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

Premiérově budou mít v kulturním domě svůj ples i
handicapovaní
4.11.2015

Klatovy – Začala sezona maturitních plesů, po nichž vypuknou plesy
různých společností a organizací. Protože jde o období plné zábavy a
tance, tak ani organizace LENOX v rámci svého programu „Pomáháme
smíchem" nemůže v plesových večerech zůstat pozadu.
Národní park Šumava
zavřel budovy i
návštěvnická centra

V Klatovech přešli z šití
košil na šití roušek

Tip Deníku: Sociální
služby města Sušice
nabízí pomoc s dovozem
jídla

Mário Biháry. | Foto: Archiv umělce

Organizace LENOX chystá proto letos v Klatovech již druhou kulturní akci. Po
pořadu „Na stojáka live" přichází premiérový ples handicapovaných. Ten se
uskuteční 13. listopadu v kulturním domě od 19 hodin.
„Důvodů pro pořádání podobné akce je hned několik. Jedním z hlavních je

„Důvodů pro pořádání podobné akce je hned několik. Jedním z hlavních je
přispět k sociálnímu začlenění osob s tělesným handicapem do společnosti.
Nejde však jen o to, aby lidé se zdravotním omezením a bez něj strávili
společný večer. Záměrem je ukázat návštěvníkům plesu, a tím i široké
veřejnosti, co všechno lidé s handicapem dokáží a čemu se věnují ve svém
volném čase. Touto akcí se snažíme také přiblížit naši organizaci a současně
získat finanční prostředky pro svoji činnost. Proto jsme také rádi, že tuto akci
podpořil Plzeňský kraj i město Klatovy," sdělil předseda organizace LENOX
Lukáš Kroupa.
Kromě typických plesových aktivit, jako jsou například tombola či tanec, bude
možné si vyzkoušet některé aktivity formou soutěží, případně na jednotlivých
stanovištích. Dále bude příležitost zapůjčit si mechanický vozík a strávit část
plesu na něm. Na akci není vyžadován plesový oděv.
K tanci a poslechu zahraje západočeská skupina ORION pod vedením Milana
Stupky.

Vystoupení
V rámci akce se můžete těšit na handicapované tanečníky skupiny Freedom 4,
taneční skupinu E-motin, Social cirkus – představení handicapovaných
z cirkusového prostředí, ukázku florbalu na elektrických vozících a vystoupení
nevidomého zpěváka Mária Bihári. Připraveny budou také soutěže o ceny a
můžete si vyzkoušet i zumbu pro vozíčkáře (parazumbu).

ZPRÁVY ODJINUD

Cena vstupenky byla stanovena na 100 Kč. Smyslem nižšího vstupného je
podle pořadatelů dát možnost navštívit ples opravdu každému.
Vstupenky si můžete zakoupit na těchto předprodejních místech: MěKS

Jóga je věda, nejde o
náboženství

Klatovy, Tabák-copy centrum (náměstí Míru, Klatovy), Papírnictví Dagmar
Jóga na lepší sex

Šolová (Husovo náměstí, Klatovy).
Autor: Daniela Loudová

Další obec v karanténě!
Lidé na Havlíčkobrodsku
se nakazili…

4.11.2015 DISKUZE
Klatovy, Lenox, kulturní dům, tanec, Mário Bihári, Freedom, taneční soubor,
Plzeňský kraj, náměstí, soutěž, Orion, veřejnost

DÁLE Z VAŠEHO DENÍKU

V Klatovech přešli z šití košil na šití roušek
V současné situaci se rozhodla pomoci i klatovská firma
na výrobu košil Joka. Místo košil se…

ČERNÁ A BÍLÁ: Jsou opatření proti koronaviru
přehnaná?
Hermeticky uzavřené hranice, povinné karantény,
přerušení výuky, dočasný konec zábavy i…

Mladík kašlal policistovi
do obličeje se slovy:
"Mám…
Ewa Farna ukázala oblé
křivky: Čeká druhé
miminko?

