DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKLIDILO ÚSPĚCH
Po loňské nucené odmlce se konečně mohlo v sobotu 16. 10. 2021 v sále Národního domu v Doubravě
odehrát původně plánované divadelní představení „Člověka nepochopíš.“ V komedii Stanislava Koláře
se představil divadelní soubor PROPADLO z Václavovic. Tak jak jsme vás informovali v předchozím
vydání obecního zpravodaje komedie se skládala ze dvou jednoaktovek. První se odehrávala ve wellnes
centru hotelu s nepříliš valnou pověstí. Diváci sledovali, co vše se může odehrát jednak ve vztazích mezi
manželskými páry ale také i k personálu wellnes a hotelu. Druhá jednoaktovka se odehrávala
v prostředí úschovny zavazadel téměř zapomenutého nádraží. Bylo až s podivem sledovat jaké jsou
priority dnešních lidí a důležitost toho co vše lze za úplatu uschovat. Obě jednoaktovky spojovala
atmosféra maloměsta, do něhož zavítali svérázní hosté. Brzy poznali, že jejich přehnaná očekávání
zůstanou nenaplněna. Přesto se v ospalém městečku nenudili, protože v něm prožili řadu nečekaných
zážitků. Ve druhé jednoaktovce dokonce s takřka detektivní zápletkou. Diváci se skvěle pobavili ale také
i zamysleli, mnozí se pousmáli nebo povzdychli, že přesně takto se to v životě děje. Mezi
jednoaktovkami byla přestávka pro námi připravené domácí občerstvení. Diváci si pochutnali na
domácím mini věnečku, košíčku s jahodami a borůvkou, podzimním muffinu s vlašskými ořechy,
jablkem a javorovým sirupem a na jablečném řezu s dýňovou marmeládou, pudinkem a šlehačkou a na
pestré nabídce domácího cukroví. Zájem o koupi byl také o perfektně upravené „nadýchané“ domácí
obložené chlebíčky v rozličných variantách.
Děkujeme obci Doubrava za finanční příspěvek pro konání divadelního představení. Těší nás, že jsme
herce i diváky mohli přivítat v nově upravených a vybavených prostorách Národního domu. „Nový
kabát“ spolu se skvěle naladěnými diváky dal divadelnímu představení patřičnou důstojnost a
atmosféru. Herci měli obavy ze svých hereckých výkonů, protože pod celou dobu epidemických
opatření a z toho plynoucích nutných omezení nemohli hrát ani zkoušet. Právě u nás v Doubravě po
této dlouhé odmlce hráli poprvé. Děkujeme hercům za jejich výkony, nebylo to zná, že se nemohli
připravit dle svým představ. Také děkujeme divákům za to, že přišli skvěle naladěni, za vytvoření
pohodové atmosféry a za to že si užili divadelní představení. Také jim děkujeme za jejich kladné ohlasy
na výběr komedie i divadelního souboru a na naši nabídku občerstvení. Vážíme se si toho. Závěrem,
nikoliv však významem bych velmi ráda poděkovala členům spolku a našim příznivcům, kteří se ve svém
volném čase a zdarma zapojili do přípravy spojené s konáním divadelního představení, poté do
samotného jeho konání a následně do úklidu prostor Národního domu, a že toho nebylo málo. Osobně
si velmi cením toho, s jakou pečlivostí k akci přistupovali a kolik svého volného času věnovali výběru
připravovaného domácího občerstvení a jeho zhotovení. Bylo to znát, že jste se tomu s láskou
odevzdali. Vážím si toho velice a moc vám všem děkuji! Na našem webu najdete pár fotek
z divadelního představení.
Těšíme se na setkání s vámi všemi na adventním koncertě.
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