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KORONAVIRUS, RADY: Koronavirus na Klatovsku: Projděte si důležité informace, omezení

OBRAZEM: V Na stojáka bavila i klatovská rodačka
Ester Kočičková
1.3.2016

Klatovy – Prezidenta Miloše Zemana, uprchlíky, věštkyně, kuchařské
pořady, přestavbu bytu, ale i výchovu dětí si vzali tentokrát na paškál
aktéři z pořadu Na stojáka, který zavítal v sobotu do kulturního domu
v Klatovech. Pořad se konal na podporu organizace Lenox, která
provozuje sportovní klub vozíčkářů ve florbale na elektrických vozících.
Podpořit ji přišlo okolo pěti stovek lidí.

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

37 fotografií
v galerii ›

Na stojáka v Klatovech. | Foto: DENÍK/Daniela Loudová

„Prostřednictvím tohoto pořadu chceme prezentovat naši organizaci, čemu se
věnujeme a hlavně také naše podporovatele. Tento večer pořádáme i za
účelem získávání finančních prostředků. Peníze použijeme každý rok na něco
jiného, ale v letošním roce půjde velká část financí na vytvoření pracovního
místa pro osobu se zdravotním postižením, protože narůstají aktivity
organizace a administrativa a už to nejde dělat na dobrovolnické bázi, jako to
šlo doteď," řekl Deníku předseda organizace Lenox Lukáš Kroupa, který je
aktivním hráčem a rozhodně se nepoddává svému handicapu. „Člověk se nesmí
bát zkoušet nové věci a pokud o sobě zjistí, že je schopen překonávat určité
překážky, čímž se osobnostně posiluje, tak je to to nejlepší. Je to i o tom, prožít
život aktivně, aby pak bylo na co vzpomínat. Cílem handicapovaných by obecně
mělo být, ukazovat veřejnosti, především české společnosti, že jsme tady,"
apeloval Kroupa.
Podle jeho slov se česká společnost vzhledem k minulosti teprve učí, jak se
k handicapovaným lidem chovat. „Chceme společnosti ukázat, co my
potřebujeme. Určitě už se přístup k handicapovaným lepší, ale chce to
trpělivost. Mohlo by to jít ale rychleji," dodal Kroupa.
V sále kulturního domu se bavili všichni společně. Mnohé scénky sklidily
bouřlivý potlesk, u jiných někteří diváci váhali, zda tleskat. O jejich zábavu se
postarali baviči Dominik Heřman Lev, Arnošt Frauenberg a Ester Kočičková.
„Scénky máme vždy předem připravené, protože to ani jinak nejde. Podle

ZPRÁVY ODJINUD

reakce lidí leckdy improvizujeme, ale směr, kterým se myšlenkami ubíráme, je
daný," sdělil Lev, který se zaměřil především na televizní pořady.

Jóga je věda, nejde o
náboženství

Hodnocení atmosféry bylo na jeho kolegovi. „Publikum bylo vstřícné a vtipné.
My jsme tak dobří, že nám se smějí úplně všude, takže to bylo jako vždy
perfektní," uvedl Frauenberg, který stejně jako Lev byl v Klatovech poprvé.

Lidé se bojí smát
Premiéra to ale nebyla pro zástupkyni něžného pohlaví, která rovněž
prozradila, jak na ni klatovské publikum působilo. „Podle toho, jak jsme zvyklí,
bych řekla, že jedna třetina se zdráhá. Při mém prvním vystoupení to asi bylo
tím, že tam byli voliči Miloše Zemana nebo jeho obdivovatelé. Nebo se prostě,
a to jsem si vždy myslela, se lidé v Klatovech bojí smát určitým věcem, které
jsou veřejně probírané. Možná je to také tím, že je to tady studené a veliké.
Kdyby to bylo v menším klubu a lidé měli třeba více upito, tak by se i více
uvolnili. Celkově jsem ale velmi překvapená, protože je to opravdu dobré,"

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!

