


 

 1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
1. ORGANIZAČNÍ TÝM .......................................................................................................... 2 
2. ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY ....................................................................................................... 3 
3. PROGRAM ............................................................................................................................ 3 
4. NÁVŠTĚVNOST................................................................................................................... 4 
5. CENY ..................................................................................................................................... 5 
7. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE.................................................................................... 5 
8. PROPAGACE ........................................................................................................................ 5 
9. ZÁVĚR................................................................................................................................... 8 
10. PŘÍLOHY K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ ............................................................................... 8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2

1. ORGANIZAČNÍ TÝM 
14. ročník festivalu divadelních škol, ZLOMVAZ 2007, proběhl ve dnech 29.6. až   2.7. 2007 na 
beskydských Pustevnách. Organizátorem festivalu byli studenti 2. ročníku Katedry produkce 
Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze pod vedením MgA. Barbary Tůmové. 
 
Produkční tým, studenti 2. ročníku produkce DAMU: 
 
Cihlářová Kristýna: dramaturgie festivalu 
Geregayová Salome: ubytování, Info centrum (posluchačka VŠMU, studijní pobyt v rámci programu 
Socrates/ Erasmus) 
Gondová Veronika: logistika dopravy, off program 
Gregor Jan: web, technické zajištění  
Juščíková Aneta: Pustevny manager 
Košut Viktor: finance, smlouvy, právní  podpora 
Menzelová - Kelymanová Olga: fundraising 
Mirek David: technické zajištění,  
Schmoranzová Viktorie: propagace, PR, asistentka poroty pro Cenu Reflexu 
Sochová Tereza: ubytování, Info centrum 
Švecová Aneta: finance, účetnictví 
  
Bubal Jeník:  technické zajištění (3. ročník KP DAMU) 
Blachut Dominik: supervize (1. ročník MA studia na KP DAMU) 
  
Na festivalu se podíleli také studenti 1. ročníku katedry produkce: Hostomská Martina, Chalupský 
Ondřej, Mysliveček Adam, Patzelová Eliška, Skovajsová Tereza, Šilarová Linda, Vávrová Diana, 
Vlčková Jovanka 
 
Dramaturgická rada festivalu: 
 
Kristýna Filcíková - 2. ročník katedry  alternativního a loutkového divadla  (režie, dramaturgie)  
Pavel Ondruch - 2. ročník katedry činoherního divadlo  (režie, dramaturgie)  
Karel Čapek - 2. ročník katedry činoherního divadla  (scénografie)  
Kristýna Cihlářová - 2. ročník katedry produkce  
 
Autory grafického řešení festivalu: 
 
Jakub Uhlík: grafika 
Dorothea Bylica: výtvarné zpracování  
 
Správce webu: Jakub Kavan, Jan Gregor 
 
Hudební znělka: Viktor Košut 
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2. ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY 
Festivalu Zlomvaz 2007 se jako účinkující zúčastnili studenti z následujících vysokých škol: 
 
DAMU – Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze 
JAMU  – Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
VŠMU  – Vysoká škola múzických umení v Bratislavě 
AU  – Akadémia umení v Banském Bystrici 
konzervatoř Praha 
konzervatoř Brno 
Divadlo VOSTO5 
 
 
 

3. PROGRAM 
Letos se na festivalu představilo celkem 22 inscenací studentů z Prahy, Brna, Bratislavy, Banské 
Bystrice a PWST Wroclaw.  
 
Jako speciální hosté přijaly pozvání na festival tyto inscenace: 
Ráj srdce labyrint světa: režie SKUTR, mezinárodní projekt vysokých divadelních škol z ČR-DAMU, 
PL-PWST Wroclaw a SR-VŠMU 
 
Karavan Evropa: Divadlo VOSTO5 
 
Představení se odehrávala na 6 místech: 
Hlavní stan: kapacita cca 200 míst 
Pilsner stan: kapacita cca 100 míst 
Stan Buchet a loutek: kapacita 70 míst 
Stan VOSTO5: kapacita 100 míst 
LSD (Letní scéna Disku): kapacita 150 míst 
Plenéry pod kapličkou: venkovní scéna s neomezenou kapacitou 
 
Druhou festivalovou linii tvořil workshop režisérské dvojice SKUTR „Herec v přírodě a teatrologický 
workshop o. s. Transteatral „Kritika hrou“. 
 
