
DISKOTÉKA SE SCREAMERS SE VYDAŘILA 

Dne 16. dubna 2016 se v Národním domě poprvé v jeho historii konala diskotéka pro dospělé, 

jejímž zpestřením bylo vystoupení travesti skupiny SCREAMERS. Sál byl naplněn návštěvníky, 

kteří se těšili, že si v rytmu disko mohou zatancovat a současně, že uvidí vystoupení tolik 

známé a populární travesti skupiny SCREAMERS. Lidé se na diskotéce báječně bavili. Jak je 

naším zvykem, v naši nabídce nechybělo domácí občerstvení teplé i studené kuchyně.  

Potěšilo nás, že se návštěvníkům akce líbila, že nám návštěvníci děkovali za výbornou akci a 

prosili nás, abychom ji znovu opakovali. Pochvala ze strany návštěvníků se nám dostala také 

za domácí občerstvení. Akce se povedla zejména díky náročné a důsledné přípravě a 

bezproblémovému průběhu diskotéky za pomoci členů NAŠI DOUBRAVY.  

Děkuji všem členům, kteří se aktivně zapojili do přípravy akce, v jejím průběhu a po jejím 

skončení, a že toho nebylo málo. Bylo znát, že tak bylo činěno s láskou. 

 

SKVĚLÝ ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC  

Za týden po diskotéce v sobotu 23. dubna 2016 v 7:00 ráno vyrazil z doubravského náměstí 

velký autobus se 49 výletníky směr Olomouc výstaviště Flora, jarní etapa. Jarní etapa Flory se 

nesla v duchu oslav 700 let od narození otce vlasti Karla IV. V největším pavilonu A byla 

umístěna hlavní expozice s tématikou Karla IV. K vidění byly mimo jiné korunovační klenoty, 

královský stolec, pavilon byl ozdoben přehlídkami Českého zahrádkářského svazu a Svazu 

květinářů a floristů ČR. Bylo se na co dívat.  

Prohlédli jsme si sbírkové skleníky, botanickou zahradu Univerzity Palackého. Jarní počasí nám 

přálo, bylo krásně slunečno, mohli jsme se procházet po parcích i odpočinout na lavičkách.  

Kdo chtěl, mohl navštívit nedaleké historické centrum Olomouce.  

Zpátky do Doubravy se ve večerních hodinách vraceli nadšení účastníci zájezdu společně s 

rostlinami a stromky zakoupenými na výstavišti. Byli mezi námi takoví účastníci zájezdu, kteří 

se postarali o to, že zakoupené rostliny a stromky na Floře ozdobily ještě týž den jejich zahrady.  

Děkuji řidiči panu Ondřeji Frejovi, který nás ke spokojenosti všech účastníků zájezdu vezl do 

Olomouce a zpět do Doubravy. Také díky jeho přirozenému a ochotného přístupu, se zájezd 

stal velmi příjemným zážitkem naprosto všech spokojených účastníků zájezdu. 

A v poslední řadě nikoli však významem děkuji všem účastníkům zájezdu za skvělou atmosféru 

po celou dobu zájezdu.  

Těšíme se, že se zase společně vypravíme na další zájezd za poznáním. 
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