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Dobrodelni tek Hop na grad
V nedeljo, 14. maja  1. Hop na Grad, dobrodelni tek v korist otrok na
Pediatrični kliniki
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Pediatrična klinika

Izkupiček, zbran s startninami in dobrodelnimi prispevki, bo namenjen nakupu endoskopa za nujno
obravnavo dojenčkov.

1. Hop na Grad, dobrodelni tek v korist otrok na Pediatrični kliniki, bo potekal v
Ljubljani v nedeljo, 14. maja 2017, z začetkom ob 10. uri. Pobudnika dobrodelnega
teka sta zdravnika Pediatrične klinike, pri organizaciji pa jima pomagata Športno
društvo Povodni mož kot glavni organizator in Založba Rokus Klett kot
soorganizatorka in glavna donatorica. Izkupiček, zbran s startninami in
dobrodelnimi prispevki, bo namenjen nakupu endoskopa za nujno obravnavo
dojenčkov.
S tekom izpred Pediatrične klinike v Ljubljani po urejeni progi na Ljubljanski grad in
nazaj (ali po krajših in otrokom prilagojenih progah brez vzpona) želijo organizatorji
dogodka pomagati najmlajšim pacientom klinike: prav njim bo namenjen novi
endoskop. Ta način podpore in promocije projektov v zdravstvu je že nekaj let
znan v tujini, zdaj ga želijo uveljaviti tudi v Sloveniji.
Častno pokroviteljstvo nad dogodkom sta sprejela predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, ki bo tudi častni
govornik na odprtju.
Čeprav spomladi v Sloveniji poteka več tekov, tudi dobrodelne narave,
organizatorji računajo, da se bo prireditev skozi leta hitro razvijala. Letošnjega
prvega teka Hop na Grad se bo udeležilo več kot 600 tekačev, kar ga kljub prvi
izvedbi že uvršča med najbolj obiskane pomladne tekaške prireditve v Ljubljani in
širši Sloveniji.
»Zavedamo se, da smo s svojim tekom v družbi velikih, kot sta Tek po poti
spominov in tovarištva ter Wings for Life. Pa smo kljub temu ponosni na ta malo
drugačni sijaj, ki ga teku Hop na Grad daje njegov neposredni namen,« pravi dr.
Nina Battelino.
»Ta dogodek ima tri ključne sestavine: dobrodelni namen, prijetno druženje in
gibanje. Prav gibanje je eno najboljših zdravil: vsakič, ko se gibamo, je naš um
ostrejši. Iz tega razloga redno tečem tudi sam. Hop na Grad je tekaški dogodek, ki
ne le spodbuja k zdravemu načinu življenja, pač pa tudi povezuje ljudi v
dobrodelnem vzgibu in gradnji skupnosti, iz katere izhajamo,« dodaja dr. Damjan
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Osredkar.
Več o dobrodelnem tekaškem dogodku lahko preberete tudi na spletni strani Hop
na grad
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Grajski dnevi na Ljubljanskem
gradu
Brezplačni dogodki za vso
družino od 19. do 21. maja

V Šiški do leta 2019
najmodernejši nakupovalni
center
Vrednost novega nakupovalnega
centra v Šiški bo približno 150

Ljubljana praznuje
Župan Zoran Janković podelil
najvišja priznanja mesta –
nagrade in plakete Ljubljane ter
naziva častna meščanka in

milijonov evrov

center

častni meščan.
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V Ljubljani prenovljena
Švicarija
V osrčju parka Tivoli je svoja
vrata odprla prenovljena
Švicarija, sodoben umetniški

9.maj, praznik Ljubljane
Ljubljana bo tudi letos
občinski praznik obeležila z več
dogodki

Prvi maj na ljubljanskem
Rožniku
Za prvi maj na ljubljanskem
Rožniku je vse nared: »Naš
praznik, naš prvi maj!«

25. 4. 2017 7:41

24. 4. 2017 16:59
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Prenova osrednje ljubljanske
tržnice
Mestna občina Ljubljana
predstavlja prenovo osrednje
ljubljanske tržnice, ki vključuje
podzemno garažo ter novo ureditev prostora

20. 4. 2017 15:25

V ljubljanski Mestni hiši
dobrodelna razstava
Unicefovih Punčk iz cunj
Punčke iz cunj pod okriljem
UNICEFa Slovenija že 14 let
rešujejo življenja otrok v državah v razvoju

Zaključek akcije Za lepšo
Ljubljano
Za zaključek: čiščenje
Ljubljanice, vodene kolesarske
ture, Sapramiškin vodnjak ...

20. 4. 2017 7:25

19. 4. 2017 17:21

100. ljubljanska Odprta kuhna
Ekipa Odprte kuhne bo ta petek
obeležila prav poseben trenutek

70 let Lekovih gasilcev
70 let poguma, plemenitega
poslanstva in pomoči

18. 4. 2017 12:58

18. 4. 2017 11:36

17. 4. 2017 19:21

Na ljubljanskih Žalah vozi
Kavalir
Novost: brezplačni prevoz po
pokopališču ŽALE

Znani so glasbeni izvajalci 20.
Škisove tržnice
Škisova tržnica bo 11. maja

Aerodrom Ljubljana je Fraport
Slovenija, obeta se širitev
potniškega terminala
S širitvijo potniškega terminala
bodo odpravili ozka grla, ki
nastajajo zaradi naraščajočega števila potnikov

V ljubljanskem lokalu ženska
umrla nasilne smrti
Policisti so bili o dogodku
obveščeni okoli 16.30, na kraju
dogodka pa so 49letnemu
Ljubljančanu odvzeli prostost.
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