
	 Je	k	zhlédnutí	od	9.	října	na	Či-
noherní	 scéně	 Městského	 divadla	
Brno,	 jako	 trochu	 netradiční	 po-
hled	na	život	 třicátníků,	s	notnou	
dávkou	humoru	a	ironie.	Tato	mu-
zikálová	komedie	pochází	z	dílny	
tří	amerických	autorů	–	Alana	Za-
chary,	Michaela	Weinera	a	Aus-
tina	Winsberga.	Z	dílny	proto,	že	
produkují	 muzikály	 pro	 Disney		
a	 mimo	 jiné	 písně	 pro	 televizní	
společnosti.	 Při	 společných	deba-
tách	nad	dalšími	náměty	probírali	také	svoje	osobní	milostné	životy	–	samé	trampoty,	
ty	pravé	dívky,	jaké	si	představovali,	ne	a	ne	najít.	To	bylo	kolem	roku	2000,	tehdy		
se	Zachary	s	Weinerem	setkali	s	producentem		Winsbergem	a	vznikla	půvabná	muzi-
kálová	komedie,	nazvaná	v	originále	„First	Date“.
	 Režisér	brněnského	představení	Stanislav	Moša	ji	nazývá	krásně	„divadelní	bon-
saj“,	což	evokuje	něco	malého	a	něžného.	Divadelní	svět	si	uvědomuje,	že	nastává	
odklon	od	velkých	výpravných	inscenací	s	mnoha	efekty	a	hledá	cestu	k	menším	ko-
morním	muzikálům	a	hrám.	V	Brně	zvolili	První	rande	s	pouhými	sedmi	základními	
herci	jako	výbornou	formu	pro	případné	hostování	v	jiných	divadlech.	Hudební	mistr	
Dan	Kalousek	nahrál	hudbu	–	17	melodických	písní,	takže	hru	provází	reprodukovaná	
hudba	bez	účasti	souboru	na	živo.	Toto	CD	bude	v	divadle	v	prodeji.	Co	říci	k	obsahu?	
Na	první	rande	jde	plachý	manažer	Aaron	s	atraktivní	Casey.	V	hlavách	si	s	sebou	
nesou	hlasy	svých	přátel	a	členů	rodiny,	varující,	nabádající...	ale	i	své	vlastní	otázky	
–	mluvit	o	práci,	bývalých	partnerech	nebo	se		jen	volně	bavit?	A	kdo	bude	platit	účet?	
Hlavní	 dvojice	 –	 Eliška	 Skálová	 a	 Daniel	 Rymeš	 –	 která	 se	 sešla	 na	 první	 rande		
v	současné	restauraci	a	v	současné	době,	slibuje	chytrou	a	inteligentní	zábavu.
	 Světová	 premiéra	 byla	 v	 březnu	 2012	 v	 Seatlu,	 před	 sedmi	 lety	 na	 Broadwayi.		
V	říjnu	2020	byla	připravena	premiéra	londýnská,	ale	covid	ji	odsunul.	Městské	di-	
vadlo	uvádí	tuto	romantickou	komedii	v	evropské	premiéře.	Kromě	Elišky	Skálo-
vé	a	Daniela	Rymeše	uvidíte	Aleše	Slaninu,	Svetlanu	Janotovou,	Dušana	Vitázka,		
Andreu	Zelovou	a	Kristiana	Pekara.	
	 Věřím,	že	diváci	tuto	formu	komorního	muzikálu	přivítají	a	ocení.	Do	divadla	
vás	zve	Naa Parmová. Foto: archiv MdB
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Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 28. 11. 2021.

v ceně 
regulátor 
A hAdice

kamna plynová meva
v x š x h

72 x 52 x 43 cm

kW 4,2 kW

m³ až 150 m3

kg 14 kg
Spotřeba plynu: 310 g/hod.
Cena: 3 290,-

7990,-
Rozměry: 
stěna 90 x 190 cm
Cena: 3 000,-
sprchové dveře 
120 x 90 cm 
Cena: 4 990,-
sprchový kout 
120 x 90 cm
Cena: 7 990,-
Dveře s dvojitými
ložisky
sklo s povrchovou
vrstvou ROLSHIELD
Čiré sklo/profil
Brillant

sprchový kout
Pro instalaci do niky nebo 
pro kombinaci s pevnou stěnou

vánoční
hvězda
Euphorbia (Poinsettia)
pulcherrima

Jednovýhonová,
vícevýhonová,
s glitry i bez
∅ květináče: 
6, 9, 11
a 14 cm

cena od

35,- 3790,-
šroubovák aku
universaldrill
Napětí: 18 V
Otáčky: 1. 0–440/min.

