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OBRAZEM: Na stojáka opět pobavilo a pomohlo
  

Klatovy – Smíchem se v sobotu večer otřásal sál kulturního domu
v Klatovech, a to díky humoru Karla Hynka, Petra Vydry a Daniela Čecha,
kteří tam zavítali v rámci pořadu Na stojáka.

V kulturním domě v Klatovech se v sobotu 25. března konal 5. ročník pořadu Na stojáka, který
pořádala organizace Lenox. | Foto: Deník / Loudová Daniela

 Šlo o charitativní večer, který pořádala už popáté organizace Lenox, která se

věnuje sportu pro handicapované. Během večera se podařilo vybrat 65 tisíc

31 fotografií
v galerii ›

Sušická nemocnice
omezila internu. Chybí jí
veškeré ochranné
pomůcky

Na post ředitelky kultury
se přihlásilo sedm
uchazečů

Potřebujete pomoc?
Nebo ji sami nabízíte?
Napište nám

VYBRAT MĚSTO KLATOVSKO Z OKOLÍ KRIMI KULTURA LIDÉ ODVEDLE ČEŠI V ČÍSLECH
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korun.

„Formát večera byl tradiční, přivítali jsme diváky, podívali jsme se na video

z plesu handicapovaných, který pořádáme také v Klatovech, pak na řadu přišlo

samotné představení a na závěr jsme děkovali těm, kteří nás podporují a

pomáhají nám,“ seznámil s programem předseda organizace Lenox Lukáš

Kroupa, kterého těší, že je o pořad v Klatovech tak velký zájem. „Je to pro nás

velkou odměnou. Finance jsou důležité, ale pro nás je hezké i to, že lidé

přijdou a baví se,“ podotkl Kroupa.

Čtěte také: Pro otevření Březníku je reálný příští rok

Zavzpomínal i na ples handicapovaných, který se dostává také do povědomí

lidí. „Je to pro nás možnost, jak ukázat něco z našeho světa. Těší nás, že se

o nás chtějí lidé dozvědět něco více. Obě akce spojuje myšlenka pobavit se a

pomáhat. Jelikož lidé přicházejí, tak nás to utvrzuje v tom, že je tato cesta

správná,“ uvedl předseda Lenoxu, který má radost i z toho, že se pohled na

handicapované stále zlepšuje. „Je ale třeba, aby k tomu přispěli více

i handicapovaní, byli více aktivní a naučili společnost, že jsme její součástí,“

poznamenal Kroupa.

Svým humorem přijel do Klatov kromě dalších dvou vystupujících akci podpořit

Karel Hynek, který se na pódium těšil. „Mám tuhle akci rád, znám se

s Lukášem, je plný sál, tak co víc si přát. Handicapovaní mají vše mnohem těžší

než my, lidé je spíše nevnímají, než vnímají, takže pokud jim tady takhle

pomůžeme, tak je to pro nás dobré,“ řekl Hynek, který zažil překvapení.

U Čecha si jedna z divaček vydražila za 500 Kč večeři s Hynkem i s podmínkou,

že při ní bude mít pytel na hlavě. Výherkyně přišla později za Hynkem na

pódium, a to i s pytlem na hlavě a pětistovkou v ruce, což vůbec nečekal.

Nepřehlédněte: OBRfest je za dveřmi, vystoupí i Satisfucktion

Na závěr předala organizace svým podporovatelům, mezi nimiž byl i Klatovský

deník, certifikáty jako poděkování. Rovněž byl předán šek na 65 tisíc korun,

které organizace využije na udržení pracovního místa pro osobu se zdravotním

postižením v řízení organizace. „Aktivit děláme spoustu, takže už nějakou dobu

se to nedá dělat bez nějaké finanční odměny,“ řekl Kroupa, kterého částka

velmi potěšila.

Autor: Daniela Loudová

26.3.2017   

Klatovy, Karel Hynek, humor, Březník, kulturní dům, Lenox, sport, video, finance
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Sušická nemocnice omezila internu. Chybí jí
veškeré ochranné pomůcky
Do potíží se kvůli situaci, která panuje kvůli neustálému
šíření koronaviru v České republice,…

ZPRÁVY ODJINUD

Jóga je věda, nejde o
náboženství

Jóga na lepší sex

ŽIVÝ PŘENOS: Vláda
zasedala na
mimořádném jednání
kvůli…

Taxikář s koronavirem
bojuje o život. Jeho Míša
prožívá…

Princ Harry přiznal velký
strach: Může za to
královna Alžběta!

Dominika Gottová si
může oddechnout:
Koronavirus jako
záchrana!

