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Simon Schlingplässer - Joyful voicework 
(S221 - workshop - 420 min.)

Dream of autumn 
(K332 - představení - 60 min.)

L‘amour: experiment 
(DISK - představení - 60 min.)

Hurra for Hanne
(Řetízek - představení - 60 min.)

Múr
(K222 - představení - 60 min.)

Parolapolea
(K332 - představení - 60 min.)

Oh, you heavy belly
(DISK - představení - 90 min.)

Hudba
(Hollar - koncert - 420 min.)

Já, Olga Hepnarová 
(Střecha divadla DISK - film - 90 min.)

DNESNÍ MENU
-------------+-------

Je tady poslední den festivalu a já o den dříve, ve 

chvíli, kdy se snažím napsat tento editorial (čtvrtek 

6.5.2016, 14:30), surfuji po internetu a prohlížím 

si obrázky toho, jak by Disneyovské postavy vypadaly 

ve skutečnosti a nikoli animovaně. Jestli to někoho 

zajímá, vypadaly by dost divně. 

Ze střešního baru ke mně doléhají tlumené hlasy 

a sladce se linoucí a téměř neslyšitelné jarní blues. 

Je krásně.  Konečně. Tohle je doba, na kterou jsme 

všichni čekali!

V návalu entuziazmu zatoužím vyběhnout na střechu 

také. Jenže pak si uvědomím, že jsem vlastně  

nemocná a že vedle mě leží Lada, přespříliš energický 

pes, který si právě po asi půl hodinovém zběsilém 

čenichání v místnosti dva krát dva konečně lehl. No 

tak možná později.

Vzdychnu a napiju se petrklíčového čaje. 

Nebudu si nalhávat, že tato naše práce je středobodem 

vesmíru. Není ani středobodem tohoto festivalu a 
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jak se nám ukázalo, ani středobodem naší katedry. 

Nevadí. Pro nás je to laboratoř. Slovo, které se na 

DAMU velmi často nadužívá, ale zároveň celkem 

přesně vystihuje to, co se tu právě odehrává. Učíme 

se nějak erudovaně zformulovat za hodinu a půl to, 

co jsme právě viděli a jaký je na to náš názor. Učíme 

se pomalu.

Opět se mi chce jít ven. Je krásně. V redakci už nese-

dím sama. Je 14:59. V tichosti píšeme každý to svoje 

a ze střešního baru teď zní nedefinovatelné funky. 

Napiju se kávy.

Festival je skoro u konce. Neuvěřitelnou rychlostí se 

kolem nás prosmýknul stejně jako igelitový sáček ve 

větru někde na ulici. Byl to libý estetický obraz. Pří-

jemná, i když lehce naléhavá atmosféra, která nás 

všechny pohltila. Alespoň tomu chci věřit.

Je 15:28. Už hodinu se snažím opsat tuto konkrétní 

náladu, a zrovna dvakrát se mi to nedaří a tak raději 

přikládám kousek poezie, který má pro mě stejného 

ducha, jako celý letošní Zlomvaz.

Spadla jsem z balkónu

když jsem se snažila

vidět všechnu krásu světa

a myslím

že když jsem letěla dolů

viděla jsem vše 

včetně bouřky

a myslím

že se čas na chvíli zastavil 

aby si odkašlal

- Jana Stárková
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První ze série inscenovaných čtení v rámci projektu 
3D - třetí rozměr dramatu, pořádaným agenturou 
DILIA, byla scénická skica hry současného irského 
dramatika Endy Walshe Ballyturk. Ta rozvíjí absurd-
ní motiv dvou přátel, již svým zacykleným chováním 
a rozmělněnou psychologií přímo odkazují k Bec-
kettovým tulákům Vladimíru s Estragonem či Sto-
ppardovu Rosenkranzovi a Guildensternovi. V pří-
padě Walshe se jedná o bezejmennou dvojici mužů 
označenou jen čísly 1 a 2, žijící v separovaném 
světě zaběhlých konvencí a každodenních rituálů. 
Banálním činnostem jako poslouchání radia nebo 
pití čaje je vymezen konkrétní čas, který je povyšuje 
na událost. Interiér bytu, do něhož byl děj situován, 
představovala prázdná černá zkušebna pokreslená 
křídou. Zprvu scénu vymezoval jen načrtnutý půdo-
rys na podlaze, který se postupně zaplňoval až s 
hereckou akcí. Postavy střídavě ilustrovaly text jed-
noduchými křídovými kresbami, kterými si svůj do-
mov zabydlovaly. Černé stěny tak na konci zdobily 
nákresy kukačkových hodin, umyvadla, čajových šál-
ků či ulice smyšleného města Ballyturk. Scénografie 
Karolíny Kotrbové efektivně vystihla iluzivní charak-
ter místa, který byly postavy nuceny vyplnit svými 
představami a sny. Jejich bohatý vnitřní život tak 
výrazně kontrastoval s prázdnem, které je obklo-
povalo. Sny byly také tím, co postavy diferencovalo. 
Zatímco první muž v podání Filipa Březiny uvízl ve 
smyčce stereotypů, druhý, o něco mladší muž ztě-
lesněný Kryštofem Bartošem projevoval zvědavost 

