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Program    Středa 8/5
PÁR SLOV OD DĚKANKY

Milé čtenářky, 
milí čtenáři (eventuálně i milé posluchačky 
a milí posluchači předčítaného) Obratle.

Vítejte a vydržte až do sobotního večera!

Doubravka Svobodová,

pamětnice a děkanka DAMU

LETOŠNÍ REDAKCE OBRATLE

Šéfredaktorka:  Hana Lehečková 
Zástupkyně 
šéfredaktorky:  Eva Petelíková 
Produkce:  Petr Novák

Redaktoři:  
Magdaléna Baumannová  Lukáš Brychta
Zuzana Burianová Barbora Etlíková
Lucia Galdíková Barbora Haplová
Jiřina Hofmanová Kateřina Holá
Eliška Chmelíková Tereza Joslová
Michaela Jankulárová  David Košťák
Lucie Křápková Radovan Kuštek
Kateřina Kykalová Petra Lásková
Tomáš Loužný Karolína Macáková 
Jana Macíčková Michaela Malčíková
Tereza Melicharová Karol Mišovič
Klára Nechanická Natálie Oujezdská
Anna Smrčková Kateřina Součková
Kateřina Suchanová Tomáš Urbánek
Adéla Vondráková  
 

Představení

14.00–14.50 PISSUM SATIVUM JAMU
 DISK 

17.30–18.25 ZKROUCENÍ ZLÉ ŽENY DAMU
 K332 

19.00–21.20 VÝNOSNÉ MIESTO VŠMU
 DISK

Workshopy

13.00–18.00 Julian Hetzel, Michele Rizzo   
 ANY/BODY (1/2)
 Taneční sál

17.00–20.00 Jaroslava Šiktancová
 A.P. ČECHOV: RACEK (1/4)
 K326

Off  program

15.30–16.00 WATCHING CLOSELY
 Karlova ul.

18.00–18.30 WATCHING CLOSELY
 Karlova ul.
 
22.00–23.00 LETNÍ KINO VŠUP
 Střecha DISKU

22.30–23.30 GENTLE IRONY TRIO
 DISK

23.30–01.30 DJ
 DISK

Progressky

10.00–13.00 Katedra produkce DAMU
 PREZENTACE 
 MAGISTERSKÝCH PROJEKTŮ
 Hallerův sál

15.15–17.15 Katedra činoherního divadla DAMU
 OTEVŘENÁ HODINA: BAD KIDS
 K222

15.30–17.00 Prof. J. Nvota VŠMU
 OTVORENÁ SKÚŠKA 
 PŠTROSIEHO VEČIERKU
 R202

15.30–17.00 Katedra alternativního  DAMU
 a loutkového divadla
 PROSTOR A JÁ
 R302 

Busta M. Hallera →
foto: Ondřej Dolejší a Tomáš Roček

Fotografové:  Otakar Šenkýř 
 Barbora Kašparová
 Pavel Kopp 
 Dalia Peterová 
Grafi ka a sazba:  Rozálie Vašíčková
Korektorky:  Jana Křečková 
 Michaela Plicková
Fotografi e na obálce: Otakar Šenkýř
Ilustrace:  Dora Tichá 
Fotoplakát: Ondřej Dolejší
 Tomáš Roček
Mr. Obratel: Ondřej Dolejší

email do redakce: 
zlomvaz2013obratel@gmail.com
facebook:
www.facebook.com/zlomvaz.obratel

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
Vážení čtenáři,
redakce Vám přináší zlomvazovou předpověď 
počasí. 

STŘEDA

Úvodní den Zlomvazu se ponese v zamra-
čeném duchu, alespoň co se počasí týče. 
Proto je nutné vyvážit protivné počasí dobrou 
náladou a ukázat mu, že jsme Bad kids, které 
se jen tak nedají.
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Davidovy (zlom)vazy

Divadelní festival Zlomvaz má letos již 
20 let. Při každém jubileu je zvykem bilanco-
vat, tesklivě vzpomínat na uplynulý čas a přát 
do budoucnosti. Já ovšem nemohu ve svém 
vzpomínání zacházet až k  porodním boles-
tem prvního ročníku, neboť jsem je tehdy sám 
působil jinde.

