dnes je 16.03.2020 a svátek má Elena/Herbert
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STAND UP COMEDY BUDE POMÁHAT V KLATOVECH
Autor: n n 13.03.2014 - 10:29

Ze společnosti

Zábavný pořad Na Stojáka, který můžeme již několik let sledovat na obrazovkách našich televizorů,
se soustředí i na pomoc druhým. I proto se hlavní protagonisté pořadu zapojili do studentského
projektu a již podruhé vystoupí v Klatovech.

Za podpory programu Think Big se v rámci studentského projektu „Pomáháme smíchem“, uskuteční v Klatovech
představení ve stylu STAND UP COMEDY.
Již druhý ročník benefičního představení Na Stojáka proběhne již tento pátek 14. 3. 2014 v Kulturním domě v Klatovech
od 19:00 hodin. Před zahájením představení budou moci diváci zhlédnout premiéru krátkého filmu zabývajícího se
tématem života na vozíku.
Hlavními účinkujícími budou Lukáš Pavlásek, Daniel Čech a Josef Polášek.
Veškerý zisk ze vstupného bude darován neziskové organizaci LENOX, která byla založena v roce 2012 v Plzni za
účelem umožnit sportovat lidem s těžkým tělesným zdravotním handicapem. V současné době zastřešuje sportovní klub
INDIANS Plzeň, jehož hráči se věnují florbalu na elektrických vozících (EWH). Nyní klub sdružuje 12 hráčů a 20 osob
vykonávající dobrovolnickou činnost, zejména v podobě osobní asistence. Již v loňském roce se projekt „Pomáháme
smíchem“ setkal s velkou odezvou a ani pro letošní ročník organizátoři nepočítají s poklesem zájmu ze strany široké
veřejnosti, ba naopak.
Na premiérovém představení se podařilo vybrat 96.850 Kč. Celý výtěžek bude využit zejména na uhrazení nákladů
souvisejících s potřebnou osobní asistencí, bez níž by se hráči nemohli do činnosti organizace zapojit.

Zdroj: PROTEXT, google
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Související články
NAŠE PRVNÍ DÁMY, 1. DÍL: CHARLOTTA GARRIGUE MASARYKOVÁ - BOJOVNICE ZA PRÁVA
ČESKOSLOVENSKÝCH ŽEN
Ze společnosti

Přichystali jsme pro vás unikátní cyklus článků o našich prvních dámách. Zaměřili jsme se na jejich životní příběhy i vztah k módě.
V prvním díle odhalíme tajemství naší první dámy Charlotty Garrigue Masarykové.
Celý článek 

ROUŠKY JAKO BYZNYS ANEB ZBLÁZNILI JSTE SE?
Móda

Lifestyle

Ze společnosti

Že je dnešní situace nelehká, o tom není pochyb. V množství informací ohledně COVID-19 nám nezbývá než důvěřovat vládě a
odborníkům. Hlavně bychom se měli pokusit neztěžovat situaci profesionálům, kteří jsou tomuto virovému onemocnění vystaveni
nejvíce a jsou na ně kladeny největší nároky, tedy lékařům, zdravotníkům a vědcům.
Celý článek 

THE CARRIE DIARIES, MÓDA TEENAGERŮ ANEB CO BYLO PŘED SEXEM VE MĚSTĚ
Móda

Rady redakce

Ze společnosti

Všechny ženy znají seriál Sex ve městě, ale víte, co bylo před ním? O tom se dozvíte v tomto prequelu o životě mladé Carrie
Bradshaw a jejích módních začátcích. Můžete se těšit na velkou dávku zábavy a stylu.
Celý článek 

KATKA ŘÍHOVÁ A KAREL KAŠÁK: JAKÝ VZTAH MAJÍ K MÓDĚ
Ze společnosti

Říkají nám, jak se máme oblékat, ale návrháři to nejsou. Říkáme, jaké bude počasí, ale meteorologové nejsme. Vyzpovídali jsme
dva nejoblíbenější moderátory počasí. Jaký vztah mají k meteorologii a jaký k módě? A že si tyto obory nejsou až tak cizí. Na to
nám odpovídala Katka Říhová a Karel Kašák.

Celý článek 

RAF SIMONS NASTUPUJE JAKO POMOCNÝ KREATIVNÍ ŘEDITEL DO PRADY
Návrháři

Ze společnosti

O tom, že by se Raf Simons mohl připojit k Miuccie Pradě, se spekulovalo již nějakou dobu. A konečně je to tady. Belgický návrhář
nastoupí jako pomocný kreativní ředitel do Prady a společně s Miucciou představí první kolekci v září 2020.
Celý článek 

ČESKÁ NÁVRHÁŘKA HANA ZELENKOVÁ: MUŽI SE NAUČILI ŘEŠIT SVŮJ ZEVNĚJŠEK A NENÍ JIM JEDNO, CO SI
OBLÉKNOU

Návrháři

Módní přehlídky a
návrháři

Domácí
tvorba

Ze společnosti

Módnímu návrhářství se věnuje prakticky od svých dětských snů a představ až po současnost. Nyní jí nejvíce baví módní besedy,
hra s materiály i ženy a muži, kteří se nebojí být něčím originální. Jaké plány má česká návrhářka Hana Zelenková pro letošní rok?

Celý článek 

ANNA K. NABÍRÁ SÍLY VE ŠPINDLU. HOJNĚ SI UŽÍVÁ LYŽOVÁNÍ I DOBRÉHO JÍDLA
Ze společnosti

Skiareál Špindlerův mlýn je vyhledávaným místem pro zimní radovánky a aktivní relax. Svou zaslouženou dovolenou si zde
vychutnává i Anna K., která však prozradila, že i aktivní odpočinek nese svou daň.
Celý článek 

KLÁRA HAUNEROVÁ: MÓDA A MINIMALISMUS
Ze společnosti

Zakladatelka a majitelka Institutu módní tvorby v Praze se zabývá přednáškovou činností ohledně fashion industry v Čechách a
v zahraničí a propaguje udržitelnost v módním průmyslu. Svým počínáním ukazuje i ostatním návrhářům, že to jde dělat i jinak a
přesto dobře!
Celý článek 

BŘEZNOVÉ MUST HAVES: JARU SLUŠÍ DETAILY
JAK
ZAČÍT STÍM
KETO
DIETOU ANEB
5 UŽITEČNÝCH
KROKŮ, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT NA
VYKROČTE
SPRÁVNÝM
SMĚREM
S FIT PROTEIN
PAMĚTI

Žijte s módou
PRABAL GURUNG ZABODOVAL LUXUSEM A NADČASOVOSTÍ
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