a touhu proniknout za hranice pouhé představivosti. 
Rozdílnost povah vynikla ve chvíli, kdy prostor naru-
šila postava záhadného cizince Adama Vaculy. Ten 
vylekanou dvojici zpravil o tom, že jeden z nich musí 
z místnosti odejít, aby se narodil do reálného svě-
ta. Mladíci kolem sebe zprvu nakreslili křídovou zeď, 
aby se skryli před vnější hrozbou. Na nového přícho-
zího si ale poměrně rychle zvykli a vytyčené bariéry 
zase rozmazali. Druhý mladík byl natolik upoután 
představou znovuzrození do nového života, až se 
rozhodl ten starý skutečně opustit. Kam ale sahají 
hranice skutečnosti a lze je vůbec vymezit?
Všichni herci plynně přecházeli od věcného, umírně-
ného projevu k expresi, aniž by to znesnadňovalo 
srozumitelnost textu. Inscenované čtení využívalo k 
evokaci fikčních světů a vnitřních pochodů postav 
rozehrané situace s důrazem na slovo i výtvarné 
provedení.

Režie: Alžběta Burianová
Dramaturgie: Nina Jacques
Překlad: Ester Žantovská
Scénografie: Karolína Kotrbová
Hrají: Kryštof Bartoš, Filip Březina, Adam Vacula

- Ludvík Píza

Hledání sebe sama v každodennosti
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„Tati, spí ryby?“ 
„To nevím.“
„Jasně že spí, jak by se jim jinak mohly zdát sny…“ 
Tento útržek z  inscenace monodramatu Do Fish 
Sleep? budapešťské SZFE by mohl napovídat, že 
se bude jednat o lehkou komedii, zejména když se 
českému divákovi hned vybaví velmi podobný dotaz, 
zda prdí taky hadi. Ale kdepak. Hned první páteční 
představení byla pořádná deprese.
Jaké to je, když ti umírá mladší šestiletý bráška? Jak 
si představuješ smrt? A jak se cítíš, když doopravdy 
umře, a tobě je navíc jenom devět let? Je to rok, 
co teď už desetileté Jettě umřel bratr Emil, a ona 
s  diváky sdílí svoje zážitky. O tom, jak si nejprve 
připadala odstrčená, když se maminka většinu času 
starala jen o něho. Jak jí vysvětlovali, co to zna-
mená umřít, a jak se jí pak na to samé ptal i Emil.  
Vypráví i nepřímo o samotném Emilovi a jeho vnímání 
a přijetí faktu, že brzo umře. Aby se toho nebál  
a ona ho nějak rozptýlila, navrhuje, že si budou hrát. 
Ale ono vědomí blízké smrti je natolik intenzivní,  

že prosákne i do dětských her a oni si představují  
a přehrávají budoucí Emilův pohřeb. Inscenace mimo 
jiné ukazuje rozdíly ve vypořádání se se smrtí u  
dospělých a u dítěte. Rodiče, stejně jako Jette, smrt 
Emila samozřejmě těžce nesou, ale Jette si primárně 
připomíná hezké chvíle, které spolu prožili, a raduje 
se z nich, třeba když spolu s otcem stavěli hráz na 
řece. Do Fish Sleep také vznáší otázku viny pozů-
stalých na smrti blízkého člověka, ale odpovědět na 
ni už zapomene. 
Scénografie je velmi jednoduchá. Jsou zde pouze 
dva bílé kvádry, kde je na jednom akvárium naplněné 
hlínou, jež odkazuje k Emilovu hrobu. Ale na to, aby 
bylo poznat, že kvádry mají představovat náhrob-
ky a že celý příběh Jette vypráví na hřbitově, by 
bylo zapotřebí většího zpřesnění. Navíc tuto myš-
lenku popírá i opakované vytahování různorodých  
rekvizit zpoza náhrobků, takže prostor působí spíše 
abstraktně. Paradoxně to ale prospívá k odlehčení 

