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PROFESOR IVAN ŽENATÝ PRO CENTRUM KAŇKA NAPLNIL S 

TÁBORSKÝM BOLECHEM DIVADLO. HOSTÉ SI ODNESLI 

POVZNÁŠEJÍCÍ ZÁŽITEK. 
 

 

Snižování státních dotací do sociální oblasti nutí neziskové organizace, které sociální služby poskytují, aby 

hledaly i jiné zdroje financování svého provozu. Centrum Kaňka uspořádalo benefiční večer na záchranu 

svých terapeutických programů pro děti s postižením. 

 

„Dobročinný koncert vznikl díky tradici místního orchestru Bolech, kterému je vlastní myšlenka darovat své 

umění ve prospěch někoho potřebného. Nalezli jsme v Bolechu silného partnera, který nám pomohl získat pro 

myšlenku pomáhat další výjimečné osobnosti a spolky. Hvězdou večera se stal houslový virtuos profesor Ivan 

Ženatý, který nám nezištně věnoval svůj čas a strávil v Táboře čtyři dny. Při jeho páteční návštěvě dětí v Kaňce 

došlo ke krásným a velmi emotivním chvílím. Jeho přítomnost na pódiu a interpretace skladeb L. van Beethovena 

a Jerry Bocka v sobotu vyvolala v zaplněném  sále Divadla Oskara Nedbala téměř posvátné ticho, následované 

bouřlivým potleskem. 

Nebylo by ale spravedlivé upozadit při poděkování ani sbory Domino, Hlahol a Strýctet a sólisty Ludmilu 

Peřinovou a Paula Batto. Je nutné za tímto krásným počinem vidět dlouhé hodiny cvičení a zkoušek, jež nám 

všichni účinkující, kteří se zřekli svých honorářů, darovali. Je to pro nás velké ocenění naší práce a snahy.“ 

tlumočí poděkování Centra Kaňka Ludmila Budilová. 

 

Kaňka pro svůj benefiční koncert nalezla i další silné partnery. Nadace České pojišťovny a Město Tábor vyšli 

vstříc finančně a zasloužili se tak o to, že každá prodaná vstupenka byla již přímým příspěvkem na zachování 

terapeutickým programům. Společnost RUDI a hotel Nautilus přispěli svými službami. Krásný je i dar 

společnosti Tempus Libri, která Kaňce darovala do plánované dobročinné aukce cennou pergamenovou listinu. 

 

Vznešená a strhující atmosféra koncertu na své návštěvníky silně zapůsobila. Dokladem toho je kromě ohlasů 

z řad diváků i hezké gesto firmy Hora s.r.o., která původně deklarovaný výtěžek 80.000 Kč přímo na koncertu 

ještě navýšila a zakulatila tak na rovných 100.000 Kč. 

 

 

 

 

 

gsm: 734 100 558, e-mail: budilova@kanka.info 