V rámci doprovodného programu festivalu proběhly koncerty kapel: 
Vrbovskí Víťazi (SR) 
Woo-dech (CR) 
Císařovy nové šarty (CR) 
 
Fotbalový zápas na hřišti v Horní Bečvě.  
Po celou dobu festivalu bylo možné využít služeb dětského koutku a půjčovny koloběžek.   
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Jednotlivé katedry vysokých uměleckých škol se prezentovaly následujícími inscenacemi: 
 
DAMU – Katedra činoherního divadla 
B. Nušič: Paní ministrová 
J. Zeh, L. Ferenzová, M. Samec: Hráčský instinkt 
L. Lagronová: Království 
P. Kolečko, J. Slouková, D. Špinar: Mužské záležitosti 
M. Dalecký: Plyšové porno 
Svést svatého Vladimíra 

 
DAMU – Katedra alternativního a loutkového divadla 
P. Tejnorová: John Sinclair 
Z her A.P.Čechova: Čechovovské dialogy 
B. Slánčiková-Timrava: Ťapákovci 
Pohádky Divadla jednoho Edy 
Zelenina 
 
JAMU - Katedra činoherního herectví 
Identita I.: Náš islám 
M. Bambušek: Porta Apostolorum 
 
VŠMU – Katedra hereckej tvorby 
P. Vogel: Desdemona 
H. Ibsen: Hedda Gablerová 
 
VŠMU – Katedra bábkarskej tvorby 
V. Dyk: Krysiar 
  
Akadémia umení v Banskej Bystrici – Fakulta dramatických umení  
M. Bulgakov: Doktor Poljakov 
D. Mamet: Edmond 
Jedinečne svätá, Nevel'o nás idze, nevel'o nás třeba 
 
Konzervatoř Praha 
W. Shakespeare: Jak se vám líbí 
 
Konzervatoř Brno 
J. Janczarský: Umřít smíchy  
 
 

4. NÁVŠTĚVNOST 
Návštěvnost všech představení festivalu Zlomvaz 2007 byla 100%.   
 
Festivalu  se zúčastnilo: 
Účinkujících: 235 
Návštěvníků s festivalovou akreditací: 256 
VIP hostů: 28 
Návštěvníků s jednorázovou vstupenkou + turisté - návštěvníci Pusteven, kteří shlédli představení 
v plenérech: cca 50 
 
Dohromady se festivalu Zlomvaz 07 zúčastnilo: 569 účinkujících a návštěvníků. 
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5. CENY 
Cena diváků:  
1. místo - P. Kolečko, J. Slouková, D. Špinar: Mužské záležitosti/DAMU 

  
Cena pro mladého činoherce do 33 vět - aneb Čurda Pusteven:  
Láďa Hampl - P. Kolečko, J. Slouková, D. Špinar: Mužské záležitosti/DAMU   
 
Cena časopisu Reflex – za nejlepší herecký výkon festivalu: 
Zuzana Konečná (VŠMU) za roli Heddy Gablerové v inscenaci:H. Ibsen:Hedda Gablerová /r. Anna 
Petrželková / VŠMU 
 
 
Porota časopisu Reflex sledovala představení ve složení:  
Emília Vášáryová - česko-slovenská divadelní a filmová herečka 
Eva Měřičková - ředitelka Dejvického divadla, pedagožka DAMU 
David Radok - divadelní režisér  
Milan Tesař - vedoucí kulturního oddělení časopisu Reflex  
Jiří Havelka - herec a divadelní režisér 
 
Ráj srdce labyrint světa 

6. ROZPOČET 
 
Rozpis viz příloha  
 
 

7. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
Pořadatel: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze 
Grantová podpora: MŠMT – Rozvojový program, Ministerstvo kultury ČR, NADACE ŽIVOT 
UMĚLCE, Zlínský kraj 
Finanční podpora: CzechTourism, Nadace ČEZ, České dráhy a. s., Scania, AŽD Praha, ŽPSV, 
OHL ŽS, SKANSKA 
Mediální partneři: Týdeník Reflex, ČT Ostrava, Defekt 
Dále festival podpořily: Divadlo DISK, Damúza, Pražská scéna, Nakladatelství AMU.rež 
 
 

8. PROPAGACE 
Tištěné materiály: 
 
plakátky A4 100 ks 
letáky 500 ks 
letáky s programem 300 ks 
programy 500 ks 
pohlednice 500 ks 
jmenovky 50 ks 
internetová pozvánka  
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Internet a tištěná média: 
O festivalu ZLOMVAZ 2007 vyšly články či upoutávky na:  
 
http://www.phil.muni.cz:8088/wdiv/w-News/festival-zlomvaz-2007-ve-dnech-29-6-2-7.2007/ 
http://theatrejournal.wordpress.com/tag/zlomvaz/ 
http://www.beskydy-
info.cz/index.php?option=com_extcalendar&Itemid=145&extmode=view&extid=336 
http://www.vmp.cz/aktuality/program07.htm 
http://www.gregi.net/vl/article/Festival_Zlomvaz_2007_Cenu_ziskala_za_najlepsi_herecky_vykon_Sl
ovenka_20214/ 
http://www.zkola.cz/zkedu/zaskolou/udalostizaskolou/mesicniprogramykulturnichvzdelavacichasporto
vnichzarizeni/23471.aspx 
http://www.trojanovice.cz/content/view/234/55/ 
http://www.defekt.cz/index.php?m=4&n=92 
http://www.divadlodisk.cz/ 
http://www.sme.sk/rubrika-20070704-print_kult.html 
  