>>>   
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jinak velmi ponuré atmosféry, která je jen občas 
narušena nějakým dětským naivním dotazem či 
představou. Tyto nepočetné záblesky, které trochu 
pozvednou náladu v publiku, jsou převážně soustře-
děny do první části, takže druhá půlka inscenace už 
jen vyvolává pocity úzkosti a bezmoci. Až konec, kdy 
Jette odchází a loučí se s Emilovým hrobem s úsmě-
vem a slovy „tak zase za týden“, částečně vyváží 
onu až přehnanou zatěžkanost. 
Herečka Fanni Prohászka zvládla skvěle zahrát  
desetiletou holčičku. Převážně se soustředila na 
psychologii postavy a zbytečně nezlehčovala její 
pocity infantilními gesty a mimikou. Vznikaly tak  
i zajímavé momenty, kdy působila jako předčasně 
dospělá kvůli tomu, čím si prošla. Celých 70 minut, 

které inscenace trvala, se herečce podařilo udržet 
na začátku nastavenou charakterizaci postavy. To 
se ale nedá říct o pozornosti diváků. Vinu na tom 
ale nenese Fanni Prohászka, ale prostor, do kterého 
byla inscenace v rámci Zlomvazu umístěna. Disk je 
pro monodrama příliš velký, obzvlášť když je insce-
novaná hra založena na vyprávění příběhu přímo 
divákům. Ti v tomto případě sedí od herečky poměr-
ně daleko a nemůže tak vzniknout potřebná intimní 
atmosféra, jako tomu je v malých divadlech. 

Do Fish Sleep – SZFE Budapest
Režie: Bálint Szilágyi 
Hraje:  Fanni Prohászka

- Alena Joachimsthalerová

>>>   
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plné emocí a fantasie
koniec dobrý, všetko dobré

minimalismus

kouzelné

nádhera

foukačky
úchvatné taneční kreace

to neznám

výzva

red

extraordinární
to se nedá vyjádřit

Je Slovensko Ruskem?
já to musím zpracovat

svaly, řekni svaly!

super
kuriózní surprisedkouzelník

Zvuky Zlomvazu



například očima staré ženy zcela posedlé naku-
pováním ve slevách. Během potyčky v  obchodním 
domě sice utrpěla závažný úraz nohy, ale i přesto 
si v nemocnici opět pročítá reklamní letáky a plánu-
je pořizování oblečení pro vnoučky. Jiným případem 
byla postava Andrease, který konzumní způsob ži-
vota naopak nesnáší. Jeho rodiče se totiž zadluži-
li, protože lehce podléhali různým marketingovým 
tahům. Tento mladík proto během davové bitky 
v  supermarketu demonstrativně zdemoluje velké 
množství regálů se zbožím. Čtyři roky starý Pessa-
nův text je stále aktuální a myslím, že ještě dlouho 
bude. Autor v něm totiž nastavuje zrcadlo mnohdy 
odlidštěné a snadno zmanipulovatelné společnosti, 
u níž v jistých chvílích vítězí pudovost a animálnost.