Dveře DAMU jsem defl oroval až v době, kdy 
jsem již uměl sám myslet, chodit, mluvit a platit 
za vstupenky, tedy při příležitosti 15. ročníku 
Zlomvazu. Jako středoškolák s očima na vrch 
hlavy jsem měl pocit, že nejde o nic menšího 
než o divadelní alternativu Mezinárodního fi lmo-
vého festivalu Karlovy Vary. Výběr představe-
ní jsem podroboval pečlivé dramaturgii. Kritéria 
byla neúprosná: vidět něco s  Vojtou Dykem, 
inscenovanou povinnou četbu a  pak i  nějaký 
zahraniční kus. Příležitostí vycestovat na 
Slovensko jsem totiž tehdy příliš neměl.

Pominu-li kulturní zážitky, byl pro mne festi-
val především exkurzí do uzavřeného univer-
za Divadelní akademie. Obhlédl jsem si dlouhé 
chodby, zastrašující učebny a odmítl svůj první 
Hybris v domnění, že za něj ode mě budou chtít 
peníze. Ještě na 18. ročníku festivalu jsem při 
závěrečném vyhlašování výsledků (festival 
byl tehdy soutěžní) pokorně seděl na bobečku 
a předstíral, že třas nohou způsobený křečí je jen 
záchvěvem radosti, a tleskal vždy, když tleskali 
ostatní. Ano, i tehdy, když Jaroslav Slavík proná-
šel svou úžasně naivistickou řeč o umělcích, kteří 
nepotřebují peníze. Zlomvaz byl pro mne tehdy 
klíčovou dírkou, skrze kterou jsem se snažil 
nahlédnout na akademickou půdu.

Zážitek studenta DAMU z  festivalu je 
značně odlišný. Jako student 2. ročníku to snad 
již mohu porovnat. Tendenci k ostatním vzhlížet 
střídá tendence srovnávat se s nimi. Srovnávat 
práci českých a  slovenských vysokých škol, 
jejich hereckou metodu, odlišné pojetí absol-
ventských inscenací, ale i  různou výdrž 

v  tanečním maratonu. Člověk přirozeně cítí 
sounáležitost s institucí, na které působí, a tak 
vzniká i  zdravá rivalita, která vede ke zdoko-
nalování. Festival sice již nenabízí výhru, ale 
možnost učit se zůstává. A jak jinak se vzdělá-
vat než se sklenkou na juchající střeše Disku. 
Teprve tam se totiž studenti osmělí, aby se 
bavili o své práci a sdíleli své zkušenosti. A mezi 
nimi stále bloudí uchazeči o studium s doširo-
ka otevřenýma očima a nasávají více atmosféru 
než jakékoliv pití.

Letošnímu 20. ročníku Zlomvazu přeji, 
aby poskytl zázemí všem svým návštěvníkům, 
ať už přijedou v kočáře, šalinou nebo tramva-
jí. Podtitul „in progress“ nabízí ještě větší příle-
žitost nahlédnout do procesu tvorby všech 
zúčastněných škol. Klauzurní výstupy budou 
zajímat určitě nejen ty, kteří chtějí vědět 
o  studiu daných oborů více, ale i  ty, kteří je 
sami studují v rámci jiné školy. Jako posluchač 
Katedry teorie a kritiky Vás tedy, milí návštěv-
níci, vyzývám k tomu, abyste žádné své otázky 
nenechali nezodpovězené. Ptejte se, diskutuj-
te a využijte příležitost, již nám Zlomvaz nabízí. 
Z přehlídky si sice už nelze odvést hlavní cenu, 
ale určitě lze získat nové zkušenosti. Nyní nechť 
se Zlomvaz rozjede na plné Obratle! 

David Košťák, člen dramaturgické rady Zlomvazu

aby měli možnost se v časopise pořádně vyřádit, 
zkrátka aby se také jejich spoluúčast na festivalu 
nesla v duchu „in progress“. Jenže jak to udělat? 
Jak je povzbudit, aby do toho šli? Budou mít 
vůbec chuť si něco novýho zkoušet?

Pod náporem organizačních povinnos-
tí jsme ale postupně přestávali řešit, jakým 
způsobem by mohl být letošní ročník Obratle 
výjimečný, a  zaměřili se na to, aby vůbec 
vznikl. Kde budou spát externisti? Jak to bude 
s  akreditacemi? Proč se mi lidé, se kterými 
chceme dělat rozhovor, neozývají? Kolik prosto-
ru kterému článku věnovat? Jak seřadit rubri-
ky? On je zítra první máj?

