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Dotkni se vesmíru a pokraãuj
Novou divadelní sezonu otevfielo Mûstské divadlo Brno ãinohrou souãasného autora René Levínského. Jeho
osobnost je velmi zajímavá a originální. Má své povolání, je teoretick˘ fyzik. Jako koníãka má divadlo vãet-
nû psaní divadelních her, kter˘ch má zatím na kontû tfiináct, plus loutkové hry pro dûti. 

Pro své hry spoluzaloÏil v roce
1988 divadelní soubor „Nejhodnûj‰í
medvídci”, tam také sám hraje. TakÏe
tak trochu renesanãní ãlovûk, je také
vinafi a pfiedseda spolku zahrádkáfiÛ.
Podle jeho pfiátel ze spolku se jmenu-
jí pfiedstavitelé hry „Dotkni se vesmí-
ru a pokraãuj”.

Vesmíru se dotkl ing. Bohumil
Plánovsk˘, kterému se podafiilo obje-
vit tajemství vzniku nového druhu -
podstatu evoluce. Má pfiítele Adama
·mída, kter˘ dom˘‰lí tento objev dál
- hledá za‰ifrovan˘ kód od bytosti ne-
bo bytostí, které nás stvofiily. KdyÏ
jsem se autora ptala, budeme-li rozu-
mût odborn˘m v˘razÛm, ujistil nás, Ïe
to není problém. Jednající postavy
prostû pouÏívají odborné termíny, ale
ty neovlivÀují dûj a nemusíme pfiesnû
vûdût, co znamenají. Dobfie, snad to ví

alespoÀ autor. K obsahu hry staãí na-
znaãit, Ïe jde o banální vztahy na 
pozadí vûdy. Za zmínku ov‰em stojí

pfienesení dûje do prostfiedí Brna - mûs-
ta vûdy. Dûj se tedy odehrává v Ústavu
chemické ekologie na Vevefií, v brnûn-

sk˘ch restauracích a finále v parku
v LuÏánkách. Pfienesení do Brna pfied-
stavovalo i úpravu jazykovou.
Iniciátorkou byla reÏisérka Hana
Bure‰ová za ochotné spolupráce auto-
ra. Bude-li se nûkomu zdát hra variací
na vûdecké komedie Toma Stopparda,
je na dobré parketû. Na ní se totiÏ
Levínsk˘ pohybuje s velkou obratnos-
tí, se smyslem pro jazyk a hravou 
absurditu. Za obdiv stojí krásná scéna
Tomá‰e Rusína- modernistická, podtr-
hující obsah hry. Hudba Petra
Hromádky lehce doplÀuje atmosféru.
Podíváme-li se na herecké obsazení, je
to to nejlep‰í, co mÛÏe divadlo nabíd-
nout: Petr ·tûpán, Alena Antalová,
Svûtla Janotová, Viktor Skála, Ivana
VaÀková. Role nejsou alternovány.
Pfieji Vám pûkn˘ kulturní záÏitek.
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Spoleãnost ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory
pfiijme na HPP ãi brigádu:

OPERÁTORY V¯ROBY PoÏadujeme: manuální zruãnost, dobrou
fyzickou kondici, práce na dvousmûnn˘ provoz.

KONTROLORKY KVALITY – v˘stupní kontrola dílÛ, balení dílÛ.

BliÏ‰í informace na tel.: 516 412 635 pí. NároÏná

Atomo Projekt s.r.o., Bofiitov 326, 67921 âerná Hora

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

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Prohlídka ‰koly dle domluvy

Pfiihlá‰ky je moÏno podat do 27. fiíjna 2017

ZÍSKEJ TITUL DiS na VO·
STUDIEM po MATURITù
• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

– finanãní fiízení a zdaÀování

• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
– ekonomika nemovitého majetku

• CESTOVNÍ RUCH

• FINANâNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

• DIPLOMOVANÁ V·EOBECNÁ SESTRA


