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Stand up comedy v
Klatovech podpoří
hendikepované
florbalisty

Richard

Nedvěd, Ester Kočičková a Pavel Hynek

se zúčastní benefice ve stylu pořadu Na

stojáka,  jejíž výtěžek poputuje

občanskému sdružení Lenox. Toto

sdružení se zabývání sportem tělesně

postižených. Aktivně podporuje

zejména tým florbarlistů na elektrických

vozících SK Indians Plzeň. „Návštěvníci

tak budou mít poprvé možnost vidět v

Klatovech naživo představení ve stylu

stand up comedy, které je v České

republice v posledních letech velmi

populární,“ řekl organizátor Lukáš

Kroupa.

Celá akce se uskuteční 28. února  od 19

hodin v kulturním domě v Klatovech.

 Součástí večera bude také premiéra

dokumentu o florbalu na elektrických

vozících. „Celý náš projekt, který

podpořil i program Think Big, má

několik fází. Jako první jsme psali

scénář, pak jsme dokument natáčeli.

Dále jsme se snažili o propagaci

benefice. Nejdůležitější je však

samozřejmě samotný večer,“ vysvětluje

Kroupa.

Celý výtěžek ze vstupného bude přímo

večer předán zástupcům sdružení.

Pokud jste z okolí Klatov a máte chuť se

zasmát a přitom pomoct, objednejte si

vstupenky na http://www.lenoxos.cz/

„Pobavit se a přitom pomoct, právě to

je náš hlavní cíl,“ uzavírá Lukáš Kroupa.

Ladislava Blažková
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