Soustředili jsme se především na to, aby se 
ten mohutný hroutící se kolos dovalil tam, kam 
má. A museli jsme se smířit s tím, že je spous-
ta věcí, kterých nemůžeme dosáhnout a které 
nemáme pod kontrolou. Proč se mi nikdo neozý-
vá? Dělaj všichni to, co je potřeba? Dělaj to 
dobře? Nestíháme!

Ale teď když vidím, že články mi na mail 
přicházejí, že jsou redaktoři, kterým na tom taky 
záleží, že všechny ty přípravy s  Evou nebyly 
zbytečné, říkám si: To zvládnem! A i kdyby ten 
Obratel nikdo nečetl – sral na to pes. Je to 
jenom divadelní festival.

Ale stejně furt někde v  koutku duše 
doufám, že si po přečtení tohoto článku přečte-
te i zbytek časopisu a řeknete něco jako: Je to 
docela sranda. Pak bych byla spokojená. Sakra 
spokojená.

Stránky, které právě držíte v ruce, by měly 
dohromady tvořit festivalový zpravodaj Obratel. 
Tento text píšu v  době, kdy vrcholí všech-
ny přípravy, a  proto je pro mě představa, že 
právě můj článek čtete, naprosto fascinující. 
Přemýšlím, co se vám právě teď honí hlavou. 
Líbí se jim grafi ka? Přečetli všechny články 
nebo časopis zběžně prolistovali a  odhodili 
na stůl v Disku? Jaký mají dojem z redakce? 
Nepřijdu jim jako pako?

S  mojí zástupkyní Evou Petelíkovou 
a  produkčním Petrem Novákem jsme nejdřív 
byli úplně mimo. Neměli jsme ani tucha, co 
to znamená dělat časopis, a  všechno jsme 
se museli učit za pochodu. Cože? Jak jako? 
Nechápu! Jak to myslíte? Neustále nás proná-
sledovaly pochybnosti o  nás samých a hrozi-
vé vize nejasné budoucnosti. Já nejsem ten 
správný organizační typ! Co když nebudu mít 
žádnou autoritu? Co když nás redaktoři vypís-
kají a nikdo nebude časopis číst?

Když jsme překonali počáteční návaly horka 
a  hysterie a  přijali situaci takovou, jaká je, 
začali jsme přemýšlet, jak propojit letošní téma 
Zlomvazu „in progress“ s  koncepcí Obratle. 
Diskutovali jsme, drbali se na hlavě a boucha-
li pěstí do stolu … „in progress“ – co to jako 
je? Progress jako proces tvorby? Progress jako 
životní vývoj? Nebo co?

Po tom, co fáze stěžování si na „špatný 
téma“ odezněla, jsme se probrali programem 
Zlomvazu a  rozhodli se, že budeme věnovat 
workshopům a progresskám více místa než bylo 
v  posledních letech zvykem. Jenže s  tímhle 
rozhodnutím nás polila další vlna potu. Vždyť 
to vůbec neumíme! Na škole jsme nikdy nepsa-
li reportáže a  refl exe. Co když se nám na to 
redaktoři vykašlou? 

Spíš než na vytváření nových rubrik jsme se 
snažili zaměřit na to, jak psát ty staré jinak. Chtěli 
jsme, aby se redaktoři nebáli experimentovat, 

Hančiny obratle
Hana Lehečková, šéfredaktorka
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ROZHOVOR S EDUARDEM PROKHASKEM,
ČLENEM DRAMATURGICKÉ RADY ZLOMVAZU

Téma letošního Zlomvazu zní „in progress“, 
v překladu „ve vývoji“ nebo „v procesu“. Proč 
jste se rozhodli pro toto téma?
Napadlo nás, že téma vývoje/procesu nejvíc 
vystihuje výuku na DAMU nebo na jakékoliv jiné 
divadelní škole. Absolventské inscenace si nikdy 
nemůžou stěžovat na diváckou pozornost, ale 
ony samy jsou ve skutečnosti jen vrcholkem 
ledovce. Pod povrchem se skrývají roky tvrdé 
práce a pozoruhodných výsledků, které většinou 
zůstávají jen pro oči akademické obce. Z těchto 
a dalších důvodů jsme letos dali prostor všemu, 
co vzniká v průběhu studia.

