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Prodej domácích elektrospotfiebiãÛ 
a satelitní techniky

Krejãovská firma Yvonne Chrudichromy
Vás srdeãnû zve do své provozovny 

nakoupit si na‰e v˘robky:

Zavolejte na 516 45 40 87 nebo 604 81 07 48 
a budeme se Vám rádi vûnovat. Yvonne krejãovská firma

Tomá‰ Panãík
Servis a opravy plynov˘ch, elektro kotlÛ
Na vyhlídce 11 Letovice 679 11
Tel.: 724 192 624
e-mail: tomaspancik@seznam.cz

pracovní doba po-pá 7-15 hod

IâO: 06432000

V˘robce doporuãuje provádût prohlídku 1x roãnû

Dost divn˘ název pro divadelní muzikál. KdyÏ
ale pfiipomenu filmov˘ titul „Mezi námi dûvãa-
ty”, vzpomene si mnoh˘ z vás na blázniv˘ pfií-
bûh matky a dcery, které si vymûní své Ïivoty na
jeden den - pátek. 

Pfiedlohou filmového i divadelního
zpracování byl román Mary
Rodgersové z roku 1972, kter˘ byl
nûkolikrát zfilmován. V jedné verzi
hrály napfi. Barbara Harrisová a Jodie
Foster. Pro hudební divadlo upravili
tento námût oceÀovaní autofii - skla-
datel Tom Kitt  a textafi Brian Yorkey.
Premiéra byla v roce 2016 ve Virginii
a Mûstské divadlo Brno je druh˘m di-
vadlem ve svûtû, které hru uvádí!

âast˘ konflikt matky s dcerou.
·estnáctiletá Ellie revoltuje od doby,
co od nich ode‰el otec. Nesná‰í mat-
ãiny pfiíkazy, napomínání, nesná‰í
mlad‰ího brá‰ku, zanedbává ‰kolu.

Po vyostfiené hádce, kdy si obû pfiejí,
aby na svût pohlédly oãima té druhé,
se to stane… Jsou zmatené, ale 
rozhodnou se, Ïe to zvládnou. Matka
zaÏívá v dcefiinû tûle den ve ‰kole
a Ellie pfiipravuje svatbu své matky -
teì vlastnû svou, pfií‰tí den. O blázni-
vé situace opravdu není nouze.

Trochu pohádková komedie se zá-
mûnou pomocí pfies˘pacích hodin 
umoÏÀuje pohled do Ïivota normál-
ní rodiny. Kdo nûkdy nebojoval
s vlastními rodiãi, dûtmi, sourozen-
ci, protloukal se stfiední ‰kolou
a mûl navíc problémy s láskou? Hru
pfieloÏil Petr Gazdík, kter˘ hru také

reÏíruje. V roli matky mÛÏeme vidût
Ivanu VaÀkovou nebo Alenu
Antalovou. V roli dcery Viktorii
Matu‰ovou nebo Katefiinu Marii
Fialovou. Postavu snoubence ztvár-
Àuje Luká‰ Vlãek nebo Petr Gazdík.
Kouzeln˘ je mlad‰í bratr Ellie v po-
dání Adama a Josefa Gazdíkov˘ch.

V˘borná je hudba, aÈ uÏ v rytmu mu-
zikálov˘ch ãísel nebo balad a songÛ
ve stylu populární hudby.

S Dûsn˘m pátkem zaÏijete zábavu
i vzru‰ení, zavzpomínáte na vlastní
patálie. 

Tak pfiíjemn˘ Dûsn˘ pátek!
Do divadla vás zve Naìa Parmová
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Dûsnej pátek


