
 
 
 

 

PETR BUCHTA 

Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. 

 Na volné noze v Praze, 

175 cm, vel. S-M, 91-80-102 

Angličtina, polština. 

Žonglování, chůdy, brusle, házená, tenis, nohejbal, 

volejbal, vodáctví, skateboard, kytara, baskytara, klavír, 

potápění, kreativní tvorba a psaní textů. 

Oficiální profil herce Petra Buchty,  

Showreel 

 

Znáte z: Ulice, 10 Pravidel jak sbalit ženskou, Drazí 

sousedé, Případy prvního oddělení 

MARIE ŠTÍPKOVÁ 

Absolventka DAMU, na volné noze v Praze. 

170 cm, vel. S-M, 88-69-97  

Angličtina, polština, slovenština, němčina ruština. 

Hra na altsaxofon, tanec, zpěv, práce s loutkou, chůdy.  

Cestování, čalounění, jóga, příroda, knihy, filmy, kultura, 

brusle, softball, vodáctví. 

Znáte z: Anglické jahody, Cesta do lesa, 8 hlav šílenství 

Ocenění: Širší nominace na cenu Thálie za rok 2015 a 

Cena divadelní kritiky 2015 v kategorii ženský herecký 

výkon. 

TOMÁŠ DASTLÍK 

Absolvent JAMU, v angažmá v Divadle Na Vinohradech, 

173 cm, vel. M-L 

Angličtina, ruština, němčina. 

Hra na kytaru a foukací harmoniku, zpěv, rybaření, 

sportovní aktivity – všechny druhy, včetně bojových 

sportů, jízda na koni, bungee jumping, potápění, řidičský 

průkaz sk. B 

Oficiální FB profil Tomáše Dastlíka 

Znáte z:  Ulice, Modré stíny, 5 mrtvých psů, Jan Hus 

Ocenění: Cena Alfreda Radoka za mužský herecký 

výkon a Nominace na Thálii (2013) 

  

https://www.facebook.com/Herec.Petr.Buchta
https://www.youtube.com/watch?v=PKspxRjrON8
https://www.facebook.com/TomasDastlikHerec/


 
 
 

 

FILIP KAŇKOVSKÝ 

Absolvent DAMU, v angažmá v Národním divadle. 

183 cm, vel. M/L, 101-94-104 

Angličtina, francouzština. 

Zpěv, hra na klavír, harmoniku a pozoun, produkce, 

psaní scénářů a her, kresba, loutkoherectví - zaměření 

na javajky, akrobacie na šálách, cyklistika, turistika, 

stolní tenis. 

Showreel Filipa Kaňkovského 

Oficiální FB profil Filipa Kaňkovského 

Znáte z: Příběh kmotra, Americké dopisy, Místa, 

Celebrity 

KRISTÝNA KOCIÁNOVÁ 

Absolventka Janáčkovy konzervatoře. 

Na volné noze v Praze. 

163 cm, vel. M, 91-75-102 

Angličtina, polština.  

Moderování, audioknihy, dabing, hlasové reklamy, 

rozhlas, zpěv, hra na klavír, řidičský průkaz sk. B, lyže, 

brusle, kolo, badminton, port de bras, plavání, vaření, 

malování. 

Webové stránky Kristýny Kociánové 

Oficiální FB profil Kristýny Kociánové 

Znáte z: Ordinace v Růžové zahradě, Ententýky, Přístav 

ADAM ERNEST 

V angažmá v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. 

178 cm, vel. M/L, 107-85-99 

Angličtina, němčina.  

Zpěv (od sboru až po kapely), základy hry na saxofon a 

kytaru, jízda na koni, tanec, akrobacie, veslování (3x 

mistr ČR v žákovských kategoriích), rugby, autorská 

tvorba textu, řidičský průkaz typu B v procesu. 

 

Showreel Adama Ernesta  

https://www.youtube.com/watch?v=qz42FvuQqyY
https://www.facebook.com/kankovsky.filip/
http://www.kristynakocianova.cz/
https://www.facebook.com/KocianovaKristyna/
https://www.youtube.com/watch?v=D7J31qO37vA


 
 
 

 

KRISTÝNA LEICHTOVÁ 

Na volné noze v Praze, působí v divadle PALACE, TeĎ 

Divadle a Divadle Metro. 

165 cm, vel. 37/38, 95-68-90 

Angličtina, francouzština. 

 

Voiceovery, moderování, lindy hop – dobový street dance 

30., 40. léta, pole dance, zpěv, karate, řidičský průkaz AM, 

A1, A2, B1, B 

Oficiální FB profil Kristýny Leichtové 

Znáte z: Comeback, Gympl, Ohnivý kuře, Intimity, Účastníci 

zájezdu 

 

JAKUB KOUDELA 

Absolvent DAMU, v angažmá v Městském divadle 

v Mostě. 

183 cm, vel. L, 92-80-99 

Angličtina, němčina. 

Zpěv, akrobacie, šerm, jízda na koni, žonglování, 

kaskadérství, snowboarding, skateboarding, bruslení, hra 

na bicí, barista, sport všeho druhu, nahrávání audioknih, 

psaní scénářů, LARP. 