Totální výprodej, DAMU, DILIA
Režie: Josef Kačmarčík
Překlad: Lenka Jelenová 

- Tereza Šafářová

Totálně zvrhlý výprodej
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Třetí festivalový den, tři scénická čtení. Jedním z nich 
bylo drama Totální výprodej od francouzského auto-
ra Erica Pessana. Ten v něm reflektuje současnou 
ekonomickou, ale i morální a osobnostní krizi lid-
stva, které podléhá marketingovým tahům, fana-
ticky se honí za zlevněným zbožím a žije na dluh. 
Kostru příběhu tvoří rekonstrukce události, jež se 
stala v  supermarketu nacházejícím se ve fiktivním 
městě jménem Kouzelné údolí. Stačí menší potyčka 
na parkovišti a do toho až patologická touha nedo-
čkavých nakupujících, aby byl onen obchodní dům 
zcela destruován. Davová psychóza zde zafunguje 
přímo ukázkově a nakupování ve slevách se zvrhne 
v krvavou řež. V zadní části jeviště visely ze stropu 
dvě menší zářivky spojené do stříšky. Jejich uspořá-
dání symbolicky odkazovalo ke stísněnému prosto-
ru, jakým byl právě obchodní dům, když se do něj 
nahrnul dav nedočkavců. V pravém předním rohu se 
nacházel stůl, u něhož „úřadovali“ Eva Hacurová a 
Vít Roleček. Ti především vedli rekonstrukci celé-
ho supermarketového případu. Pokládali doplňující 
otázky pěti hercům, kteří seděli na židlích rozmís-
těných po zbylém prostoru jeviště a představovali 
obyvatele Kouzelného údolí. Tyto osoby byly totiž 
v  inkriminovanou dobu v nákupním středisku pří-
tomny. Z jejich krátkých promluv si divák postupně 
skládal celý průběh události. Na něj mohl nahlížet 



Britský dramatik Mike Bartlett ve hře Lovná zvěř 
z roku 2015 paralelně vykresluje osudy dvou  
diametrálně odlišných společenství - sociálně slabé 
rodiny a elitářské skupiny jedinců, kteří se baví  
lovem těch slabších. Na scéně rámované protilehlými 
hledišti tak mají diváci možnost sledovat nově  
nastěhovaný manželský pár do luxusního prostředí 
i citově vyprázdněné voyeury, které dokáže vzrušit 
už jen působení bolesti druhým. Jednání agresorů, 
jež sestává z opakovaného střílení na jednoho  
z příslušníků rodiny, navenek ospravedlňuje smlouva, 
kterou spolu obě strany uzavřely. Manželé přistou-
pili na hru, v níž figurují coby lovná zvěř, aby unikli 
z finanční krize. Spíše než pravým domovem je pro 
ně kompletně vybavený dům vězením postrádajícím 
sebemenší náznak harmonie. Jak se násilné chování 
agresorů stupňuje, graduje i otázka toho, co je  
morální a co už ne. 
Souvisle probíhající situace mezi násilníky a jejich 
oběťmi jsou v režii Ondřeje Štefaňáka inscenovány 
vesměs realisticky, což bylo místy v rozporu s před-
lohou, která naopak pracuje s ostrými až filmovými 

střihy. Manželé v podání Magdalény Kuntové a Davida 
Kozáka byli v hereckém projevu vesměs uměření. 
Oproti nim vystupovala skupina agresorů ztvárně-
ných Michalem Luriem a Annou Peřinovou o poznání 
expresivněji. Ústřední postavou děje pak nebyl ani 
jeden ze zmíněných stran, nýbrž bývalý voják David 
ztělesněný Vladimírem Pokorným. Ten jednak slou-
žil lovcům jako asistent, zároveň ale jejich počínání 
soustavně zpochybňoval, a vnášel tak do hry mora-
lizující aspekt. Odlišnému společenskému postavení 
odpovídaly i kostýmy herců. Dvojice manželů ladila 
džínovými bundami a křiklavými tričky, zatímco lovci 
byli oblečeni do jednoduchých černobílých oděvů. 
Rozdělení hlediště na dvě protilehlé tribuny umocnilo 
dojem, jako by se diváci lovu přímo účastnili. Pro-
měňovala se i perspektiva, jakou na probíhající lov 
nahlíželi. Vždy měli totiž možnost sledovat zpříma 
jen jednu ze zúčastněných stran. Inscenované čtení 
mělo v důsledku toho charakter přímého přenosu, 
které podpořilo šustění sáčků od popcornu, jež byly 
divákům nabízeny před i během představení. 

- Ludvík Píza

Zastřel si svého miláčka
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(c) Richard Janeček