Životopis Evy Pilarové:
Zažila dobré i zlé časy,
dvakrát přežila svou
smrt!
Emílie: Když bratr zjistil,
že mám rakovinu,
zachoval se jako hyena

Eva: Na svatbu jsem

Hermeticky uzavřené hranice, povinné karantény,
přerušení výuky, dočasný konec zábavy i…

Mercedes-Benz Tridy C
2.1 nafta
200000

Mitsubishi Asx
1.6 benzin
150000

Mercedes-Benz Tridy A
1.6 lpg
30000

Národní park Šumava zavřel budovy i
návštěvnická centra
Správa Národního parku Šumava omezila činnost úřadu a
uzavřela všechny své budovy pro veřejnost.…

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

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

PŘEHLEDNĚ: Češi sevření v karanténě.
Podívejte se, co to pro vás znamená
Od pondělka 16. března do úterka 24. března do 6:00
hodin platí karanténa pro celou Českou…

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.

Špatný led i další problémy. Ze závodu jsem
zklamaný, říká Kosnar
Další závod v Ice Cross Downhillu minulý víkend

Eva: Na svatbu jsem
pozvala manželovu ex.
Byla to největší chyba
mého života

Další závod v Ice Cross Downhillu minulý víkend
absolvoval všestranný sportovec z Klatov Václav…

Tip Deníku: Sociální služby města Sušice
nabízí pomoc s dovozem jídla
Sociální služby města Sušice nabízejí v souvislosti
s opatřeními k nákaze koronavirem osobám,…

Při nehodě vlaku zemřela žena z Klatovska
Již druhá smrtelná nehoda s vlakem během jediného
týdne se stala v noci na sobotu na Klatovsku.

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

Lidl
16.03. - 22.03.

BILLA
11.03. - 24.03.

TESCO
02.12. - 23.03.

BILLA
11.03. - 17.03.

Albert
26.02. - 17.03.

ANNONCE.CZ

CARS.CZ

TIPCARS.COM

REALCITY.CZ

Služby Uklízeč, uklízečka, 115 Kč

Volkswagen Touran první majitel, servisní…

Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 110 …

Křenice Prodej domu

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářstv…

Volkswagen Passat první majitel, servisní …

Peugeot 5008 ALLURE 1.2 PureTech 130k…

Klatovy, K Čínovu 910 Pronájem bytu 1+1

Zdravotnictví Dietní specialistka, 20 000 Kč

Volkswagen Passat první majitel, servisní …

Peugeot 208 ACTIVE 1.2 PureTech 82k

Chudenín Prodej domu

Cestovní ruch a hotelnictví Recepční v hot…

Volkswagen Tiguan servisní knížka, koupe…

Peugeot 2008 Allure 1.6 VTi - AUTOMAT

Nýrsko, Klatovská 630 Prodej domu

Výroba Obsluha strojů, 18 000 Kč

Volkswagen Tiguan první majitel, servisní…

Peugeot 108 ACTIVE 1.0 VTi 72 S&S MAN5

Železná Ruda, U Řezné 367 Prodej bytu 3+…

Gastronomie Pomocníci v kuchyni, 17 000…

Volkswagen Caddy servisní knížka, koupen…

Peugeot 108 ACTIVE 1.0 VTi 72 S&S MAN5

Švihov, Kolářova Prodej bytu 3+1

Doprava a logistika Skladník, 25 000 Kč

BMW 520 servisní knížka, koupeno v CZ

Peugeot Rifter Allure 1,5 BlueHDi 100k M…

Měčín Prodej domu

Obchod Prodavač, prodejce, 120 Kč

BMW X1 první majitel, servisní knížka, kou…

Peugeot 5008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130k M…

Čachrov Prodej domu

+ PODAT INZERÁT

+ PRODAT AUTO

+ PRODAT AUTO

+ PRODAT NEMOVITOST
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