
NAŠE DOUBRAVA VÁS ZVE V ŘÍJNU 

NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 

Od roku 2015 pro vás naše sousedy připravujeme kulturní a 

společenské akce mimo jiné i divadelní představení pro 

mládež a dospělé. Ani letos tomu nebude jinak. Letošní 

divadelní představení se liší od předchozích tím, že 

minimálně od doby, kdy se obec Doubrava opět stala samostatnou obcí, poprvé v sále 

Národního domu v Doubravě vystoupí profesionální divadlo s představením pro mládež a 

dospělé. 

V sobotu 7. října 2017 od 19:00 hodin v sále Národního domu v Doubravě se koná divadelní 

představení „Ljuba-žena, která ví,“ v provedení profesionálního ostravského Divadla Silesia.  

Autory komediální revue jsou Ludmila Forétková a legendární spisovatel a textař Ondřej Suchý. 

Je třeba zmínit, že kromě autorů na jejím vzniku spolupracovalo pražské Divadlo Na zábradlí.  

Divadelní revue plná nestárnoucích melodií, ve které se zpívá na živo, provádí celým životem 

legendární nesmrtelné zpěvačky Ljuby Hermanové, všímá si i jejího působení v Osvobozeném 

divadle s Voskovcem a Werichem účinkování v Divadle Semafor i v Divadle Na zábradlí.  

Herečku v roli Ljuby Hermanové hraje přímo spoluautorka hry Ludmila Forétková. Kterou jste 

mohli vidět i na televizních obrazovkách například v seriálu Doktor Martin, Četnických 

humoreskách, seriálu Ordinace v růžové zahradě, pohádce Šmankote, babičko, čaruj! Herečka 

Ludmila Forétková měla angažmá v divadlech v Šumperku, Uherském Hradišti, Českém Těšíně. 

Za zmínku stojí, že také hostovala v Národním divadle moravskoslezském Antonína Dvořáka.  

Prodej vstupenek je v plném proudu, proto neváhejte a koupi vstupenky neodkládejte na 

poslední chvíli.  

Pro bližší informace i koupi vstupenek: 

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

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

 paní Ildiko Stablová, provozovatelka restaurace v Národním domě, 

 e-mail: info@nasedoubrava.cz 
 
Cena vstupenky pouze 120Kč/osoba. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi sousedy a našimi příznivci         

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s. 

www.nasedoubrava.cz 
 

 