Reflex (29/07, Milan Tesař – Na rybu se musí čekat) 
Spektrum 
Měsíční informatorium Divadla Petra Bezruče 
Festivalový katalog - festival |Bez hranic 
 
Rozhlas a televize: 
O celoroční přípravě a samotném průběhu festivalu natáčela od listopadu 06 sběrný dokument ČT 
Ostrava (režie: Aleš Koudela, plánovaná premiéra: v září 07 v divadle DISK-Karlova 26, Praha 1 a v 
říjnu pak na ČT2)   
 
Informace o festivalu se objevily v lokálním televizním zpravodajství a v Kultuře.cz 
 
Internetové stránky: 
Byly zaregistrovány na doméně:www.zlomvaz.cz. Na této adrese jsou dostupné  podrobné informace 
o celém festivalu. Webové stánky byly průběžně aktualizovány a doplňovány, např. nejnovějšími 
fotografiemi z průběhu festivalu. Po loňském úspěchu byla opět zřízena „chatová diskuze“, kam mohli 
návštěvníci posílat své dotazy a připomínky: 
 
Datum: Tue 02/27/07 8:06PM 
Od: Eliška 
Email: eliscin@falsemail.cz 
Zpráva: No, já rozhodně jedu! Ahoj bando, nenechte se odradit všemi těmi podrývačskými řečmi a držte se. Ať žijou druháci 07 a hurá na 
Pustevny! Myslím, se máme na co těšit. 
 
Datum: Sat 05/19/07 10:54AM 
Od: Ája 
Email: mujku@centrum.cz 
Zpráva: Ahooj... hoj! Nehorázně mě těší, že je letos ZLOMVAZ na Pustevnách, v kraji mého domova a dětství. Vlastní hlavou ručím, že 
budete okouzleni. Určitě se tam chystám a moc se na Vás těším!  
Kolegyně z teorie divadla, která utíká k praxi. 
 
Datum: Tue 07/3/07 10:08PM 
Od: David 
Email: matousek07@seznam.cz 
Zpráva: Bylo to super! Pustevny forever!  
 
Datum: Tue 07/3/07 3:17PM 
Od: Věrka 
Email: verkavelkova@seznam.cz 
Zpráva: V první řadě bych chtěla všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto festivalu, moc moc moc poděkovat a říct jim, že jsou úžasný a 
velmi odvážní, že se rozhodli udělat festival mimo Prahu. Za druhé bych měla malý dotaz, zda by jste mi mohli napsat složení kapeli Woo-
dech (jméno + nástroj). Ještě jednou Vám moc děkuji za tak úžasně strávený víkend.  

http://www.zlomvaz.cz/
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Datum: Tue 07/3/07 1:33PM 
Od: Míša P. 
Email: misa.petrlova@gmail.com 
Zpráva: Dávám Zlomvazu na Pustevnách 1*!!! A všem, kdo se na něm podíleli, patří můj velký DÍK 
 
Datum: Wed 07/4/07 11:22PM 
Od: MAH 
Email: mplusm@seznam.cz 
Zpráva: Hola,zdravim všechny co tvrdě makali na ZLOMVAZU. (Díky moc za vše!) A těm co se jeli bavit moc díky za účast.  
Našla jsem po vykládce kamionu batoh. Šedivo-černej se spoustou věcí. Raděj je nebudu specifikovat, jsou docela zajmavý. Spíš oblečení 
bez jakejchkoli dokladů. Kdybyste věděli o někom komu chybí, tak prosím dejte vědět. Jinak beru. Ještě jednou díky móóóc za skvělej 
tejden! Bylo to prostě boží... Jo a jsem určitě pro příští ročník mimo Prahu      
 
Datum: Wed 07/4/07 2:47PM 
Od: Bětka 
Email: alzbeta.b@volny.cz 
Zpráva: Ještě nikdy jsem si neužila ZLOMVAZ jako ten letošní na Pustevnách. Bylo tu super, skvělý nápad, organizace, představení, koncert 
Vrbovskí Víťazi byl prostě neuvěřitelný a nakonec i počasí vyšlo  Moc dík!!!   
 
Datum: Wed 07/4/07 2:17PM 
Od: miriam 
Email: kicsiny@centrum.sk 
Zpráva: Bol to nadherny festival. Dakujem vsetkym organizatorom. a aj inscenacie boli velmi inspirativne.  
 