Specifickou performanci přivezl z brněnské Janáč-
kovy akademie múzických umění Tomáš Janypka. 
Jednalo se o souhrn několika miniaturních situací 
v  poměrně minimalistickém prostředí. Důraz byl  
kladen především na herce v  prostoru, diváckou  
interakci a světlo.
Představení začalo pozvolna. Tomáš Janypka  
se vyčlenil z hlediště a chystaje se k jednání, stoupl 
si k světelnému vypínači. Nějakou dobu se potýkal 
s trémou, nebo snad s pokušením nechat nás čekat 
do nekonečna. Když byl připraven, zhasl.  Část per-
formance se odehrála za světla a následně i za tmy. 
Herecká akce byla do jisté míry závislá na vůli dívky, 
která ovládala světelný pult, a na divácké reakci. 
Tomáš Janypka rytmicky zaměřoval svou pozornost 
na různé části sebe sama a posléze na různé části 
jevištního prostoru. Ukázal se divákovi téměř nahý 
a poté se přímo před ním pomalu oblékal. Vytvářel 
nový prostor tím, že na něj zaměřil svou pozornost 
a zároveň světlo, nebo tak, že zkrátka a jednoduše 

vytřel. Divácké ohlasy na tyto drobné akce byly více 
než vřelé a bylo vidět, že je jimi performer příjemně 
povzbuzován.
Monochromy byly lehce nesourodým souborem  
několika pokusů. Pokusů v kladném slova smyslu. 
Co se stane, když…? A co když…? Inscenace neměla 
pevně stanovená pravidla a díky tomu umožňova-
la právě ono objevování, tolik nezbytné právě pro 
tento typ těžko definovatelného divadla. Nebo… 
Jednalo se vlastně ještě o divadlo? Nebyla to spíše 
událost?

Monochromy
Autor/Performer: Tomáš Janypka
Dramaturgická spolupráce: Šimon Peták
Scénografie: Standa Cibulka
Světelný design: Zuzka Režná

- Jana Stárková

Kdo je člověk?
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Studenti slovenské VŠMU přivezli do DISKu velké-
ho Antona Pavloviče Čechova zhuštěného do jediné 
inscenace Hostel Tchekhov. Ve hře, kterou pro ab-
solventy napsala Lenka Garajová, vystupují postavy 
z Čechovových her, které jsou s nadhledem přene-
seny do současné Moskvy. V jejich vlastnostech se 
mnohdy objevují střípky či větší střepy i z jeho jiných 
postav a her. Text je plný narážek na konkrétní repli-
ky, události, názvy a jména a divák, jenž Čechovovo 
dílo nezná, je tak ochuzen o spoustu významů a 
vtipů. Hra má ale svou vypovídající hodnotu i bez 
znalosti tohoto velikána ruského dramatu.
Mladí lidé touží po svobodě, cestování, lásce, ale 
z  různých důvodů setrvávají stále na tom samém 
místě. Ola se chce stát letuškou, učí se anglicky a 
neustále plánuje svůj život v Anglii nebo Americe. 
Zůstává ale v Moskvě. Stejně tak ostatní se nikam 
neposouvají a točí se v  bludných kruzích. Do jed-
noho z nich se dostává i Charlotta, která se vra-

cí z  ciziny, kde byla jako au-pair. Avšak Moskva i 
ona sama už se tak změnila, že nyní bloudí ulicemi 
a není schopna najít rodný dům. Hra nese i silné 
politické téma vyjadřující se jak k současné situaci 
v Rusku, tak na Slovensku, a bohužel se dá lehce 
vztáhnout i k České republice.
Celá inscenace je seskládána z  jednotlivých obra-
zů, jež jsou na začátku vždy uvedeny svým názvem. 
Postupně se tvoří vcelku kompaktní struktura, které 
by na celistvosti ale neubralo ani několik škrtů. Či-
noherní pasáže jsou prokládány pohybovými vstupy, 
které doplňují významy a tvoří atmosféru. K  tomu 
přispívají i velké celoplošné projekce na plátno, před 
nímž se vše odehrává a jež je nejdominantnějším 
scénografickým prvkem.
Inscenace má spád i přes některé pasáže, které se 
ve výsledku zdají být nadbytečnými. Zajímavé režij-
ní a herecké prostředky a důraz kladený na detail 
podtrhují vtipnost textu, ve kterém ale samozřejmě 
nemohou chybět ani existencionálně zatěžkané mo-
nology. Protože Čechov. Velice dobře herecky a po-
hybově vybavení bratislavští studenti byli příjemným 
divadelním zakončením třetího dne Zlomvazu a je 
mrzuté, že značná část diváků odešla na afterparty 
už o přestávce.