Showreel Jakuba Koudely 

Znáte z: Mamon, Prach a broky, Lesapán 

 

KRISTÝNA PODZIMKOVÁ 

Členka souboru D21 

164 cm, vel. 36, 86-65-85 

Angličtina, francouzština. 

Slovenský a valašský folklórní tanec, hra na klavír, cimbál a 

flétnu, zpěv, beachvolejbal, bouldering, snowboard, řidičský 

průkaz sk. B. 

 

Znáte z: Ulice, Doktoři z Počátků, Ohnivý kuře, Absurdistán 

 

  

https://www.facebook.com/KristynaLeichtova.official
https://youtu.be/Odp_Xiwu-hQ


 
 
 

 

JAROMÍRA MÍLOVÁ 

V angažmá v Městském divadle Kladno 

160 cm, vel. 38, 90-79-102 

Němčina. 

Herecká pedagogika, cyklistika, plavání, hra na kytaru, 

bruslení, běh.  

 

Znáte z: Praho, má lásko, Kráska v nesnázích, Zapomenuté 

světlo, Báječní muži s klikou 

 

 

 

ALEŠ BÍLÍK 

Absolvent DAMU, v angažmá v Městských divadlech 

pražských. 

188 cm, vel.: M-L, 102-87-101 

Angličtina, němčina, slovenština, italština. 

Žonglování, pantomima, šerm, profesionální jízda na 

koni, kytara, baskytara, zpěv, flétna, perkuse, běh, 

fotbal, vodáctví, tenis, snowboard, nohejbal, florbal, 

moderování, dabing, modeling, tanec. 

Znáte z: Doktor Martin, Expozitura, Řachanda, Křižáček 

 

 

 

ALENA ŠTRÉBLOVÁ 

Na volné noze, působí v Národním divadle, divadle Rubín a 

Městském divadle Kladno 

163 cm, vel. 40, 95-72-100 

Angličtina, ruština.  

 

Hra na housle, jízda na koni, kolo, brusle, práce s loutkou, 

řidičský průkaz sk. B., jóga, tanec, běh, turistika, 

psychologie, příprava a organizace projektových akcí, režie. 

Znáte z: Padesátka, David, Odsúdené, Mazaný Filip, Proč 

  



 
 
 

 

MICHAL BALCAR 

Absolvent DAMU. Na volné noze v Praze. 

Působí v divadle Rokoko, člen uskupení BodyVoiceBand 

178 cm, vel. M, angličtina 

Hra na baskytaru, kytaru a kontrabas, workshopy s členy 

souboru Farma v jeskyni, golf, tenis, jízda na koni - drezura a 

parkur, snowboard, kaskadérské práce, zbraně, žonglování, 

chůdy, šerm, tanec, řidičský průkaz A a B. 

Znáte z: Bohéma 

 

 

 

DENISA PFAUSEROVÁ 

*1989, Praha, na volné noze v Praze, 162 cm, vel. S, 

85-65-92, angličtina, polština. 

 

Jazz dance, scénický tanec, muzikálový tanec, balet, 

latinskoamerické tance, zpěv, jóga, lyžování, golf, 

tenis, jízda na koni, cyklistika, in-line, pantomima 

Dabing, rozhlas, přednes básní, scénická čtení, 

řidičský průkaz sk. B 

Oficiální FB profil Denisy Pfauserové  

Showreel Denisa Pfauserová 

Znáte z: Řachanda, Přístav, Ulice, Prázdniny v 

Provence 

 

RÉKA DERZSI 

Absolventka VŠMU v Bratislavě, na volné noze v Praze 

171 cm, vel. 36, 93-70-91 

Maďarština, slovenština, čeština, angličtina, němčina. 

 

Balet, tradiční tance, moderní tanec, tai chi, yoga, hra klavír, 

zpěv, řidičský průkaz sk. B 

Oficiální FB profil Réky Derszi 

Showreel Réky Derzsi 

Znáte z: Zloději dětí, Lištičky.  

  

https://www.facebook.com/Herec.Petr.Buchta
https://m.youtube.com/watch?v=hopYy4pNuTs
https://www.facebook.com/derzsireka/
https://www.youtube.com/watch?v=wz1xNrIGqqk


 
 
 

 

TOMÁŠ HAVLÍNEK 

Absolvent DAMU, v angažmá v Jihočeském divadle 

v Českých Budějovicích. 

190 cm, vel. M/L, 88-77-96 

Angličtina, němčina. 

 

Hra na housle, baskytaru a další hudební nástroje, 

žonglování, akrobacie, atletika, hokejbal, fotbal, plavání, 

jízda na koni, řidčský průkaz B, mnoho hudebních 

uskupení žánrů: Jazz, funk, drum and bass, jízda na rally 

okruhu. 

 

Znáte z: Řachanda, Monstrum, Bohéma 

 

LENKA ZAHRADNICKÁ 

Absolventka DAMU, na volné noze v Praze. 

175 cm, vel. 36-38, míry 97-76-95 

Angličtina, francouzština. 

 

Zpěv, tanec, snowboarding, jóga, jízda na koni.  

 

Znáte z: Ordinace v Růžové zahradě, Drazí sousedé, 

Vyprávěj, Taxi 121 

 

 


