetické setkání  - souborové kolo 
STARS
22.2. 16:30 Pražské poetické setkání – souborové kolo MLS

Dočetl jsem knihu která se jmenuje:Chata 
v Jezerní kotllině Je to o klukovi jménem 
Pavel, který byl známí jak v ulici Zátiší 
kde bydlí tak i v celím městě. Jeho otec 
je boxer který porazil nejsilnějšího boxera 
jménem Evans, a tak se stal nejznamějším 
Pavlův otec. Po několika letech Pavlovího 
tátu pozval na duel né až tak známý boxer. 
Jmenoval se Carpi. Pavlliv táta nepočítal 

se svým stářím a tak chtěl ukázat, že je furt tak silný jako 
když bojoval proti Evansovi a proto šel do ringu. Když už 
byla plná celá hala, Pavlův táta poprvé viděl Carpiho. Mladý 
a silný boxer už na Pavlova tátu čekal v ringu. Hra už začala. 
V prvním kole se Pavlův táta hodně držel ale při druhém kole 
už to nedal. Vždy po několika minutách se chytil za srdce. 
Potom byl už úplný konec, kdy se Pavůlv táta naposledy 
chytil za srdce a padl na zem. Carpi si zalezl do svého koutku 
a čekal co se stane. Do ringu přiběhli doktoři a dokonce 
i Pavel protože to všechno viděl. Nikdo nevěděl co se Pavlovu 
tátovi stalo. Pavel byl úplně zdrcený když zjistil co se s jeho 
tátou stalo. Ještě v ringu zjistili, že Pavlův otec umřel na ochr-
nutí srdce. Hned další den na to, se Pavel s jeho maminkou 
odstěhovali do maminčinýho rodnýho města, kde Pavel další 
den našel nádhernou roklinu. Bylo tam všechno. A podle 
jezera, které tam taky bylo, tuto oblas tpojemnoval JEZERNÍ 
KOTLINA.                                                                   JoGr

Sam Budiman

Sam je inteligentní, usměvavý a sportovní typ. Také 
je dobrým hercem DRDS. Je mi velmi sympatický, 
proto jsem se s ním chtěl po svém příchodu do DRDS 
seznámit. Je jedním z mála ze souboru, s kým lze mluvit 
o současném průběhu české i zahraniční fotbalové ligy 

a o sportu vůbec. Oba dva fandíme SK Slávii 
Praha, takže i tohle nás spojuje. 

 Je také vytrvalý. Na letním táboře jsme 
    hráli fotbal a Sam i přes  

   mnohá zranění vystřílel  
  hattrick. Líbilo se mi, že to 

nevzdal a s týmem zvítězil.
Má skvělého bratra Maxe, který se 

zřejmě stane druhým Belmondem, 
protože někde stále skáče, 
na každého se usmívá a je hlasitý. 
Doufám, že i on někdy v budoucnu 
přijde do DRDS.  VáHu

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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Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 
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to naopak. A ještě různě cestoval.
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Dál už nevím.
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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 
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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