2. 0–1 450/min.
Kroutící moment: 40 Nm
Hmotnost: 1,2 kg

4990,-
v x š x h

82 x 43 x 36 cm
i antracit

kW 6,5 kW

kW 6,5 kW
m³ 40–100 m3

horní, ∅ 120 mm
kg 58 kg

dřevo, ekobrikety, 
uhelné brikety

krbová kamna
nera

A

krbová kamna nora
v x š x h

88,1 x 47,6 x 48,4 cm

i bordó, černá, krém

kW 8,56 kW

kW 8,56 kW

m³ až 150 m3

horní, ∅ 120 mm

kg 62 kg
dřevo, ekobrikety, 
uhelné brikety

Cena: 6 990,- 

sekundární 
spAlovAcí 
systém

A

Prohlédněte si
listopadový
leták na
unihobby.cz

3790,-

11/2021

STAVBA BYDLENÍ TECHNIKA ZAHRADA

Aktuální nabídka platí od 4. 11. do 28. 11. 2021 nebo do vyčerpání zásob.

16990,-
Krbová kamna
litinová Ryna

v x š x h
78,5 x 50 x 45 cm

i černá litina

kW 11,57 kW

kW 11,57 kW

m³ až 180 m3

horní, 
∅ 120 mm

kg 120 kg

dřevo, 
ekobrikety, 
uhelné brikety

238477

KVALITNÍ SKLO 
SCHOTT-ROBAX 
S OPLACHEM

2x AKUMULÁTOR: 1,5 Ah LI-ION
241 ks PŘÍSLUŠENSTVÍ 
SYSTEMBOX

A

Šroubovák aku
UniversalDrill
Napětí: 18 V
Otáčky: 1. 0–440/min.

2. 0–1 450/min.
Kroutící moment: 40 Nm
Hmotnost: 1,2 kg
119992

3290,-7990,-
Rozměry: 
stěna 
90 x 190 cm
Cena: 3 000,-
sprchové dveře 
120 x 90 cm 
Cena: 4 990,-
sprchový kout 
120 x 90 cm
Cena: 7 990,-
Dveře s dvojitými
ložisky
sklo s povrchovou
vrstvou ROLSHIELD
Čiré sklo/profil
Brillant
231624

Sprchový kout
Pro instalaci do niky nebo 
pro kombinaci s pevnou stěnou

Smrk natural
umělý
Výška: 220 cm
455833

STÁTNÍ SVÁTEK 17. 11. 2021 – otevřeno

 .   . .   :    

2x Akumulátor: 1,5 Ah li-ion
241 ks příslušenství 
systemBox
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Výborný vstup basketbalistů do sezóny Povedené První rande!
	 Basketbalový	 tým	klubu	BBK	Blan-
sko	 do	 15	 let	 má	 za	 sebou	 první	 čty-	
ři	zápasy	v	Nadregionální	 lize.	 Jejich		
prvním	soupeřem	byli	táborští	Medvědi.	
Předzápasová	 příprava	 družstva	 nepro-
bíhala	 příznivě,	 protože	 chyběli	 hned	
čtyři	nemocní	hráči	a	tak	museli	zasko-
čit	až	o	tři	roky	mladší	basketbalisté.	

a	občasné	nepřes-
nosti,	ale	výborně	
zahráli	 i	naši	nej-
mladší	hráči	a	tak	
do	dalších	zápasů	
půjdeme	 se	 zvý-	
šeným	sebevědo-
mím,“	 zhodnotil	
úvod	 sezóny	 tre-
nér	 Antonín	 Ze-
zula.
	 A	to	se	projevi-
lo	i	v	dalším	dvoj-
zápase,	 tentokrát	
na	půdě	Tišnova.		
I	 když	 ani	 tato	
utkání	nebyla	jed-
noduchá,	protože	

ským	 pod	 taktovkou	 pivota	 Michala	
Růžičky,	autora	30	bodů,	podařil	trhák,	
který	skončil	vysokým	vítězstvím.
	 „Jsem	mile	překvapen,	po	onemocně-
ní	 několika	 hráčů	 jsme	 hlavně	 chtěli	
odehrát	oba	zápasy	důstojně	a	nakonec	
je	z	toho	plný	počet	bodů.	Sice	nás	trápí	
některé	 věci,	 hlavně	 zbrklost	 v	 útoku		

	 Na	 začátku	prvního	 zápasu	 se	uká-
zala	síla	soupeře,	který	dokázal	využít	
nepřesnosti	domácích,	ale	konec	polo-
času	už	byl	vyrovnaný.	Domácí	hráči	se	
poprvé	 do	 vedení	 dostali	 až	 na	 konci	
zápasu,	ale	už	ho	nepustili	a	tak	trochu	
nečekaná	výhra	byla	na	světě.
	 Druhý	 zápas	 začal	 kopírovat	 ten		
první,	 hosté	 měli	 až	 dvouciferný	 nás-
kok,	ale	ve	druhém	poločase	se	blanen-

se	 opět	 rozhodovala	 až	 v	 posledních	
čtvrtinách.
	 Výsledky:	BBK	Blansko	 :	BK	Med-
vědi	Tábor	55:50		(24:25),	BBK	Blansko	
:	BK	Medvědi	Tábor	80:54	(36:37),	SKB	
Tišnov	:	BBK	Blansko	59:67	(32:39),	SKB	
Tišnov	:	BBK	Blansko	39:46	(28:25).

Text: kaj
Foto: archiv BBK Blansko

Tým BBK Blansko U15 po zápasech s Táborem