Toto téma je velmi široké. Jak konkrétně se 
promítlo do koncepce letošního ročníku festivalu?
Máme v programu jenom šest absolventských 
inscenací. Ostatní jsou výsledkem práce studen-
tů druhých, třetích a  čtvrtých ročníků. Dále 
máme pestrou nabídku workshopů, zahraničních 
a domácích lektorů, otevřené hodiny, scénická 
čtení aj.
 
Co konkrétně jste akcentovali při výběru 
inscenací?
Vidíte inscenaci, která buď splňuje určité vaše 
požadavky, nebo jí něco chybí. Líbilo se mi, když 
tvůrci dokázali naplnit téma hry. Na druhou 
stranu, můj hlas byl jeden ze sedmi. Každý z nás 
měl trochu jiný pohled na věc.

Jakým způsobem fungovala dramaturgická rada, 
která měla skladbu programu na starost?
Během zimního semestru si každý člen drama-
turgické rady vzal na starost jednu divadelní 
školu a měl podávat zprávy o tom, co se tam 
děje zajímavého, komunikovat se studenty. Pak 
jsme to všichni probírali na pravidelných schůz-
kách. V únoru jsme se taky vydali do Bratislavy 
a Banské Bystrice, abychom viděli některé věci 
naživo, a pak už přišlo období výběru přihláše-
ných inscenací.

Stalo se, že jste museli nějakou inscenaci 
odmítnout, protože nekorespondovala s drama-
turgickým plánem festivalu? Nebo jste se 
ohledně nějaké inscenace dostali v radě do 
závažného sporu?
To jistě. Dohadovali jsme se o více inscenacích, 
ale nakonec byla rozhodující nadpoloviční větši-
na hlasů.

Výraznou novinkou letošního Zlomvazu je 
množství prostoru, které dáváte workshopům. 
Co od toho očekáváte?
Doufáme, že workshopy nabídnou studentům 
nový úhel pohledu na tvůrčí proces, dají nové 
podněty a budou je inspirovat. Mimo jiné větši-
na workshopů ze zahraničí se věnuje směrům 
ve scénickém umění, které nespadají do klasické 
osnovy výuky uměleckých škol, takže pro účast-
níky to bude jedinečná příležitost.

Chtěl bys, aby i další ročníky festivalu pokračova-
ly ve směru, kterým jste svou výraznou koncep-
cí vyrazili vy? 
Nevím. Zlomvaz dělají pokaždé jiní studenti 
a můžou si vybrat směr, kterému budou nejvíc 
věřit. To je na tom nejlepší.

Na co se nejvíc těšíš? Případně máš nějaký tip 
na představení či událost, kterou by si návštěvní-
ci neměli nechat ujít?
Chtěl bych vidět otevřené hodiny a taky navští-
vit nějaký workshop, ale budu mít během festi-
valu spoustu jiné práce, stejně jako celý náš 
tým. Večery však budou volnější, takže se těším 
na koncerty v rámci OFF programu a letní kino 
na střeše DISKu.

Budeš číst Obratel?

Ano.

Eliška Chmelíková



IN PROGRESS
Proces: 20 sekund

 © Dorota Tichá
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Kačka K. Nejvíc se těším na Zkroucení zlé 
ženy, protože mě herci 3. ročníku KČD baví 
a moji dva spolužáci – velcí milovníci Zkrocenky 
– označili inscenaci Zuzany Burianové za 
nejlepší ztvárnění této Shakespearovy komedie, 
jaké viděli. Sama za sebe mohu doporučit Pravý 
západ, opět v režii Burianové a s herci téhož 
ročníku.

Eva P. Já se těším na slovenskou Alicu, na 
páteční lekci Feldenkraise a taky na ty festiva-
lový náušnice, se kterýma budu zcela jistě in „in 
progress“.

Jiřka H. Těším se na to, že budu na jediném 
místě, které mám v Praze ráda, že budu zase 
po roce kafíčkovat v Disku a válet se na jediné 
střeše, na níž se jde z podkroví směrem dolů.

Zuzka B. Nejvíce se těším na to, že se budu 
těšit každý den.

