
SEVERKA UKLÍZÍ BOHUNICE 

2. 4. 2022 
 

Kdo najde nejlepší kuriozitu? Kdo sesbírá nejvíc víček nebo najde nejvíce pneumatik? 

Kdo najde nejzajímavější spotřebič, nejmenší odpadek nebo naopak největší 

odpadek? Budeš to právě ty? 

Pojďte si užít hezkou rodinnou procházku a pomoci našemu okolí od odpadků a 

všeho, co do přírody nepatří. Vezměte s sebou, rodiče, příbuzné, kamarády a 

přijďte si užít jarní chvilky a pomoci naší přírodě a městu. Společně nám uklízení 

uteče rychleji. Tentokrát se zaměříme na oblast kolem toku Leskava, ulice Kovárna, 

cesta směr Moravany. Akce je součástí celorepublikové akce Ukliďme Česko! 

 

Začátek: v 9.00 hodin u klubovny  

Konec: kolem 12 hodiny nebo podle vašich časových možností 

Na sebe: pevné boty, pohodlné oblečení dle počasí, oddílové tričko 

S sebou: rukavice na uklízení, menší sáček na sběr odpadků, svačinu a pití a 

dobrou náladu 

Kontakt: Elis (747 421 758) 
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Pokud se vám nehodí vyrazit s námi v sobotu, můžete 

jít kdykoliv během víkendu. U klubovny bude 

k dispozici samoobslužný pytlomat nebo použijte 

vlastní pytle. Plné pytle odpadků můžete odnést 

k blízkým popelnicích nebo je nechat na sběrných 

místech na ulici Podsedky a Střelická a odtud bude 

odpad následně během týdne odvezen popeláři.  
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