NAŠE DOUBRAVA S ONLINE ADVENTNÍM KONCERTEM SLAVÍ ÚSPĚCH
V sobotu 12. prosince 2020 od 1800 v premiéře online na youtube.com kanálu Elišky Ruskové
byl odvysílán adventní koncert pořádaný NAŠÍ DOUBRAVOU, na kterém vystoupila zpěvačka
Eliška Rusková stříbrná SuperStar 2018 a na klávesy ji doprovázel Martin Duffek. Důvody konání
adventního koncertu bez diváků a formou online není třeba si nějak zvláště zaobírat. Všem je zřejmé,
že do této nové role nás vystavila pandemie koronaviru. Ceníme si toho, že jsme se nedali a v rámci
možného jsme upořádali adventní koncert online. Přestože to bylo pro Elišku Ruskovou a Martina
Duffka zvláštní, smutné a nezvyklé vystupovat veřejně bez diváků a jejich potlesku, nebyli až tak
osamoceni. Přes internetový kanál je sledovalo dosud (ke dni uzávěrky obecního zpravodaje tj. 15. 12.
2020) více než 10 500 diváků, což mnohonásobně překračuje kapacitní možnosti prostor kostela nebo
jakéhokoliv jiného náhradního prostoru pro konání adventního koncertu, který by byl dostupný
současně možnostem spolku i požadavku techniky. Pro NAŠI DOUBRAVU v postavení pořadatele je
velkým potěšením a radostí, že práce nebyla marná, protože počet zhlédnutí adventního koncertu na
youtube.com stále roste, což potvrzuje rostoucí zájem ze strany diváků. Pro diváky je příjemné, že si
mohou poslechnout a podívat se na adventní koncert z pohodlí domova, a to kdykoliv a kolikrát budou
chtít, protože je stále dostupný. Moc děkujeme všem sousedům, přátelům, našim příznivcům a
hostům, kteří se připojili k internetu, podívali se a poslechli si zpěv v podání Elišky Ruskové. Pozitivní a
zvyšující se ohlasy nás utvrzují v tom, že to skutečně stálo za to. Mou milou povinností je poděkovat
našim partnerům za podporu, protože bez jejich finančního přispění bychom nemohli adventní koncert
pro vás milé sousedy, přátelé, příznivce a hosty na internetu uspořádat. Děkujeme těmto našim
partnerům: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Nadace OKD, Obec Doubrava, Zdeněk

Kolář čistírny odpadních vod,TIZ s.r.o., Michal Demetr, stavební práce, Gabriela Piperková
Copy centrum Orlová, Jindřiška Daříčková zahradní potřeby a krmiva. Ještě jednou všem
partnerům moc děkujeme! Také děkujeme panu Petrovi Stablovi za ozvučení koncertu,
kameramanům paní Monice Ociepkové a panu Jakubovi Kędziorovi, společnosti dmp video
crew s.r.o. za provedení střihu, Farnímu sbor Slezské církve evangelické a.v. v Orlové a
pastorovi Mgr. Vladislavovi Szkanderovi za umožnění konání adventního koncertu, panu
Milanovi Zielinovi DiS za jeho odbornou pomoc. Závěrem nikoliv však významem bych ráda
osobně poděkovala členům spolku NAŠE DOUBRAVA za jejich spolupráci a pomoc zejména
v oblasti technické, marketingu a propagaci adventního koncertu, a že toho nebylo málo, je
zřejmé ze samotného výsledku ale stálo to za to! Na více fotografií pořízených z adventního
koncertu se můžete podívat na našich webových stránkách odkaz fotogalerie.
Děkujeme všem a těšíme se na vás v lepších časech při osobním setkání na nějaké příští akci
NAŠÍ DOUBRAVY!
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