David K. Mám radost z toho, že moji kolego-
vé uvidí Výnosné miesto, které mě velmi potěši-
lo na loňské Istropolitaně. Jen doufám, že je 
opravdu tak dobré, jak si pamatuji. 

Klára N. Těším se, že si možná najdu nové 
kamarády, protože se zrzavýma dětma se nikdo 
nechce kamarádit.

Bára H. Těším se hlavně na scénická čtení, 
protože na ně jinak ve svém divadelním progra-
mu často zapomínám, a  taky protože jsou 
přece „in progress“. Letos jsou to tři texty 
z Dilie a pak Bad Kids, projekt studentů KČD 
DAMU.

Anička S. Mimopražští kamarádi, sluníčko 
a společné vysedávání na střeše. 

Katka S. Nejvíc se těším na čtvrteční Zprávu 
o svatém kárání a  ještě víc na to pivo, co si 
snad dám potom.

Petra L. Bar na střeše! Bar na střeše! Těším 
se na bar na střeše! (Tak jen doufám, že letos 
bude, že nám bude přát počasí a že se střecha 
Disku ani letos nepropadne.)

Adéla V. Těším se, že budu mít dost příleži-
tostí pozorovat měsíc.

Jana M. Těším se na bar na střeše, protože 
Club Mate, hezký počasí, tanec, hudba, hvězd-
ný nebe. 

Eliška Ch. Těším se na představení Amália 
dýchá zhlboka, protože monodrama ve škole 
tak často neuvidím. Z off  programu bude jistě 
nezapomenutelným zážitkem vystoupení skupi-
ny Olats Otesoc.

A co naše šéfredaktorka...?

Hanka L. Nejvíc se těším, až Zlomvaz skončí 
a  já nakoukám všechny nový epizody mých 
oblíbených seriálů, které mi kvůli Obratli ušly.

Těšíme se na...

Mr. Obratel exkluzivně
pro Obratel
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4.

5.

6.

3.

1.

8.

7.

2.

9.

10.

1. Literární kavárna Řetězová (Řetězová 10)
Zuzka B. Za mlhou hustou, že by se dala krájet, 
najdete Řetězovku. Místo, kde vás přivítá příjemná 
a rychlá obsluha. Sice tam občas chybí troška kyslíku, 
ale na druhou stranu se na takových místech objevu-
jí zajímavé a velice inspirativní osobnosti.
 
Bára Hap. V Literární kavárně Řetězová je přes den 
klid, věčně zakouříno a maj tam velký porce polívek.

2. Café Montmartre (Řetězová 7)
Bára Hap. V  Café Montmartre je přes den hrobo-
vé ticho a  zakouříno, večer cvrkot a  zakouříno. 
V  nekuřácké části je hrobové ticho nonstop a  jde 
z ní trochu strach. Pokud se na jídelním lístku píše 
„toust se šunkou“, znamená to jeden toust s jednou 
šunkou, lístek pro slovíčkáře. Pokud si řeknete o popel-
ník, možná k němu dostanete i pár facek, ale běda 
těm, kdož klepou popel na zem! Ale má to tu atmosfé-
ru, kterou Atmosphere nedisponuje. 

3. Krásný ztráty (Náprstkova 10)
Káťa H. V Krásných ztrátách se dá dělat ledacos: 
koncert, pracovní schůzka, debata o intelektuálních 
věcech, randíčko nebo opilecký tancování na  baru 
(osobně jsem vyzkoušela tři z těch pěti). Navíc tomu 
kraluje sice ohranej, ale fakt dobrej název – možná 
tam přijdete o iluze, o důstojnost nebo o hodně peněz, 
ale budou to KRÁSNÝ ztráty.

4. Atmosphere (Karolíny Světlé 33)
Bára Han. Kdo nebyl v  Atmošce a  nedal si tamní 
bramborové plátky s  různými druhy omáček, není 
damák, říká jedno staré úsloví. A i když nechcete být 
zrovna „damáci“, jídlo je tam opravdu výborné, ačkoliv 
ne nejlevnější.

5. Standard Cafe (Karolíny Světlé 23)
Klára N. Naprosto splendidní kafe s mlíkem (a ne 
žádnej plastovej fl us, pěkně rozlévaný!) za 29 káčé. 
A s koláčem, ze kterýho se rozpustíte na molekuly, 
to dělá velmi sympatických 50 káčé. A to pivo, víno, 
limo... Tahle kocovina nebolí!

