
13. ročník krajské přehlídky venkovských divadelních souborů  
„Sněhový Brněnec“ ve dnech 8. 4. – 10. 4. 2016 

Licenční postupová přehlídka na Krakonošův divadelní podzim 2016 ve Vysokém nad Jizerou 
 
 
Porota ve složení: Prof. Mgr. František Laurin, předseda poroty 
                              Rudolf Felzmann, člen poroty 
                              Mgr. Petr Kolínský, člen poroty 
                              Svatava Hejralová, členka poroty  
         Hana Cihlová,  tajemnice 
 
rozhodla takto: 

Cena za inscenaci - Nominace na KDP :  DIVADLO MDK KOUŘIM – inscenace „... dokud vás 

smrt nerozdělí!“ 
 

Diplom: 
Cena  za herecký výkon Pavlu Kristlovi (Kroužek divadelních ochotníků Dolní Dobrouč) v roli starosty 
Pěšinky   -  inscenace Zvonokosy 
Cena  za herecký výkon Ivě Kristejnové (DS Ledříček Klášterec nad Orl.) v roli  služky Matyldy - 
inscenace Sedm žen na krku 
Cena  za herecký výkon Ondřeji Hamplovi (Divadlo MDK Kouřim) v roli Olivera - inscenace „...dokud 
vás smrt nerozdělí!“ 
Cena  za herecký výkon Ladě Austové (Divadlo MDK Kouřim) v roli Barbary - inscenaci „...dokud vás 
smrt nerozdělí!“ 
Cena za režii Martinu Drahovzalovi (Divadlo MDK Kouřim) – inscenace „...dokud vás smrt nerozdělí!“ 
Cena Divadlo MDK Kouřim za výpravu v inscenaci „...dokud vás smrt nerozdělí!“ 
Cena souboru Divadlu MDK Kouřim za inscenaci hry „...dokud vás smrt nerozdělí!“ 
                                                    

Čestné uznání: 
- Silvie Voleská (Kroužek divadelních ochotníků Dolní Dobrouč) za herecký výkon v roli Judity 
Čuprové v inscenaci Zvonokosy 
- Pavlína Hartlová (Kroužek divadelních ochotníků Dolní Dobrouč) za herecký výkon v roli Jarmily 
Macarátové v inscenaci Zvonokosy  
- Miroslav Kočí (DS Ledříček Klášterec nad Orl.) za herecký výkon v roli malíře inscenaci Sedm žen 
na krku 
- Ivana Šťastná (Divadelní spolek Bezkamen Uherčice) za herecký výkon v roli Královny v inscenaci 
O spanilém princi 
- Tomáš Broskva (Divadelní spolek Bezkamen Uherčice) za herecký výkon v roli Rádce v inscenaci  
O spanilém princi  
- Radka Schardová (Divadelní spolek Bezkamen Uherčice) za režii  inscenace O spanilém princi  
- Jana Hlotanová (Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl Sezemice) za herecký výkon v roli Amélie 
v inscenaci Darmošlapky aneb repete, hoši 
- Eva Koberová (Divadlo MDK Kouřim) za herecký výkon v roli Thurmontové v inscenaci „...dokud vás 
smrt nerozdělí!“ 
- Lukáš Dědek (Divadlo MDK Kouřim) za herecký výkon v roli Goldsteina v inscenaci „...dokud vás 
smrt nerozdělí!“ 
- Hanka Stará (DS Tyl Králíky) za herecký výkon v roli Chris v inscenaci Řeči 
 
Pořadatelé DS E. Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení regionálních a 

kulturních služeb vyhlásili v rámci přehlídky Anketu diváka, kterou vyhrál Divadelní spolek 

Bezkamen Uherčice. (2. místo – Divadlo MDK Kouřim, 3. místo DS Ledříček Klášterec nad Orl).  
 
 
Zapsala: Hana Cihlová, 10.4. 2016 

 

                                                                 
 


