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Maìarské speciality, farma Sokol 
(jogurty, s˘ry, pomazánky), 150 druhÛ
kofiení - i váÏené, uzenáfiství Lipovec,
Otinoves, slovenské s˘ry pfiímo od
baãe, domácí chilli omáãky a zeleni-
nové ba‰ty, kozí s˘ry ze ·o‰Ûvky, pro-
dukty BIO a dal‰í dobrÛtky pro vás. 

Blansko, Bezruãova 7 

Otevírací doba
Po – Pá 8.30-17.00
So 8.00-10.30
Tel.: 601 570 796, 773 611 371
www.ufarmareblansko.cz

➔
Farmáfiské produkty 
z domácí v˘roby od peãlivû
vybran˘ch dodavatelÛ.

SLEVA PODLE VùKU
na br˘lovou obrubu

pfii koupi br˘lí s plastov˘mi ãoãkami s AR vrstvou.
BliÏ‰í informace na prodejnû. Slevy se nesãítají.

Oãní optika Anna âerná
námûstí Míru 1621/4, 678 01 Blansko

www.optika-cerna.cz  •  +420 516 410 111  •  info@optika-cerna.cz

Diskotéky 70. let (uÏ) minulého
století, zvonáãe, barevné ko‰ile a nû-
jak˘ slavn˘ hit, to je svût Tonyho
Manera, hrdiny muzikálu. Pfii tanci na
disku zapomíná na neutû‰en˘ Ïivot
v rodinû, na nespokojenost se sv˘m
zamûstnáním. Má jen základní ‰kolu,
celkem omezen˘ pohled na Ïivot, ale
umí tanãit a to mu zatím staãí. KdyÏ
potká cílevûdomou Stephanii, zaãne
trochu pfiem˘‰let, co se sv˘m Ïivotem
dál, ale vypadá to na dlouh˘ boj.
Miluje most, kter˘ spojuje jeho rodn˘
drsn˘ Brooklyn s prosperujícím a bo-
hat‰ím Manhattanem. V partû stejnû
star˘ch mladíkÛ platí za pfiirozeného
vÛdce, má siln˘ smysl pro fair play
hru a umí pfiiznat poráÏku. Po taneãní
soutûÏi pfiedá svou v˘hru ‰panûlské
dvojici, která byla lep‰í. Momenty
nevraÏivosti k pfiistûhovalcÛm se ob-
jeví bûhem pfiedstavení nûkolikrát.
Amerika mûla s tímto faktem hodnû
problémÛ.

Jaká je historie vzniku Horeãky so-
botní noci? Jako autofii jsou uvedeni

Robert Stigwood, Bill Oakes, Bee
Gees a Ryan Mc Bryde. Ten první je
producent - má na svém kontû filmo-
vou verzi Jesus Christ Superstar
a Tommy. Byl podporovatel a mana-

Ïer skupiny Bee Gees. Hudební kritik
Nick Cohn mûl za úkol ve sv˘ch ãlán-
cích zmapovat situaci na tehdej‰í dis-
ko scénû. Ze sv˘ch záÏitkÛ nakonec
napsal pfiíbûh - ten ãetl Stigwood,

koupil práva, nechal napsat scénáfi,
natoãil film a v prosinci 1977 uÏ záfiil
John Travolta na plátnech kin napfiíã
svûtadíly. Na jevi‰tû se hra dostala
v roce 1988 a od roku 2000 je muzi-
kál hrán po celém svûtû. U nás se hrál
v praÏském Kalichu od roku 2014
a Brno tak trochu ãekalo na praÏskou
derniéru. Druh˘m dÛvodem proã aÏ
teì je to, Ïe soubor uÏ má dva herce,
ktefií mohou hrát Tonyho. Jsou to
Kristian Pekar a Marco Salvadori.
Stejnû nároãná je role partnerky
Stephanie Mangano, kterou tanãí
Svetlana Janotová, Ivana VaÀková ne-
bo Krist˘na DaÀhelová. Zpívá a tanãí
skoro 70 lidí! Scénu jim pfiipravil Ch.
Weyers, tance nastudoval Chorvat
Igor Barberiã. Kost˘my konce 70. let
navrhla Andrea Kuãerová a celé 
reÏíroval skvûl˘ Stanislav Mo‰a.
Atmosféra bûhem pfiedstavení je 
nad‰ená a závûr je na ovace, které 
brnûnské publikum uÏ dobfie umí.

Text: Naìa Parmová 
Foto: archiv MdB

Stalo se tak v sobotu 20. ledna a je to „Horeãka sobotní noci!” Provází ji cel˘ tfiicetiãlenn˘ orchestr, hrající
muziku britské skupiny Bee Gees.

Brno zasáhla Horeãka!