Bára Hap. Standard Cafe chválit rozhodně nebudu. 
Ještě by tam všichni začali chodit, a  já si pak 
nesednu.

6. Bistro No.19 (Karolíny Světlé 19)
Petr N. Bistro no. 19 je sice malý podnik, za to 
s  obrovskou osobitostí a  podmanivou atmosférou. 
A jako bonus k tomu všemu vynikající a poctivé jídlo 
s výbornou obsluhou. Vřele doporučuji!

7. Pivoňkové zátiší (Skořepka 5)
Kája M. Miluju Pivoňku, protože má nejlepší poměr 
cena-výkon, co se týče jídelního základu před odcho-
dem na párty. Ověřeno testem!

8. Country life (Melantrichova 15)
Káťa S. Vegetariáni, ale i  všichni, kdo se chcete 
pořádně najíst a  není vám jedno  čeho, zamiřte do 
Country lifu. Samoobslužný pult má navíc od pondě-
lí do čtvrtka (15.00–19.30) happy hours. Jenom pozor 
na velké oči, cena se určuje podle váhy jídla.

9. Hany Bany (Veleslavínova 5)
Jana M. Co dělat, když toužíte po jarmuschov-
ské kombinaci Kafe a Cigár, je ale konec měsíce, vy 
nemáte peníze a kouř stoupá tak maximálně z rychlo-
varné konvice, ale určitě ne z vás? Poslední stovka 
v peněžence a dilema je na světě: koupit si cigarety, 
nebo jít s přáteli na kafe/pivo? Nikotinoví závisláci mi 
možná dají za pravdu, že ke kávě a obecně ke společ-
nosti prostě ta cigareta patří a dělat kompromisy je 
jako Sophiina volba. V Hany Bany tohoto ovšem netře-
ba, prodávají tam totiž kusové cigarety! (Upřímně tedy 
doufám, že tomu tak stále je, neb jsem tam dlouho 
nebyla.)

10. Tom's burger (Valentinská 9)
David K. Proamerickým fanouškům cholesterolu 
doporučuju jeden z nejlepších burgerů v Praze, který 
se dá v  menu pořídit za "mekáčovskou" cenu. Na 
okurku tam ale nikdy nezapomenou!

A tip na závěr
Petra L. Pokud vás už omrzely workshopy, divadlo 
a  zasvěcené pseudointelektuální diskuze o  něm, 
najděte si lepší zábavu! Co třeba Tour de nakládaný 
hermelín v okolí DAMU? Začněte v Řetězové ulici, tam 
jsou hned dvě želízka v ohni! Montmartre a Literární 
kavárna Řetězová – fajn na rozjezd, ale to nejlep-
ší vás teprve čeká! Pokračujte směrem ke Krásným 
ztrátám, kde si dopřejte trochu extravagance a dejte 
si nakládaný hermelín s  brusinkami, který stojí za 
hřích! Z Krásných ztrát jděte rovnou do Atmosphere 
pub! Tam na vás totiž čeká král všech nakládaných 
hermelínů široko daleko, navíc stylově servírován 
na dřevěném prkýnku se spoustou papriček okolo. 
A pokud byste měli chuť na nějakou tepelně uprave-
nou sýrovou variaci, doporučuji Standard Cafe a jejich 
rozpečený camembert buďto s ajvarem nebo brusinko-
vým přelivem! 

PS: Žvýkačky s sebou! 

KRMÍTKA
A NAPAJEDLA

↘ Národní třída
Tram 6, 9, 18, 22, 53, 57, 58, 59

↖ Staroměstská
Tram 17, 18, 53
Bus 207
Metro A

↘ → Můstek
Metro A, B 
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V učebně R302 čas od času selhává gravitace. 
Chleby na stropě tedy v žádném případě nejsou 
výstřelkem studentů KALD, nýbrž důsledkem 
této anomálie. Párkrát už se ke stropu vznes-
li i  někteří  studenti. V R302 rozhodně nouzi 
o povznášející zážitky mít nebudete. Bedlivě si 
ale střežte svoje svačiny!

Je obecně známo, že čichové vjemy, které 
návštěva učebny R202 vyvolává, bývají zpravi-
dla doprovázeny halucinacemi. Nejčastěji se 
studentům zjevují bílí králíčci nebo loutky na 
pokraji zhroucení.

