
2 Informujeme / i*

roãník VIII       ãíslo 3       duben 2019 www.listyregionu.cz

Ve dnech 7. – 10. bfiezna 2019 se
v Ústí nad Orlicí uskuteãnila krajská
postupová pfiehlídka amatérského ãino-
herního a hudebního divadla Orlická
maska 2019. Amatérské divadelní sou-
bory z Lan‰krouna, âeské Tfiebové,
Rychnova nad KnûÏnou, Krnova, Ústí
nad Orlicí, Pardubic, Prahy, Chrudimy,

Îamberku a Svitav pfiedstavily divá-
kÛm a hodnotícímu lektorskému sbo-
ru celkem 11 soutûÏních pfiedstavení.
Mezi nimi byla i divadelní hra Anity
Augustin (pfieklad Iva MichÀová)
Jednou hole, jednou na noÏe v podání
Divadelního spolku Rájec – Jestfiebí.
Hru, která mûla premiéru v rájecké

Do Sportovní sínû slávy Mûsta Boskovice za rok
2018 nebyli nominováni Ïádní sportovci ãi trenéfii. 

V̆ bûrová komise navrhla kromû 5 jednotlivcÛ
pfiedat ocenûní za mimofiádn˘ pfiínos sportu Adéle
·afáfiové, boskovické závodnici Moravec teamu
a Nutrend Specialized, která dosáhla v období své
sportovní ãinnosti velk˘ch úspûchÛ ve své kategorii.
Závodila na silniãních a horsk˘ch kolech i v cyklok-
rosu. V nûm si mezi Ïenami dojela na mistrovství 
republiky v Mladé Boleslavi 2018 pro stfiíbro a kva-
lifikovala se na Mistrovství svûta 2018 v cyklokrosu
kategorie Ïen U23 ve Valkenburgu Nizozemí, kde
skonãila devátá. MládeÏnické tituly má z horsk˘ch
kol, na mistrovství Evropy byla ‰está. Patfiila k vel-
k˘m nadûjím svého sportu. Ze zdravotních dÛvodÛ

byla donucena skonãit v devatenácti letech s aktivní
sportovní kariérou.

16. bfiezna byly na Plese sportovcÛ v Boskovicích
vyhlá‰eny v˘sledky ankety o nejlep‰ího sportovce, ko-
lektiv a trenéra Boskovic za rok 2018. Umístili se: za
jednotlivce Ondfiej Padûra, BK Sokol Sadros, malá ko-
paná, Miloslav Bayer, triatlon, Ivana Hrdliãková, ultra-
maraton, Petr Mareãek, TJ SOUZ Boskovice, vzpírání
a Filip PavloÀ, dlouh˘ triatlon. Za druÏstva to byli FC
Boskovice, muÏi, fotbal, TJ SOUZ Boskovice, juniofii,
vzpírání a SVâ Boskovice, mlad‰í Ïáci, plavání. Jako
trenéfii roku byli vyhlá‰eni Milan Strya, FC Boskovice,
fotbal a Svûtlana Hrdliãková, SVâ Boskovice, plavání.

Text: Jaroslav Parma
Foto: Monika ·indelková

sokolovnû v dubnu loÀského roku,
nastudovala se ãleny souboru hostují-
cí reÏisérka z teplického divadla The
Spis paní Iva ·imková. Pod jejím re-
Ïijním vedením se v sobotu 9. bfiezna
2019 na prknech pfiekrásného
Ro‰kotova divadla pfiedstavili herci
Hana Kubûnová, Iva Müllerová,
Hana Hortová, Franti‰ek Alexa, Ale‰
Ker‰ner a Petr Neãas, osvûtlení
a zvuk zaji‰Èoval Milan Dobe‰ a sle-
dování textu Eva VaÀková.

A jak se vystoupení rájeck˘m diva-
delníkÛm podafiilo? Podle dosaÏen˘ch
v˘sledkÛ naprosto skvûle. Lektorsk˘
sbor totiÏ ocenil jejich vystoupení 
udûlením âestného uznání za ansámblo-
vou souhru v inscenaci, udûlením

Ceny Ivû ·imkové za reÏii inscenace,
udûlením Ceny Hanû Kubûnové za 
hereck˘ v˘kon v roli Almut, a jako je-
dinému souboru udûlením Ceny za in-
scenaci.

Nejvût‰í pfiekvapení v‰ak pfii‰lo 
v úplném závûru vyhodnocení celé
pfiehlídky, protoÏe lektorsk˘ sbor no-
minoval inscenaci Jednou hole, jed-
nou na noÏe v podání Divadelního
spolku Rájec – Jestfiebí na celostát-
ní pfiehlídku amatérského ãinoher-
ního a hudebního divadla Divadelní
Piknik Volynû. Podrobné informace
o celé pfiehlídce lze najít na:
www.msuo.cz/-/orlicka-maska-2019

Text: Franti‰ek Alexa
Foto: archiv Divadelního spolku Rájec – Jestfiebí

Velk˘ úspûch 
rájeck˘ch 

divadelníkÛ

Vyhodnocení XVI. roãníku ankety nejlep‰í
sportovec, druÏstvo a trenér za rok 2018

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

ATOMO PROJEKT s.r.o., 
Bofiitov u âerné Hory pfiijme na HPP:

LOGISTIKA
NáplÀ práce:

PoÏadujeme: • min. S· vzdûlání a praxi na obdobné pozici • dobrá práce na PC a Windows Office
• oprávnûní na VZV

Dal‰í nabízené pracovní pozice:
asistentka péãe o zákazníky  -  provozní technik/údrÏbáfi  -  manipulaãní dûlník

• pfiíjem a v˘dej zakázek, komunikace se zákazníkem • administrativa spojená s expedicí zakázek
• plánování a objednávání dopravy • koordinace t˘mu pracovníkÛ logistiky

BliÏ‰í informace Vám rádi sdûlíme na tel. ã.: 516 412 635 nebo je najdete na www.atomo.cz/volná místa.

Z pfiedstavení Jednou hole, jednou na noÏe


