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Aktualita, 26. 11. 2018

Koncert pro Magdalénu

Za

spacák

i

ponožky

na

koncert?

S Magdalénou a Meetinou je možné všechno!
Ve tvrtek 21. 11. prob hl v inspirativním
Prostoru39

koncert

kapel

The

Guilty

Pleasures a The Yuri Andropov Experience
Band. Vstupenkou byl práv spacák, deset
pár ponožek nebo 100 K na vitamíny. A to
vše pro klienty Magdalény, kte í se ocitli bez
domova. Všem, kte í se do této dobro inné
The Guilty Pleasures

akce zapojili, pat í obrovské díky.

Zatímco teploty na n kterých místech klesají pod bod mrazu, snažíme se p ipomenout, že je možné
pomoci a vyjád it zájem o druhé, být solidární s lidmi, kte í nemají takové podmínky jako my.
Chceme pomoci t m, kte í naši podporu pot ebují k zajišt ní základních pot eb, k p ežití. I takoví lidé
jsou klienti Magdalény, p edevším našich terénních program

na P íbramsku, Benešovsku

a Berounsku.

Prostor39 nám poskytl celé patro, které svým komorn jším prost edím umožnilo propojit kapelu
s jejími poslucha i. Celým ve erem vládla uvoln ná atmosféra, kterou umoc oval ohe v krbových
kamnech. Ten jakoby symbolicky p ipomínal fakt, že pakliže venku mrzne, je o to více pot eba myslet
na ty, kdo nemají to št stí užít si ve ery v teple domova.

Rocker m z Guilty Pleausures a všem len m punk-noise-country kapely Yuri Andropov d kujeme,
že do toho šli s námi, s chutí, bez nároku na honorá . D kujeme žižkovskému tv

ímu prostoru39 za

poskytnutí zázemí, Meetin a všem dobrovolník m za organizaci a vám všem, kte í jste nás jakkoliv
podpo ili. Nás zah ejete na duši a naše klienty na t le.
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„Meetina se snaží propojovat lidi, podporovat
organizace,

které

d lají

užite nou

práci.

Tentokrát jsme si vybrali Magdalénu. Jsme rády,
že jsme se tu mohly se všemi potkat a spole

si

popovídat, zatan it. A k tomu ud lat n co hezkého
pro lidi venku,” vysv tluje motivaci k po ádání
akce Veronika Macová z Meetiny.

The Yuri Andropov Experience Band

„Vím, co p esn d láte a moc si toho cením, proto vám ráda ješt p isp ji.“ sv ila se nám jedna
z poslucha ek v pr

hu koncertu.

A co vše jsme díky vám získali? T ináct funk ních spacák , n kolik pár teplých ponožek, zimní
rukavice, teplý podsedák, polštá a 3900 K na nákup vitamín a dalších pot eb, které pomohou našim
klient m lépe p ežít zimu.
kujeme.

Za Magdalénu, o.p.s.
Ing. Petra ermáková
Koordinátorka dobrovolník ,
pé e o dárce, asistentka PR
cermakova@magdalena-ops.cz
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