Toužíte-li navázat spojení s  jiným světem, 
navštivte učebnu S202, zasedací místnost 
hned vedle Hallerova sálu. Přítomnost neznámé 
existence tu obvykle signalizuje cinkající lustr či 
řinčící telefon. Na naše „Haló?“ zpravidla nikdo 
neodpovídá.  Možná ale odpoví právě Vám!

Kdo se tancem v Tanečním sále nechá příliš unést 
a  zapomene na okamžik na okolní svět, může 
později hořce litovat. Místní zrcadla totiž sem 
tam někoho slupnou. Asi z dlouhé chvíle. Občas 
se sice kousek studenta zase vrátí, obratel či 
dva, většinou je ale vyplivnuta pouze část oděvu, 
jak dosvědčuje  bílý šál nejmenované (mimocho-
dem velmi nadané) studentky herectví z Katedry 
činoherního divadla na dokumentačním snímku.

Řetízek je malý sál se spoustou dveří, které se 
vyznačují jednou speciální vlastností – často 
a rády mění svoje pozice. A tak se Vám může 
klidně stát, že vejdete do herecké šatny, ačkoli 
jste měli namířeno do foyer.  A to samozřejmě 
v tom lepším případě.

V  Diskafé nedávno došlo k  nevysvětlitelné-
mu úkazu, hodiny se přesunuly z  jedné stěny 
na druhou. Nikdo neví jak, nikdo neví kdy. Mějte 
proto raději v tomto prostoru plně pod kontrolou 
své osobní věci i svoje partnery.  Nikdy nevíte, 
kde mohou skončit.

Učebna K332 je snem snad každého kuřáka. 
V místním popelníku je popela vždy tak akorát, 
aby z něj mohla přes noc povstat nová cigareta. 
Jako fénixové se tu noc co noc rodí nové cigare-
ty, za tmy tancují nad popelníkem a za světla 
pak zase mizí mezi prsty umělců.

Učebna K333 bývala kdysi stejně veliká jako 
ostatní učebny na DAMU. Na rozdíl od nich ale 
vynikala svou senzitivitou a citem pro dramatic-
kou situaci, a se vzrůstajícím napětím se smršťo-
vala. Nejdřív jen o milimetry, pak o celé metry. Jak 
to s ní vypadá dnes, se koneckonců můžete přijít 
podívat během ZLOMVAZU.  Jenom upozornění: 
Proces smršťování doposud nebyl zastaven, takže 
dobře zvažte, při jaké příležitosti do K333 zavítáte!

Hallerův sál, zřejmě nejmodernější učebna 
školy, se jako magický prostor na první pohled 
vůbec nejeví. Leč nenechte se mýlit! Ve skuteč-
nosti se v něm shromažďuje tíživá, uspávající 
síla, jež plnou vahou doléhá na víčka studen-
tů. Kdo se s ní nesetkal, nepochopí. A mimocho-
dem, zdejší busta Jiřího Hallera prý byla v tomto 
školním roce pověřena kontrolou docházky.

A to největší tajemství na závěr: 
Proč se neprodávají vstupenky do lóží v Disku?
Protože z nich není vidět.

Šéfredaktorka: Hana Lehečková 
Zástupkyně šéfredaktorky: Eva Petelíková 
Produkce: Petr Novák  
Grafi ka a sazba: Rozálie Vašíčková
Fotky: Otakar Šenkýř, Kateřina Holá, 
Barbora Kašparová, Pavel Kopp, Dalia Peterová
Jazykové korektury: Jana Křečková, Michaela Plicková 
Facebook: Kateřina Holá, David Košťák
Jména redaktorů najdete pod jednotlivými články

Pověsti o učebnách
Kateřina Kykalová

foto:  Otakar Šenkýř → ↘ R302 R202 K332

S202 K333

Disk

Diskafé Řetízek

Taneční sál Hallerův sál



PARTNEŘI

* *

Hl. mediální partner: Hl. studentský partner: Za podpory:

Pořadatel: 

Mediální partneři:         

Partneři:         

Projekt/Zlomvaz 2013 je součástí projektu Sdílený Prostor ve spolupráci s Pražským Quadriennale.
Projekt byl podpořen z programu Kultura Evropské unie.