Esence z Čechova
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Hostel Tchekhov
Režie: Mgr. art. Marián Amsler 
Dramaturgie: Peter Galdík, Jakub Szatinský 
Dramaturgická spolupráce: Mgr. art. Lenka Garajová 
Scéna: Karolína Kamenská 
Kostýmy: Gabriela Timoránská 
Choreografie: Mgr. Zuzana Sehnalová 
Hrají: Barbora Andrešičová, Barbora Drozdová, 
Michal Koleják, Jana Labajová, Tomáš Magát,Juliá-
na Oľhová, Viktória Predanóciová, Eva Szücs, Pavol 
Šimun, David Uzsák, Martin Varinský

- Anna Mášová

(c) Richard Janeček

(c) Richard Janeček



The programme of the festival’s third day began 
with Do Fish Sleep?, a production by SZFE Buda-
pest, which told the story of ten-year-old Jette’s co-
ming to terms with the death of her younger brother. 
It was sombre and depressing, with only occasional 
moments that elevated the audience’s mood with 
some kind of naïve childish question or idea. Despi-
te the fact that the Disk Theatre is not a suitable 
venue for a monodrama and that a certain distance 
emerged between actress Fanni Prohászka and the 
audience, her performance was excellent.

This was followed by a series of staged readings as 
part of the 3D project. The first was a scenic sketch 
of the play Ballyturk by contemporary Irish playwri-
ght Enda Walsh, which develops the motif of two 
friends – a nameless pair of men designated only 
with the numbers 1 and 2, who live alone in an ab-
surd world of established conventions and everyday 
rituals. Banal activities such as listening to the radio 
or drinking tea are assigned specific times, which 
elevates them to events. But how far do the limits 
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of reality reach, and can they even be defined? The 
characters alternatingly illustrated the text with 
simple chalk drawings that inhabited their home. By 
the end, they had thus decorated the black walls 
with drawings of a cuckoo clock, a sink, teacups, 
and a street in the fictional city of Ballyturk.

The next scenic reading was the drama Total Sale 
by French writer Eric Pessan. The story consists 
of a reconstruction of an event which occurred in 
a supermarket. It took just a small scuffle in the 
parking lot along with the pathological yearning 
of impatient shoppers to completely destroy this 
department store. Shopping for deals turns into  



a bloody slaughter under the influence of crowd 
psychosis. Pessan’s four-year-old text is still topical, 
as he sets up a mirror of a dehumanised and easily 
manipulated society in which certain moments are 
dominated by instinctiveness and animalism.

The trio of scenic skits concluded with contemporary  
British playwright Mike Bartlett’s 2015 play Game 
Animals, which portrays the fates of two diametri-
cally opposed societies – a socially underprivileged 
family and a group of elitist individuals who enjoy 
hunting those who are weaker. On a stage framed 
by opposing viewpoints, the audience thus experi-
enced a married couple who had just moved into  
a luxurious environment, voyeurs devoid of senti-
ment and aroused merely by the effect of pain on 
others, the escalation of the aggressors’ violent 
behaviour, as well as the question of what consti-
tutes crossing the line between the moral and the 
immoral.

Tomáš Janypka of the Janáček Academy of Perfor-
ming Arts in Brno (JAMU) gave a special performan-
ce called Monochromy and involving a collection 
of several mini-situations in a relatively minimalist 
environment. Emphasis was placed mainly on the 
actor in space, on audience interaction and on light.

Students at VŠMU in Slovakia brought the great 
Chekhov to the Disk Theatre, albeit distilled down 
into a single production – Hostel Tchekhov. The 
play, which was written for the graduates by Len-
ka Garajová, features characters from Chekhov’s 
works. A single person was often a combination 
of several characters from multiple plays. The text 
was full of allusions to specific works, and the uni-
nitiated spectator missed out on many jokes and 
references, although the play had expressive power 
even without knowledge of Chekhov. The Bratislava 
students’ strong acting and movement skills made 
for a pleasant conclusion of the Zlomvaz festival’s 
third day.

- redakce + Evan Mellander

DAMUvaz zlom2
0
1
6



Tereza Černá

Richard Janeček

Evan Mellander

Anna Jechová

Kateřina Rundová

Ludvík Píza

Tereza Šafářová

Anna Mášová

Jana Stárková

Alena Joachimsthalerová

grafika &
sazba
     
fotografové

překladatel

korektorka

produkce

šéfredaktor 
     
zástupkyně 
šéfredaktora

redaktorka

redaktorka

redaktorka

TIRÁZ

OBRATELz V

2016

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

-----------------------------------DĚKUJEME PARTNERŮM:

D
E
N
 
4


