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 Ředitelka přehlídky 
je mimozemšťan!

Je to naprosto jisté. Ve světě divadelních přehlídek známá a 
úspěšná organizátorka není 
pozemského původu. Pode-
zření na tuto skutečnost jako 
první vyslovili studenti nejme-
novaného gymnázia, kde I.D. 
již mnoho let působí. „Často, 
když vykládá látku, zastaví se 
a chvíli je mimo sebe. To urči-
tě navazuje spojení,“ potvr-
zuje žákyně 3.B. Jak se nám 
jako jedinému deníku podařilo 

zjistit, podezření studentů bylo oprávněné. Fotograf M.D., který 
se zabývá zachycováním paranormálních jevů a sleduje I.D. již 
několik let, úspěšně zachytil I.D. při odletu na svoji planetu zva-
nou NSD. Případem se zabývá tajná složka policejních sborů s 
krysím názvem UffoHorn. Otázkou zůstává, kdo je druhá osoba 
na fotce. Mohlo by se jednat o komplice I.D., který jí pomáhá při 
odletu na NSD. Jakékoli informace o identitě této osoby nechte 
prosím v redakci!                                                         -matoha-

Daily program
17.30  zahájení Modrý sál ZUŠ
  Mařeni a Pařeny NS – Elektronická kostka
  Modrý sál ZUŠ

19.30  Časumálo Praha – Ve dvou aneb Muži jsou 
  z Marsu a ženy z Venuše, tak proč jsme se, 
  do prdele, museli potkat na zemi?
  Modrý sál ZUŠ

21.30  rozborový seminář
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Divadlo hraji prv-
ním rokem, tak 
očekávám, že se 
za víkend věno-
vaný právě diva-
dlu naučím nové 
věci a zdokona-
lím se. Myslím 
si, že Setkání je 
velmi zajímavý 
projekt jak pro 
herce, tak pro 
diváky.
Verča Pleierová, 
poprvé na pře-
hlídce

Nejvíce se (jako 
vždy) těším na 
rozborové semi-
náře. Očekávám 
a zároveň dou-
fám, že se do 
nich zapojí co 
nejvíce diskutují-
cích.
Dalia Moudrá, 
skalní fanoušek 
přehlídky 

Od přehlídky oče-
kávám, že se od 
dalších souborů 
něco přiučíme, 
získáme nové 
zkušenosti, a že 
nám porota řek-
ne, jaké děláme 
chyby, abychom 
se jich příště 
vyvarovali.
Žaneta Nováko-
vá, přehlídku již 
zažila

O d S e t k á n í 
čekám nové přá-
tele, kteří mají 
rádi divadlo jako 
já. Také se těším 
na dílny a na dal-
ší představení.
Markéta Štýb-
rová, poprvé na 
přehlídce

Byly jednou dvě vdovy. Svět jim 
přišel nespravedlivý, a tak vyvola-
ly síly temna. 

A síly opravdu přišly. Lidé se zača-
li chovat divně. Druh zabil družku, 
přítel přítele....

Situace byla 
neúnosná!

Nebe se na to nemohlo dívat, a 
tak strašlivým hněvem promě-
nilo vše v mlhu. Síly temna byly 
zničeny! I když......

fotoromán
Zas už to začíná, lovecká družina
vyjela zvesela z hradu
utkat se na lovu o přízeň královu,
já mezi trubači vzadu

Broukám si píseň Poslední 
leč Vlasty Redla, která začíná 
těmito slovy. Asi mi připomíná 
tuto chvíli. Sedím u počítače a 
chystám první číslo Nostra Dai-
ly. Chystám tím i sama sebe. 
Začíná „to“. Vyjíždím ze zušky 
utkat se o přízeň divadelních 
nadšenců. Já mezi redaktory. 
Vzadu? Možná. Redakční práce 
je náročná a nebývá vždycky 
vidět. Noviny vyjdou – musí. 
Vyjdou, ať se děje, co se děje. 
Redaktor – vzadu- sleduje, jak 
se ujaly. Čtou se? Nečtou? Pocit 

nejistoty, zda probdělá noc bude 
k užitku, střídá úleva. Čtou se. 
Jak prchlivý okamžik, prchlivá 
radost. Jak divadelní. I divadlo je 
jen uměním okamžiku. Chvíli je 
a potom už nikdy není. Už nikdy 
není stejné. Jak bizardní v dnešní 
době nesčetných kopií a záloh. 
Jak vzácné! Mám pro dnes naro-
zené Setkání ve Strašecí 2010 do 
vínku tři přání. Ať je vzácné. Ať je 
plné dobrého divadla. A prosím 
vás, ať má noviny, co se čtou.

.. moje zbabělá duše si protáhla 
křídla,
pak vzlétla a vítr ji vzal od hradu 
dál...
                               Martina Tothová

Úvodník

HYMNA  NOSTRADIVADLA
hudba: Jiří Arthur Janúšek
text: Martina Tothová

1.Ty kdo město Nové Strašecí 
znáš,
ty kdo nevíš, jak tu ukrátíš čas,
vyslov zaklínadlo
recitativ: Hraj NoStraDivadlo! 
Hraj NoStraDivadlo!

2. Nikdo neví, odkud se tu vzalo,
herci jsou blázniví a né málo.

Snad špatnou náladu
a nudu porazí
aniž tě urazí
anebo dorazí,
kéž prorazí, kéž prorazí!

R: Hraj, Nostradivadlo
pro radost nám hraj
Nostradivadlo
ať je Strašecí ráj
RÁJ

píseň dne
anketa
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Co očekáváte od letošního Setkání v Novém Strašecí?



Setkání s Jiřinou Lhotskou

Které setká-
ní vás v životě 
velmi ovlivnilo? 
Nemůžu odpo-
vědět jinak – než 
setkání s divadlem 
– asi ve 3 letech.
 

