
Spolkový zpravodaj č.6 - divadelní 

 

Co proběhlo: 

 24. 1. 2015 vzpomínková akce v Kožlí – Pulec, Kobylí důl 

 28. 1. 2015 uvedení básnické sbírky MD v Novoměstské radnici 

 22. 2. 2015 v Číhošti s Dominikem Dukou 

 25. 2. 2015 vzpomínka na pátera Toufara v Legerově ulici 

 11. 3. 2015 prohlídka divadla na Vyšehradě 

 11. 3. 2015 zkouška nové Heleny v Café Therapy 

 25. 3. 2015 druhá čtená zkouška v Café Therapy 

 8. 4. 2015 Spořilov – zkouška Foglara 

 11. 4. 2015 Foglar v Ledči nad Sázavou 

 15. 4. 2015  Foglar na Vyšehradě 

 
Také sportujeme 



Zkoušky na novou Helenu probíhají v přátelské pracovní atmosféře, první 

v salónku, druhá v dětském koutku. Po první zkoušce jdeme na pivko do Kolíbky 

a Miloš pořídil Janě zrcadlo. Velké a krásné. 

M: Jedeme tachsíkem. 

J: Se zrcadlem? 

M (jde k taxíku,hovoří s taxikářem): Jani, sedni si dopředu, pani nás veme. 

J (nastupuje do taxiku, metráková taxikářka vklidu dochroupává brambůrky z pytlíku, zbytek 

vysype na dlaň, slízne): Kam to bude? 

M (snaží se nacpat zrcadlo na zadní sedadlo, vhazuje tašku, souká se dovnitř): Ještě né, ještě 

já. 

rozjíždíme se 

M: Sem koupil ženě srsadlo, přád mě prosila kup mi srsadlo. 

T: No to je jasný, zrcadlo musí doma bejt. 

Přerušujeme zkoušení staronového kusu a opakujeme Foglara. Jedna zkouška na 

Spořilově a jedeme na představení do Ledče. Tady samá pozitiva – všichni dorazí 

včas, Jarda už skoro umí text, šatna v lednici, já nemám kolo a nějaká fanynka si 

bere můj scénář, těsně před představením nám bouchne světlo, ale je krásné 

počasí. Asi stovka diváků. Divadlo mělo celý den otevřený účet a zasekli jsme 

pěknou sekeru. Představení snad OK. 

 
Čekání na Foglara 

Přesunujeme se do Prahy na Vyšehrad a vše se opakuje. Krásné počasí, zkouška, 

Jarda umí text, Jakub dorazil na krásném kole, Vladimír dorazil, ale pozdě.  



 
Co se to stalo? 

Ztratila se Viktorka, nedali jsme k pokladně programy, v hledišti je spousta 

skautů, také Jaroslav Čvančara. Po představení kladné ohlasy od skautů i dalších 

diváků, tak to snad nebylo tak strašný, přestože jsme vyrobili nový konec. Padesát 

platících diváků, děkujeme Martině P. za pomoc u pokladny. Sedíme před 

probošstvím a pak se přesouváme na Baštu, kde vydržíme venku do 23.30, bylo 

opravdu krásně. 

 
Je čas i na zábavu – matka a dcery 



 
A plánujeme 

Nejbližší akce: 

 28. 4. 2015 Miloš v Řetězovce – bude pozvánka 

 2. 5. 2015 12.30 v Dobré Vodě – konec 2. sv. války 

 12. 5. 2015 Pláče kočka – bude pozvánka 

 26. 5. 2015 jdeme na představení Dechovka, kdo se chce přidat, 

vstupenky jsou ještě v předprodeji 

Stále probíhají zkoušky NPD. 

V Praze 17. 4. 2015  

 



 
Ty to rozjely… 

 

 

 
Únava 

 

 


