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Eliška EliPoli Polická

CHCETE ZMĚNU? 
POMŮŽU VÁM K ÚSPĚCHU.
Budu Vaší průvodkyní a parťákem na cestě k vysněným cílům.

– individuální koučink
– osobní rozvoj
– mindset
– time management
– online business poradenství VA - spiritual business advisor - coach

S láskou Eliška

RD 4+1 
Spešov

RD 6+kk 
v Boskovicích

nízkoenergetický 
nadstandardně provedený 
dům s krásným výhledem. 

Cena: volejte makléři.
CP 677 m2.

po kompletní vnitřní 
rekonstrukci, 

rovinatá zahrada, sklep.
Cena: volejte makléři.

CP 639 m2.

BDaň z NABYTÍ nemovitých 
věcí ZRUŠENA.

Poradenství v oblasti realit 
ZDARMA 

(praxe 14 let).

„Kdo si počká, ten se dočká“
	 Toto	 známé	 přísloví	 se	 potvrdilo		
v	případě	dvakrát	odkládané	hry	Grand	
hotel,	 která	 je	 od	 září	 na	 repertoáru	
Městského	divadla	Brno.	Je	to	oprav-
du	 skvělá	 podívaná,	 noblesa	 předvá-
lečných	let	v	Berlíně	byla	tehdy	stej-	
ná	 v	 celé	 Evropě.	 Kdo	 měl	 peníze,		
ten	se	oblékal,	vybraně	jedl,	cestoval.	
Kdo	 neměl,	 byl	 v	 jedněch	 šatech,	
vděčný	za	každou	práci.	Lidské	hem-
žení	v	hotelu	pozoruje	a	glosuje	stálý	
host,	doktor	Otternschlag,	plukovník	
raněný	v	první	světové	válce,	pozna-
menaný	 yperitem.	 Ztvárnil	 ho	 s	 na-
prostou	 přesvědčivostí	 Lukáš	 Janota	
(Lukáš	 Vlček),	 který	 je	 v	 roli	 skep-	
tický,	 odevzdaný	 a	 v	 nic	 už	 nevěří.	
Nejlepší	ženský	výkon	předvedla	Mar-
ta	Matějová	jako	Frieda	Flamm,	pří-
ležitostná	zapisovatelka.	Zpívá,	tančí	
a	hluboce	prožívá	svůj	osud	svedené	
dívky,	 touží	 po	 lásce	 a	 nakonec	 volí	
odchod	s	nemocným	mužem	do	nejis-
té	budoucnosti.

	 V	roce	1929	napsala	Vicki	Baumo-
vá	 knihu	 Lidé	 v	 hotelu,	 která	 byla	
zfilmována,	 hrála	 se	 na	 divadle,	 ale	
až	v	listopadu	1989	přišel	opravdový	
úspěch	s	přepracovanou	verzí	Maury	
Yestona.	Tento	muzikál	se	hrál	v	de-
vadesátých	 letech	 na	 Nové	 scéně		
v	Bratislavě,	te	se	hraje	v	Brně	v	re-
žii	 Stanislava	 Slováka.	 Muzikálem	

prochází	 několik	 vystoupení	 taneč-	
ní	 dvojice	 Alžběta	 Janíčková	 &	 Jan	
Ludva.	 Jejich	 výkon	 je	 profesionál-	
ní	 a	 nádherně	 prožitý.	 Potlesk	 jen		
pro	 ně	 byl	 opravdu	 zasloužený.	 Hra		
se	 nese	 ve	 svižném	 tempu	 od	 začát-	
ku	 až	 do	 tragického	 konce,	 a	 to,	 že	
máte	roušku,	po	chvíli	ani	nevnímá-	
te.	 Ano,	 v	 divadle	 musí	 mít	 diváci	

roušku.	Od	pondělí	5.	října	jsou	zaká-
zány	přestávky	na	občerstvení.
	 Tak	a	nám	to	vydrží	alespoň	celý	
podzim	 –	 jsou	 před	 námi	 dva	 krás-	
né	 večery	 s	 Antoniem	 a	 Kleopatrou		
a	s	Janem	Jakubem	Rybou.	

Krásný prožitek přeje Naa Parmová
Foto: archiv MdB