Jaký byl váš dět-
ský sen? Chtěla 
jste se věno-
vat divadlu už 
odmala?
Chtěla jsem být 
divákem divadel-
ních představení, 
kde o přestávce 
roznášejí v koších 
cukrkand na špejli.

Co považujete 
za svůj největší 
životní úspěch?
Co to je úspěch?

Jaký byl váš nej-
větší průšvih na 
střední škole?
Maturita za 4 
z matematiky.

Co nesmí diva-
dlu chybět, aby 
bylo mladé?
Divadlo s mladý-
mi…? divadlo pro 
mladé........? mla-
dé smýšlením…? 
Divadlu by neměl 
chybět názor, 
pravdivost, úcta 
k divákovi… etc. 

Co nesmí chy-
bět vám, abyste 
zůstala mladá?
Ježíšmarjá…. Jako 
Emilia Marty?

Co je pro vás 
na Setkání, 
popř. jiných 
divadelních pře-
hlídkách, nejvíce 
obohacující?
Právě to Setkání.

Co byste nao-
pak na přehlídce 
raději vynecha-
la?
Někdy to byla i 
některá předsta-
vení.

Co to podle vás 
znamená být 
členem lektor-
ského sboru? 
Je to závazek. Vůči 
ostatním i vůči 
sobě.

 Jaké je vaše 
životní motto?
V různých život-
ních etapách 
různé. Jednu dobu 
i nepublikovatelné. 
V současné době 
asi  „Všechno je 
tak, jak má být.“

 
„Všechno 
je tak, jak 
má být“

Mařeni a Pařeny
Elektronická kostka

Důvěřovat novým kamarádkám? Jaké je správné rozhodnutí, 
a podle čeho se roz- hodnout? Hrají v 
našem životě nějakou roli počítačové hry?
Studentské divadlo Mařeni a Pařeny bylo 
původně nepovinně volitelný předmět 
pro studenty gymná- zia, vzniklo ve škol-
ním roce 1995/1996. Soubor je v současné 
době tvořen především novými nadšenci, 
nad kterými dohlíží ti starší. Určitě se vždy 
dokážeme dohodnout a při zkouškách se 
vždy zasmějeme. Jed- noduše jsme par-
ta, ale to neznamená že bychom si neuměli vyměnit názor. 
Nejoblíbenější píseň souboru: Všechny písně z naší inscena-
ce. Především Ceasars Palace – Jerk it out
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DS Časumálo Praha
Ve dvou aneb muži jsou z Marsu a ženy z Venuše

Tři krátké příběhy o soužití mužů a žen na motivy feje-
tonů Rudolfa Křesťana a povídky Ephraima Kischona. 
Divadelní studio Časumálo při Klubu Klamovka DDM hl. měs-
ta Prahy vzniklo v roce 2002 a od té doby se 
stále proměňuje. Věrni heslu, že zkusit 
se má všechno a malá výzva není 
výzva, jsme z pohádek (př. Krá-
lovna Koloběžka), hořkého ruského 
humoru (A ven!) a české klasiky 
(Kytice) přesedlali na Figarovu svat-
bu a nyní, v pokro- čilém věku, ;) se s 
nadhledem zabývá- me tím, jak to klape 
Ve Dvou. Co víc dodat? Jsme Strašečtí staří zná-
mí, tudíž: Kdo zažil-zná a kdo nezažil, snad se nás nebude bát …
Nejoblíbenější píseň členů souboru: 
Můj čas (ze seriálu Sanitka)

dnes hrají



představujeme organizátory

Veronika Krejčová
funkce: moderátorka
v civilu: studentka Gymnázia v NS
poznávací znamení: zářící pohled, zářící účes
přezdívka: Kalhotka
domácí zvíře:pes a jeho blechy, andulka, kočka, 
křeček, rybičky, šneci (od rybiček zvlášť)

Milan Pospíšil
funkce: moderátor
v civilu: student Gymnázia v NS
poznávací znamení: vypadá jako hrdina a umí 
jím být
přezdívka: Pospa
domácí zvíře: papoušek

Tomáš Baroch
funkce:  technik NKC (spolu s Janem Lopourem)
v civilu: student Gymnázia v NS
poznávací znamení: rád se fotografuje
přezdívka: Bary
domácí zvíře: mluvící andulka jménem Pepík

Vojtěch Dvořák
funkce: technik Modrého sálu
v civilu: student
poznávací znamení: zcela nový účes
přezdívka: Malina
domácí zvíře: rybičky

představujeme organizátory
Iva Dvořáková
funkce: ředitelka přehlídky
v civilu: učitelka LDO v ZUŠ, profesorka ČJ a 
dějepisu na gymnáziu, herečka NoStraDivadla
poznávací znamení: šálové signály
přezdívka: Dvořka, teta Iva, Paní Šálová
domácí zvíře: rybičky

Martina Pochmanová 
funkce: ubytovává soubory
v civilu: studentka Gymnázia v NS
poznávací znamení: krásný a nesundavací 
úsměv
přezdívka: Máťa, Maťas nebo Pochmanka
domácí zvíře: nádherný kocourek Ludvíček, 
pesan Bard a fretka Mates

Jana Králová
funkce: stará se o lektory
v civilu: studentka Gymnázia v NS
poznávací znamení: krá – krá (krásné nohy v 
krátké sukni)
přezdívka: Janča
domácí zvíře: nemá

Miroslav Vachek
funkce: vyřizuje smlouvy a cesťáky, NoStra-
Svačinář
v civilu: pracovník VÚP
poznávací znamení: neustálý tok slov
přezdívka: Giov
domácí zvíře: fenka Anča a tři lidská mláďata
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