řekla Kočičková, která mimo jiného přednesla básničku o prezidentovi Miloši
Zemanovi a také učila, jak věštit z exkrementů.
Jelikož je klatovskou rodačkou, zhodnotila také proměnu Klatov od doby, kdy
tam žila. „Jezdím sem zhruba jednou za půl roku a nestačím se divit. Skoro ale
nikdy nemám čas, abych si Klatovy prošla. Jen když jdu od matky k maceše, tak
se dívám, co je nového. Na můj vkus se moc modernizuje. Já mám raději staré
historické baráky. Nyní jsem viděla v kalendáři, který jsem dostala od maminky,
lávku, kterou navrhla Eva Jiřičná. Ta mi tam prostě nesedí, nemohu si pomoci.

Dominika Gottová si
může oddechnout:
Koronavirus jako
záchrana!
Ewa Farna po dítěti v
životní formě: Takhle
krásnou postavu ještě
neměla

lávku, kterou navrhla Eva Jiřičná. Ta mi tam prostě nesedí, nemohu si pomoci.
Já jsem zkrátka staromilec, mně se Klatovy líbily takové, jaké byly, když jsem
byla malá. Hlavně ať se nedostaneme do žádného velkého kýče. Řekla bych, že
je zde také hodně prostoru dáno obchodním domům," uvedla Kočičková, která
pokaždé, když se vrací do Klatov a má čas, se zajde projít na bašty, k základní
umělecké škole, bývalému KSČ a do starého parčíku, který miluje.
Vrcholem večera bylo předání šeku organizaci Lenox, který byl na částku
60 tisíc korun, a certifikátů podporovatelům organizace, které mimo jiných
převzal za Klatovský deník i šéfredaktor Milan Kilián. „Moc děkujeme všem,
kteří nás přišli podpořit," uzavřel Kroupa.
Autor: Daniela Loudová
1.3.2016 DISKUZE
Klatovy, Ester Kočičková, Miloš Zeman, Lenox, Eva Jiřičná, KSČ, prezident, kulturní dům,
uprchlík, sportovní klub, lev

DÁLE Z VAŠEHO DENÍKU
Sušická nemocnice omezila internu. Chybí jí
veškeré ochranné pomůcky
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

Skoda Fabia
1.4 benzin
50000

Mitsubishi Asx
1.6 benzin
150000

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

František Peterka:
Filmovému Krakonošovi
rozdrtili nohy, přesto
bojoval dál

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
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…

AKČNÍ LETÁKY

kik
17.03. - 17.03.

PENNY MARKET
12.03. - 01.04.

Lidl
02.01. - 22.03.

TESCO
10.03. - 01.04.

PENNY MARKET
12.03. - 18.03.

ANNONCE.CZ

CARS.CZ

TIPCARS.COM

REALCITY.CZ

Služby Uklízeč, uklízečka, 115 Kč

Volkswagen Golf první majitel, servisní kn…

Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130 M…

Křenice Prodej domu

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářstv…

Volkswagen Touran první majitel, servisní…

Peugeot 208 Allure 1,2 PureTech 82k,ČR

Klatovy, K Čínovu 910 Pronájem bytu 1+1

Zdravotnictví Dietní specialistka, 20 000 Kč

Volkswagen Passat první majitel, servisní …

Peugeot 5008 Allure 1.2 PureTech 130k M…

Chudenín Prodej domu

Cestovní ruch a hotelnictví Recepční v hot…

Volkswagen Tiguan servisní knížka, koupe…

Peugeot Rifter Allure 1,5 BlueHDi 100k M…

Nýrsko, Klatovská 630 Prodej domu

Výroba Obsluha strojů, 18 000 Kč

Volkswagen Tiguan první majitel, servisní…

Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 110 …

Železná Ruda, U Řezné 367 Prodej bytu 3+…

Gastronomie Pomocníci v kuchyni, 17 000…

Volkswagen Caddy servisní knížka, koupen…

Peugeot 301 ACTIVE 1.6 BlueHDi 100k

Švihov, Kolářova Prodej bytu 3+1

Doprava a logistika Skladník, 25 000 Kč

Škoda Octavia

Peugeot 308 ACTIVE 1.2 PureTech 110k M…

Měčín Prodej domu

Obchod Prodavač, prodejce, 120 Kč

Škoda Rapid

Peugeot 3008 ALLURE 1.2 PureTech 130k…

Klatovy, Aretinova Pronájem bytu 2+kk
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