Ewa Farna po dítěti v
životní formě: Takhle
krásnou postavu ještě
neměla
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Do potíží se kvůli situaci, která panuje kvůli neustálému
šíření koronaviru v České republice,…

Pomáhejme si: Výuka zdarma, nákupy, šití
roušek
Sedm set tisíc rozdaných elektronických učebnic, stovky
tisíc žáků on-line, deset tisíc licencí…

Kia Sportage
2.0 lpg
110000

Mitsubishi Asx
1.6 benzin
150000

Skoda Fabia
1.4 benzin
50000

Zloděj se vloupal do autobusu a ukradl šest
tisíc korun
Zloději si nedají ani v této době pokoj. Policie
v Klatovech řeší dvě krádeže.

Obsluha ostatních kotlů a
příbuzných zařízení
Obsluha ostatních kotlů…
30 000 Kč

Gastronomie Číšník, servírka
Číšníci a servírky…
25 000 Kč

Služby Uklízeč, uklízečka
Uklízeči ve stravovacích…
115 Kč

Nejsou fotbaly, není soutěž. Koronavirus
brzdí i Tip ligu
Začátek populární tipovací soutěže čtenářů Deníku
s názvem TIP liga se letos na jaře bohužel…

Potřebujete pomoc? Nebo ji sami nabízíte?
Napište nám
Potřebujete v dnešní složité době šíření koronaviru
pomoc? Třeba s nákupem pro svou babičku,…

Hartmanice
Prodej bytu 1+1
1 400 000 Kč

Klatovy, Koldinova
Prodej domu
informace v RK

Křenice
Prodej domu
1 400 000 Kč

Pačejovské ženy oslavily MDŽ
Pačejovské ženy se sešly 6. března ve společenské

František Peterka:
Filmovému Krakonošovi
rozdrtili nohy, přesto
bojoval dál
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Služby Uklízeč, uklízečka, 115 Kč

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářstv…

Zdravotnictví Dietní specialistka, 20 000 Kč

Cestovní ruch a hotelnictví Recepční v hot…

Výroba Obsluha strojů, 18 000 Kč

Gastronomie Pomocníci v kuchyni, 17 000…

Doprava a logistika Skladník, 25 000 Kč

Obchod Prodavač, prodejce, 120 Kč

+ PODAT INZERÁT + PRODAT AUTO

CARS.CZ

Volkswagen Golf první majitel, servisní kn…

Volkswagen Touran první majitel, servisní…

Volkswagen Passat první majitel, servisní …

Volkswagen Tiguan servisní knížka, koupe…

Volkswagen Tiguan první majitel, servisní…

Volkswagen Caddy servisní knížka, koupen…

Škoda Octavia

Škoda Rapid

+ PRODAT AUTO

TIPCARS.COM

Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130 M…

Peugeot 208 Allure 1,2 PureTech 82k,ČR

Peugeot 5008 Allure 1.2 PureTech 130k M…

Peugeot Rifter Allure 1,5 BlueHDi 100k M…

Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 110 …

Peugeot 301 ACTIVE 1.6 BlueHDi 100k

Peugeot 308 ACTIVE 1.2 PureTech 110k M…

Peugeot 3008 ALLURE 1.2 PureTech 130k…

+ PRODAT NEMOVITOST

REALCITY.CZ

Křenice Prodej domu

Klatovy, K Čínovu 910 Pronájem bytu 1+1

Chudenín Prodej domu

Nýrsko, Klatovská 630 Prodej domu

Železná Ruda, U Řezné 367 Prodej bytu 3+…

Švihov, Kolářova Prodej bytu 3+1

Měčín Prodej domu

Klatovy, Aretinova Pronájem bytu 2+kk

    
   

Pačejovské ženy se sešly 6. března ve společenské
místnosti hasičské zbrojnice v Pačejově.

Šimánek: Pro nakažené můžeme vyčlenit dvě
třetiny nemocnice
Podle ředitele Fakultní nemocnice (FN) Plzeň Václava
Šimánka bylo pro pacienty s podezřením na…

Tip Deníku: Město pomůže seniorům

Koronavirus na Klatovsku: Projděte si
důležité informace, omezení a rady
Počet nakažených koronavirem v Česku přibývá. Vláda
v neděli vyhlásila zákaz volného pohybu osob…

Natálie Vítovcová: Dělala jsem kurzy už i
telefonicky
Natálie Vítovcová z Janovic nad Úhlavou já známou
tvůrkyní z korálků, ale i různých technik…
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Inzerce Podat inzerát Redakce Zprávy na váš web
Moje předplatné Aplikace Elektronické vydání novin
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