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KALENDÁRIUM

19:00 Monika Načeva v Knihovně
Václava...
(https://otevrenenoviny.cz/udalost/mo
nika-naceva-v-knihovne-vaclava-
havla-online/?instance_id=170360)

10:00 Primátorská potravinová sbírka
v...
(https://otevrenenoviny.cz/udalost/pri
matorska-potravinova-sbirka-v-
praze/?instance_id=170355)

19:00 CAMP online: Budoucnost
Letiště ...
(https://otevrenenoviny.cz/udalost/ca
mp-online-budoucnost-letiste-
vaclava-havla/?instance_id=170348)

13:00 Adventní zastavení v Dolních
Poč...
(https://otevrenenoviny.cz/udalost/adv
entni-zastaveni-v-dolnich-pocernicich-
2/?instance_id=170361)

18:00 Sbírka na Černém Mostě na
pomoc ...
(https://otevrenenoviny.cz/udalost/sbir
ka-na-cernem-moste-na-pomoc-
utulku-v-melniku/?
instance_id=170347)

9:00 Koloděje – farní kostel –
neděln...
(https://otevrenenoviny.cz/udalost/kol
odeje-farni-kostel-nedelni-mse/?
instance_id=164768)

20:15 Česká filharmonie živě u vás
na ...
(https://otevrenenoviny.cz/udalost/ces
ka-filharmonie-zive-u-vas-na-ct-art/?
instance_id=170314)

15:00 Koncert v Katedrále Notre-
Dame n...
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Tip na vánoční dárek:
předplatné Hospodářských
novin
 16.12.2020

Magistrát a Charita otevřely
novou noclehárnu pro lidi bez
domova
 16.12.2020

Nové tůně navazují na
obnovený mokřad. Výsledek
spolupráce Českého svazu
ochránců přírody, Škoda Auto
a Římskokatolické farnosti
Sobotka
 16.12.2020

Doplnění ON: 
FB a web DO PARKU

https://www.facebook.com/doparku/

PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY

Označeno štítky: ČRČR  PRAHAPRAHA

PODROBNOSTI O UŽIVATELI ZITA KAZDOVÁ

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně
– naše okolí i svět zázračně prokouknou!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zobrazit kalendář  (https://otevrenenoviny.cz/kalendar-akci/)
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UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Magistrát a Charita otevřely novou
noclehárnu pro lidi bez domova
 16.12.2020

Nové tůně navazují na obnovený
mokřad. Výsledek spolupráce Českého
svazu ochránců přírody, Škoda Auto a
Římskokatolické farnosti Sobotka

 16.12.2020

Rada hl. m. Prahy odmítla změnu
územního plánu na rozšiřování letiště o
novou runway. Dobrá zpráva od
Arniky.org

 15.12.2020

Tipy na vánoční dárky z Ekologického
institutu Veronica
 15.12.2020

Pozvání na seminář Otevřeného
prostoru 2021: Green New Deals?
Přihlášky do 31. prosince 2020
 15.12.2020

Tweet Like 1

Předchozí:
Zoologickou zahradu v době epidemie
podporuje hlavní město. My můžeme
také: Stravenky pro zvířata!
AKTUALIZACE

« Následující:
Doporučení Magistrátu a Zdravotnické

záchranné služby hl. m. Prahy: Jak
stonat s koronavirem doma

»

ODESLAT ODPOVĚĎ

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

Jméno *

E-Mail *

Webové stránky

Uložit do prohlížeče jméno, email a webovou stránku pro budoucí komentáře.

Odeslat komentář

(https://otevrenenoviny.cz/udalost/kon
cert-v-katedrale-notre-dame-na-tv-
france2/?instance_id=170324)

9:00 Koloděje – farní kostel –
neděln...
(https://otevrenenoviny.cz/udalost/kol
odeje-farni-kostel-nedelni-mse/?
instance_id=164769)

9:00 Koloděje – farní kostel –
neděln...
(https://otevrenenoviny.cz/udalost/kol
odeje-farni-kostel-nedelni-mse/?
instance_id=164770)
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