Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
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Vaša kritika: Zapuščena
cesta od Lešnice do Otočca
1.6.2014

Kolesa sreče - kolesarski izlet z namenom
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Dolenjske Toplice - Kolesa sreče – tako so
Rotary klub Dolenjske Toplice, Servis in
prodaja koles Štangelj ter Društvo Sonshine –
Evropski center za obravnavo avtizma
poimenovali kolesarski izlet z dobrodelnim
namenom, ki ga po okolici Dolenjskih Toplic
pripravljajo v soboto, 31. maja. Druženje v
naravi, ki se bo začelo ob 8.15, bodo nagradili
z osveščanjem o avtizmu, zbran denar pa
namenili za pomoč družinam, ki živijo z
avtizmom.

Udeleženci bodo na startu dobili spominsko majico in plastenko z vodo, na dveh postajah pa
topel zeliščni čaj oziroma sadež. Za po poti naj imajo hrano iz nahrbtnika, na cilju pa jih bo čakal
topel obrok. Na prvi postaji, Turistični kmetiji Plavica, se bodo seznanili z zeliščarstvom, na
drugi pa z avtizmom. Na cilju pripravljajo glasbeni program in srečelov, glavni dobitek bo kolo.
»Veseli nas, da smo na enem mestu združili naravo, druženje, rekreacijo in še dobro delo. A
dogodek ni namenjen samo zbiranju sredstev, želimo tudi razširiti razumevanje avtizma in ga
osvetliti, ker je to zelo pomembno za družine, ki živijo v avtizmom. Pomagamo namreč lahko le
celostno, za to pa potrebujemo ozaveščeno družbo, ki avtizem razume,« je poudaril Primož
Mihelič iz Društva Sonshine.
M. Ž.
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Skupščina Športne zveze
Črnomelj - denarja vedno
premalo, a uspehi so
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Tri, dva, ena - gremooo v
Bosno!
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Slovenska vas V Slovenski vasi
v občini
Šentrupert so
včeraj pripravili
drugo srečanje
Slovenskih vasi. V Sloveniji so...

Drago Gradišek
dirigentsko palico predal
Petru Gabriču

Šentjernej Letošnji vpis
predšolskih otrok
v novo šolsko
leto v Vrtec
Čebelica spet
kaže na problem prostorske ...

Komentiraj prispevek
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Srečanje Slovenskih vasi

V Čebelico za enkrat niso
mogli sprejeti vseh
malčkov

zadnji komentarji

najbolj brano

FOTO: Jubileja belokranjske in dolenjske...
Jože: Bil je Pavlič in tudi Kekec,kako bi...
Svetniki za razporejanje romskih učencev po...
lojze: O veš veš samo se delaš da ne. Malo...
FOTO: Jaka, Krka, Sani... prvaki!
kren: Ali sedaj sledijo na sprejemu...
FOTO: Povorka na 42. Tednu cvička
vilibald: če nimamo nič, tud tega pijančevanja...
V Ljubljano prepeljali inkubator. Po Preski...
Pavel-2: Da ni medved bil tudi tisti, ki je...
Več komentarjev ›

V nesreči dva
poškodovana, medved v
čebelnjaku

Izračunajte vsoto devet in devet:
Pozabljeno geslo

Najboljši dijaki in dijakinje
SGLŠ na nagradnem izletu
v Kopru

Dolenjske
Toplice - Rotary
klub Dolenjske
Toplice, Servis in
prodaja koles
Štangelj ter
Društvo Sonshine, so v soboto
uspešno...

Krško - Pred
kratkim je
‹ nazaj
Simfonični
orkester
Glasbene šole
Krško pripravil
svoj letni koncert, ki je bil prav...

Zvočni zapisi

Prijava
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Kolesarili za boljše
razumevanje avtizma

Kot so dejali, bodo 'kolesa sreče' začeli vrteti
in jih tudi ustavili na topliški jasi, vmes pa bodo
udeleženci prekolesarili 22,5 kilometrov dolgo
Trasa sobotnega dobrodelnega kolesarjenja. (Vir:
krožno pot okoli Dolenjskih Toplic in Straže,
Rotary klub Dolenjske Toplice)
večinoma po gozdnih in poljskih poteh.
Posebej vabijo družine, mlajši kolesarji pa naj
bodo stari vsaj 10 let.

Uporabniško Ime

DL: Izpod peresa Helene
Mrzlikar: Hrana – tema, ki ni
nikoli izčrpana

FOTO: Pušelšank v Dragi

Oddaj komentar
Registracija

Ob 10.58 se je
na obvoznici
Krško-Brestanica
zgodila prometna
nesreča z
udeležbo dveh

Pogoji uporabe

vozil.

NOVO - Tisk na
art platno
printalnica.si

Fotografijo vam natisnemo na
platno in napnemo na
kvaliteten podokvir.

sobota, 31. maj
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