 Datum: Wed 07/4/07 12:29PM 
Od: DK 
Email: rozstrel2000@centrum.cz 
Zpráva: Pristi rocnik opet do hor!  
Vsechno paradne organizacne zmakly!  
Pridavejte dalsi fotky!  
:-)  
  
Datum: Wed 07/4/07 10:29AM 
Od: Zuzana 
Email: Pink-enemy@seznam.cz 
Zpráva: Přidávám se k těm kteří chválí, byl to super strávený víkend. Jedničku dostává Doktor Poljakov. Ale nejúžasnější byl Frederick z Jak 
se vám líbí, asi jsem se zamilovala...;o)  
 
Datum: Tue 07/3/07 10:32PM 
Od: Val 
Email: victoriabay@hotmail.com 
Zpráva: Byla to opravdu parada! Na Pustevnach to melo uplne jinou atmosferu, nez-li v Praze. Diky :-) 
 
Datum: Mon 07/9/07 1:25PM 
Od: Botička 
Email: boticka@bata.cz 
Zpráva: Díky moc uplně všem tvorům přítomným na Pustevnách, nejlepší zážitky léta -zatím!  
Prosím mnohem více fotek z běžného frmolu, šlo by..??  
Děkuji!  
B 
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9. ZÁVĚR 
Organizátoři festivalu Zlomvaz 2007, studenti katedry produkce, naplnili všechny své záměry. 

Jednalo se zejména o :  
- prezentaci umělecké práce co možná nejširší mladé divadelní generace,  
- vytvoření malého a intenzivního mikrosvěta pro setkání studentů/pedagogů/odborníků z řad 

divadelní obce  
- a v neposlední řadě též o pokus a experiment; zda-li divadelní inscenace obstojí na v ne-

divadelním, ale nádherném přírodním areálu beskydských Pusteven.  
Pro tento experiment byly na Pustevnách postaveny divadelní stany, které svou technickou 

vybaveností umožnily prezentovat inscenace v kvalitě adekvátní domovským – školním scénám.  
Hlavním cílem studentů ale bylo oživení myšlenky festivalu Zlomvaz, který se zaměřuje na 

střetnutí studentů českých a slovenských vysokých divadelních škol. Proto se studenti rozhodli k tak 
radikálnímu činu jako je přesunutí festivalu z Prahy na Pustevny. I přestože byl tento nápad zprvu 
hodnocený pedagogy fakulty DAMU jako velice riskantní, nakonec se organizátorům dostalo velkého 
uznání a ocenění – ze strany zúčastněných pedagogů, a pak zejména od pana děkana DAMU doc. Jana 
Hančila. Velice kladně též hodnotila akci prof. Emília Vášáryová, která festival zaštiťovala a zároveň 
je pedagožkou VŠMU. Takto se snad festival nadechnul ve volné přírodě a příštím ročníkem se 
pravděpodobně opět vrátí do své tradiční podoby v pražských ulicích. 

Důvodem k tomu, je hlavně nesmírná produkční a producentská (tedy finanční) náročnost 
projektu. Finanční náročnost je více jak trojnásobná ve srovnání Zlomvazu v Praze.  

Všem sponzorům a podporovatelům projektu patří tedy velký dík a uznání, že takto neobvyklý 
projekt – jehož úspěch byl kromě jiného závislý i na nestálém beskydském počasí, podpořili a 
důvěřovali organizátorům – studentům.  

Specifičnost akce též vyvolala značný zájem ze stran médií. Zapojila se i Česká televize Ostrava, 
která natáčela během celé přípravy a během festivalu dokument (premiéra v divadle Disk v září 2007). 

Nejvíce však organizátory těší všeobecné kladné odezvy od účastníků festivalu – projevili je nejen 
ve svých zprávách (viz výše) – ale zejména na místě samém, v době konání, kdy jejich nadšení, 
vstřícnost, dobrá nálada, přispěly k celkovému skvělému úspěchu.  
 
 

10. PŘÍLOHY K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ 
 
− rozpočet festivalu Zlomvaz 2007 
− program festivalu Zlomvaz 2007 
− propagační materiály 
− CD s fotografiemi z průběhu festivalu a znělkou festivalu 
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Zprávu sestavily : 
Viktorie Schmoranzová 
Kristýna Cihlářová 
Aneta Švecová / finanční uzávěrka 
 
Grafická úprava zprávy: 
Jan Gregor 
 
Za správnost odpovídají: 
MgA. Barbara Tůmová, vedoucí KP DAMU, pedagogické vedení projektu 
Ing. Taťána Horáková, tajemnice DAMU 
 
 
V Praze dne :  15. srpna 2007 
 
 
Akademie múzických umění v Praze 
Divadelní fakulta  
Karlova 26, 116 65 Praha 1 
Tel.: +420 221 111 011 
www.zlomvaz.cz

http://www.zlomvaz.cz/
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