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Sdružení Barbořice vyrazilo na jarní úklid
přírody: nasbírali 400 kilo odpadků
Kroměříž – Úctyhodných čtyři sta dva kilo odpadků se podařilo v sobotu posbírat

čtrnácti dobrovolníkům a členům sdružení Barbořice v remízku za psychiatrickou

léčebnou v Kroměříži. V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko vyrazili

s igelitovými pytli, rukavicemi a dobrou náladou vysbírat odpadky, které se tu

pravidelně hromadí.

Remízek za psychiatrickou léčebnou si 18. dubna vzali do parády dobrovolníci a členové sdružení

Barbořice. V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko sen vyrazili posbírat odpadky. Autor:

DENÍK/Soňa Ličková
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Záhlinicích otevřeli pivovar, přijel kněz Czendlik i
ministr (/zpravy_region/v-zahlinicich-lide-
ochutnali-pivo-nasich-dedu-20150815.html)
dnes 21:57

Záhlinice – V Záhlinicích v sobotu odpoledne slavnostně otevřeli pivovar. Tuto slávu

s názvem Pivo našich dědů si nenechalo ujít opravdu mnoho lidí z širokého okolí. Na…

Ve Zdounkách opravují zničené chodníky kolem průtahu
(/zpravy_region/ve-zdounkach-opravuji-znicene-chodniky-
kolem-prutahu-20150815.html)

dnes 11:55

Zdounky – Zhruba tři sta metrový úsek starých zničených chodníků v ulici Střílecká opravují

dělníci v těchto dnech ve Zdounkách.

Taxík srazil
u Hulína
mladou
ženu. Ta
nehodu
nepřežila

(/nehody/taxik-srazil-u-hulina-zenu-ta-nehodu-neprezila-
20150815.html)

dnes 09:47  8 (/diskuse/taxik-srazil-u-hulina-mladou-zenu-ta-nehodu-neprezila.html)

Hulín, Záhlinice – Mezi Hulínem a Záhlinicemi srazil v sobotu nad ránem taxík mladou ženu,

ta nehodu nepřežila. U dopravní nehody asistují profesionální hasiči z…
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Abú Bakr Al-Bagdádí (44), vůdce fanatiků

z Islámského státu, si udělal z americké zajatkyně

Kayly… celý článek ›
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Muž přes palubu! Pasažéři na Filipínách

vyskakovali z hořícího trajektu
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utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-

exchange)

Byli vyděšení k smrti! Pasažéři hrůzou vyskakovali z

trajektu, který náhle vzplál poté, co v sobotu ráno…

celý článek › (http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

svet/337118/muz-pres-palubu-pasazeri-na-filipinach-

vyskakovali-z-horiciho-trajektu.html?

utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-

exchange)

Unesené Češky po návratu: Hanka žije

podle islámu! Tonča pomáhá dětem

(http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

udalosti/337105/unesene-cesky-po-

navratu-hanka-zije-podle-islamu-tonca-

pomaha-detem.html?

utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-

exchange)

Už pět měsíců si Hanka a Tonča užívají domova. Každá

ale snáší návrat do reality jinak. Zatímco blonďatá…

celý článek › (http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

udalosti/337105/unesene-cesky-po-navratu-hanka-

zije-podle-islamu-tonca-pomaha-detem.html?
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Hledáte práci? Připravte se, možná si vás

„Je to jedna z lokalit, kterou uklízíme pravidelně. I přesto, že sem

chodíme dvakrát ročně, pokaždé tady nasbíráme několik pytlů,"

upozornila předsedkyně sdružení Veronika Habrová.

Pneumatika, bota, pet flašky, staré hodinky, výfuk z auta, cédéčka,

obaly od sladkostí i injekční stříkačky: to všechno se podařilo

během úklidu v přírodě najít.

„Bohužel to není zdaleka všechno," konstatovala místopředsedkyně

sdružení Kamila Sýkorová.

Barbořice pořádá úklidové akce zvané Ekoscuky pravidelně. Na

podzim chystají další.

„Za všechny Ekoscuky se nám už podařily posbírat skoro tři tuny

odpadu," dodala Kamila Sýkorová.

