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Vážení a milí,
Hlásíme se Vám s novým číslem věstníku ANNO JMK…
Protože se nám chýlí k závěru letošní rok dobrovolnictví, přinášíme pozvánky
na některé zajímavé akce s tímto tématem, ale nejen na ně!
A protože zítra je 28. října, jeden z nejvýznamnějších dnů naší historie, vznik
samostatného československého státu, určitě si rádi počtete, co vše se
v tento den stalo u nás i ve světě v průběhu věků…
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C5%99%C3%ADjna

Klub UNESCO Kroměříž a ANNO ZK Vás srdečně zvou na Den pro
dobrovolníky, viz.pozvánka

Další akcí pro dobrovolníky je Průvod Dobrovolníků, jste srdečně zváni…

Centrum naděje a pomocí, Vodní 13, Brno pořádá 15.11. od 16,30 hod
diskusní setkání s porodní asistentkou "Na začátku těhotenství".
Je určeno pro všechny, kdo se chtějí více dozvědět o těhotenství, chtějí více
vědět o tom, co je pro zdravý vývoj děťátka i maminky důležité.
Budeme si povídat i o vyšetřeních v těhotenství, proč se provádějí a jaký pro
maminku a miminko mají přínos. Je možné se svěřit, pokud maminky trápí
některé obtíže spojené se začátkem těhotenství
Setkání je určeno již nastávajícím rodičům od prvních týdnů těhotenství do
20. týdne těhotenství.
Bližší informace a přihlášky na www.cenap.cz

XV. VŠESOKOLSKÝ SLET 2012
150 LET V POHYBU

Zveme všechny věkové kategorie,
jednotlivce i kolektivy přidejte se k nám a nacvičujte s námi
sletové skladby
KDO

KDE

VEDOUCÍ

rodiče a děti,
předškolní děti

Brno-Žabovřesky
Na Rosničce

Jarmila Staňková
tel.:721 386 261
staňková.jarmilala@slapanice.cz

mladší žákyně

Brno I
Kounicova 20

Radka Dvořáková
tel.: 602 573 528
dvorakovaradka@seznam.cz

starší žákyně, dorostenky,
mladší ženy

Brno I
Kounicova 20

Hana Mašková
776 395 471
hanuny@seznam.cz

ženy

Brno – Komín
Svratecká 11

Vlaďka Přemyslovská
723 458 668
přemyslovská@seznam.cz

senioři

Brno I
Kounicova 20

Helena Rašínová
546 221 215

Další informace na www.sokolmachal.cz

Divadelní soubor Josefa Kajetána Tyla ve Slatině představuje svůj projekt
Divadlo dětem, divadlo seniorům. Více info k tomuto zajímavému počinu
naleznete na: www.divadloslatina.cz nebo
http://annojmk.cz/Zpravy/Divadlo-detem-divadlo-seniorum

A nakonec pozvánka na další zajímavou výstavu ve Slévárně Vaňkovka.

Přejeme Vám krásné prožití volných dní a příští týden se těšíme
nashledanou! Vaše ANNO JMK

