
Výsledková listina krajské soutěžní přehlídky amatérských divadelních 
souborů Třešťské divadelní jaro 2018 

 
 
26 čestných uznání 
16 cen 
2 nominace 
1 doporučení 
 
 
Odborná porota pracující ve složení Alena Veliká, Jiří Štefanides a Ladislav Vrchovský  
 
doporučila k postupu na národní přehlídku Popelka Rakovník 2018 inscenaci pohádky                       
O šíleně statečném Ivánkovi v provedení souboru VODVAS (Volyňské divadelní studio), 
 
nominovala k postupu na národní přehlídku Divadelní piknik Volyně 2018 inscenaci hry                            
Ať žijou Hoštice v provedení souboru VODVAS (Volyňské divadelní studio), 
 
nominovala k postupu na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2018 inscenaci 
hry Ženy v ringu aneb Vše o ženách v provedení Divadla Stodola, Jiříkovice. 
 
 
 
Odborná porota TDJ 2018 udělila  
čestné uznání  
 
Michale Kulhavé 
za postavu Evy v inscenaci hry Dobré ráno, rodino! 
 
Anně Fencíkové 
za scénu v inscenaci hry Jak rozesmát princeznu aneb Ztřeštěná pohádka s písničkami 
 
Petru Lebruškovi 
za scénu v inscenaci hry Jak rozesmát princeznu aneb Ztřeštěná pohádka s písničkami 
 
Anně Fencíkové 
za výběr předlohy inscenace hry Jak rozesmát princeznu aneb Ztřeštěná pohádka 
s písničkami 
 
Vítězslavu Procházkovi 
za postavu šaška Vaška v inscenaci hry Jak rozesmát princeznu aneb Ztřeštěná pohádka 
s písničkami 
 
Petru Vaňkovi 
za režii inscenace Nápady svaté Kláry 
 
 



Karolíně Klusáčkové  
za postavu Kláry v inscenaci hry Nápady svaté Kláry 
 
Pavle Požárové 
za postavu komorné v inscenaci hry O kováři Matějovi 
 
Vítězslavu Procházkovi 
za postavu komorníka Mazánka v inscenaci hry O kováři Matějovi 
 
Michalu Tesařovi 
za postavu Mageri v inscenaci hry Balada pro banditu 
 
Michalu Hinkovi 
za postavu velitele četníků v inscenaci hry Balada pro banditu  
 
Štěpánu Kubátovi 
za postavu krále v inscenaci hry Popelka 
 
Zuzaně Brabencové 
za postavu Popelky v inscenaci hry Popelka 
 
Vítu Brabencovi 
za postavu macechy v inscenaci hry Popelka 
 
Sandře Marešové  
za postavu Doroty v inscenaci hry Popelka 
 
Janě Langrové  
za postavu Sylvy Karenové v inscenaci hry Grönholmova metoda 
 
Ladislavu Langrovi  
za režii inscenace hry Grönholmova metoda 
 
Heleně Plíhalové 
za kostýmy v inscenaci hry Drak pro princeznu 
 
Zuzaně Másílkové 
za postavu dračice Barborky v inscenaci hry Drak pro princeznu 
 
Kamile Brtníkové 
za postavu ježibaby v inscenaci hry Drak pro princeznu 
 
Ondrovi Zadražilovi 
za postavu Francesca v inscenaci hry Drak pro princeznu 
 
Alexandře Kusiové  
za výběr předlohy inscenaci hry Drak pro princeznu 



Daně Heroutové 
za postavu Marion v inscenaci hry Jo, není to jednoduché 
 
Miroslavu Hadrabovi 
za postavu Josefa v inscenaci hry Ať žijou Hoštice 
 
Antonínu Mackovi 
za postavu Vaška v inscenaci hry Ať žijou Hoštice 
 
Zvláštní čestné uznání členky poroty Aleny Veliké  
čouhajícím nohám Jindřicha Zimy 
 
 
 
Odborná porota TDJ 2018 udělila  
cenu  
 
Kateřině Pokorné 
za písňové texty v inscenaci hry Jak se nezbláznit 
 
Kláře Havránkové 
za herecký výkon v inscenaci hry Ženy v ringu aneb Vše o ženách 
 
Evě Židlíkové 
za herecký výkon v inscenaci hry Ženy v ringu aneb Vše o ženách 
 
Šárce Nezhybové 
za herecký výkon v inscenaci hry Ženy v ringu aneb Vše o ženách 
 
Ondřeji Buchtovi 
za režii inscenace hry Ženy v ringu aneb Vše o ženách 
 
Milanu Fugasovi Pinderovi 
za postavu Srandiniho v inscenaci hry Jak rozesmát princeznu aneb Ztřeštěná pohádka 
s písničkami 
 
Jitce Smejkalové 
za scénář a dramatizaci inscenace hry Nápady svaté Kláry 
 
Petru Vaňkovi 
za scénář a dramatizaci inscenace hry Nápady svaté Kláry 
 
Martinu Daňkovi 
za postavu Roberta Reinera v inscenaci hry Grönholmova metoda 
 
Ladislavu Langrovi 
za výpravu inscenace hry Grönholmova metoda 



 
divadelnímu souboru VODVAS (Volyňské divadelní studio) 
za kolektivní výkon při tvorbě inscenace hry O šíleně statečném Ivánkovi 
 
Marii Banákové 
za postavu Roberty v inscenaci hry Ať žijou Hoštice 
 
Monice Zábranské 
za postavu Božky v inscenaci hry Ať žijou Hoštice 
 
Petru Kolínskému 
za scénu a kostýmy v inscenaci hry Ať žijou Hoštice 
 
Jaroslavu Kubešovi 
za režii inscenace hry Ať žijou Hoštice 
 
divadelnímu souboru VODVAS (Volyňské divadelní studio) 
za inscenaci hry Ať žijou Hoštice 
 
 
 
 
 


