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MÁ VLAST CESTAMI PROM ĚN

Jak zvládáte stres ve zkou škovém

je název již 10. ro čníku národní putovní výstavy, kterou si m ůž ete prohlédnout v Knihovn ě PF UK do

období?
Dobrým naplánováním p řípravy
40 hlasujících
Aktivním sportem

17 hlasujících

Posezením s p řáteli / kolegy
6 hlasujících
Čokoládou

20 hlasujících

Dlouhým spánkem

17 hlasujících

Nijak, spoléhám na štěstí
73 hlasujících

Výstava p řiná ší sv ědectví o p říznivých prom ěnách zanedbaných míst a sídel v naší krajin ě. Díky odho
řady dárc ů se chátrající stavby m ění v d ůstojné objekty s u žite čnou náplní, ve řejný prostor dostává n
nacházejí sv ůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.
do leto šního ro čníku se p řihlásilo 121 prom ěn a vy si m ůž ete v Knihovn ě PF UK prohlédnout 14 z
více informací o projektu najdete na webu Má vlast cestami prom ěn.
můž ete se také zú častnit hlasování o nejlep ší prom ěnu roku 2018 , které probíhá do 30. dubna
Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//ma  vlast  cestami  promen  nova  vystava  v  knihovne  pf  uk  1404044711.html

Celkem hlasujících: 173
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