
Sousedské posezení v atmosféře plné pohody 

V sobotu 10. září 2016 se konala v přízemí Národního domu v malé banketce zdravotnická přednáška 

o nemocných kloubech. Sousedé se dozvěděli, jaké jsou příčiny bolesti kloubů, čeho se vyvarovat, jaké 

jsou příznaky nemocných kloubů, jaké komplikace mohou s tímto onemocněním nastat a o léčbě 

nemocných kloubů. Přišli sousedé a sousedky, kteří měli o danou problematiku zájem, využili toho, že 

se mohli osobně ptát lékaře MUDr. Pavla Spurného na věci, které souvisí s jejich zdravím nebo zdravím 

jejich blízkých.  

Děkuji sousedům a sousedkám, že vytvořili pohodovou atmosféru sousedského posezení. Současně 

děkuji MUDr. Pavlu Spurnému, místopředsedovi NAŠÍ DOUBRAVY za jeho přednášku a odpovědi na 

spoustu položených otázek. V poslední řadě nikoli však významem, bych ráda poděkovala členům NAŠÍ 

DOUBRAVY za pomoc při organizaci, průběhu přednášky a za přípravu občerstvení.  

ZVEME SOUSEDY NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SLAMĚNÝ KLOBOUK 

Po loňském úspěšném divadelní představení „Paroháči“ v provedení divadelní ochotnické společnosti 

BOBAN z Bohumína, jsme pro Vás i letos ve spolupráci s BOBANEM připravili divadelní představení 

Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky. Rozverná fraška s libými zpěvy byla volně 

zpracována Vlastimilem Peškou na motivy stejnojmenné komedie Eugena Labiche.  

Divadelní představení se koná v sobotu 26. listopadu 2016 od 19:00 hodin v Národním domě 

v Doubravě. Jak se mohli diváci v loňském roce přesvědčit, nebyla o pobavení a hlasitý smích během 

představení nouze, i letos se dobře pobavíte a zasmějete. Jediné co prozradím je, že v představení se 

herecky předvede i náš zastupitel Lukáš Szebesta. Divadelní představení se koná za laskavého přispění 

obce Doubrava, za což děkujeme. 

BOBAN je na své domovské scéně velmi oblíbený, o čemž svědčí fakt, že všechna představení jsou 

dlouhou dobu před představením vyprodána. Po loňském bouřlivém aplausu si BOBAN získal své diváky 

i v Doubravě, proto neváhejte s koupí vstupenek, které jsou již nyní v předprodeji. 

Pro bližší informace i koupi:  

 lokalita Hranice paní Jiřina Ferenčíková (mobil 602 755 179), 

 finské domky pan Libor Trzaskalik (mobil 730 625 714), 

 e-mail: info@nasedoubrava.cz 
 
Tak jako v předchozích akcích, které jsme v minulosti pro Vás sousedy pořádali i nyní můžete předat 
Vaše jméno, příjmení a adresu, osobně Vás navštívíme se vstupenkami: 

 paní Stablové, provozovatelce restaurace v Národním domě, 

 v prodejně EMEL na náměstí. 
Cena vstupenky pouze 100Kč/osoba. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi sousedy        Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s. 
www.nasedoubrava.cz 

 

 