19.4.2015


(http://www.facebook.com/sharer.php?

u=http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/sdruzeni-

barborice-

vyrazilo-na-jarni-

uklid-prirody-

nasbirali-400-

kilo-odpadku-

20150419.html)

 
(https://plus.google.com/share?

url=http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/sdruzeni-

barborice-

vyrazilo-na-jarni-

uklid-prirody-

nasbirali-400-

kilo-odpadku-

20150419.html)

(/zpravy_region/v-zahlinicich-lide-ochutnali-pivo-nasich-dedu-20150815.html)

(/zpravy_region/ve-zdounkach-opravuji-znicene-chodniky-kolem-prutahu-20150815.html)

(/nehody/taxik-srazil-u-hulina-zenu-ta-nehodu-neprezila-20150815.html)

(http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

svet/337118/muz-pres-palubu-pasazeri-na-

filipinach-vyskakovali-z-horiciho-

trajektu.html?

utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-

exchange)

(http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

udalosti/337105/unesene-cesky-po-

navratu-hanka-zije-podle-islamu-tonca-

pomaha-detem.html?

utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-

exchange)

(http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

udalosti/336889/hledate-praci-pripravte-

se-mozna-si-vas-najde-sama-na-socialni-

siti.html?

utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-

exchange)

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/337118/muz-pres-palubu-pasazeri-na-filipinach-vyskakovali-z-horiciho-trajektu.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/337105/unesene-cesky-po-navratu-hanka-zije-podle-islamu-tonca-pomaha-detem.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://kromerizsky.denik.cz/nehody/taxik-srazil-u-hulina-zenu-ta-nehodu-neprezila-20150815.html
http://kromerizsky.denik.cz/diskuse/taxik-srazil-u-hulina-mladou-zenu-ta-nehodu-neprezila.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/337139/sef-islamskeho-statu-al-bagdadi-brutalne-znasilnoval-americanku.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
https://plus.google.com/share?url=http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/sdruzeni-barborice-vyrazilo-na-jarni-uklid-prirody-nasbirali-400-kilo-odpadku-20150419.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/337105/unesene-cesky-po-navratu-hanka-zije-podle-islamu-tonca-pomaha-detem.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/sdruzeni-barborice-vyrazilo-na-jarni-uklid-prirody-nasbirali-400-kilo-odpadku-20150419.html
http://kromerizsky.denik.cz/nehody/taxik-srazil-u-hulina-zenu-ta-nehodu-neprezila-20150815.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/337118/muz-pres-palubu-pasazeri-na-filipinach-vyskakovali-z-horiciho-trajektu.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/337105/unesene-cesky-po-navratu-hanka-zije-podle-islamu-tonca-pomaha-detem.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/v-zahlinicich-lide-ochutnali-pivo-nasich-dedu-20150815.html
http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/ve-zdounkach-opravuji-znicene-chodniky-kolem-prutahu-20150815.html
javascript:(function(){ window.twttr=window.twttr||{ };var D=550,A=450,C=screen.height,B=screen.width,H=Math.round((B/2)-(D/2)),G=0,F=document,E;if(C>A){ G=Math.round((C/2)-(A/2))}window.twttr.shareWin=window.open('http://twitter.com/share','','left='+H+',top='+G+',width='+D+',height='+A+',personalbar=0,toolbar=0,scrollbars=1,resizable=1');E=F.createElement('script');E.src='http://platform.twitter.com/bookmarklets/share.js?v=1';F.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(E)}());
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/337118/muz-pres-palubu-pasazeri-na-filipinach-vyskakovali-z-horiciho-trajektu.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/336889/hledate-praci-pripravte-se-mozna-si-vas-najde-sama-na-socialni-siti.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://kromerizsky.denik.cz/autor/sona-lickova-2416.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/337139/sef-islamskeho-statu-al-bagdadi-brutalne-znasilnoval-americanku.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange
http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/v-zahlinicich-lide-ochutnali-pivo-nasich-dedu-20150815.html
http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/ve-zdounkach-opravuji-znicene-chodniky-kolem-prutahu-20150815.html

