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Milí členové,
Blíží se advent a vánoční svátky, proto i toto číslo Věstníku začíná být laděno
svátečně. Většina pozvánek, které zde naleznete souvisí právě s vánoční
tematikou, nadílením dárků a příjemným prožitím volného času. Příjemné
počtení a těším se, že se na některých akcích potkáme…

Poslední volná místa jsou na semináři, který pořádá MMR, ANNO v ČR a
ANNO JMK „Řízení projektu. Nejčastější chyby při realizaci projektu
financovaného ze strukturálních fondů“. Uskuteční se v klubovně YMCA
Brno, Kounicova 3 Brno, 29.11.2011 od 9 do 16 hodin. Hlaste se na:
asociacenno@seznam.cz

Každoroční prodej Vánočních jedliček v květináčích bude zahájen 28.11. na
těchto místech v Brně: Ekologická poradna Veronica, Lipka, YMCA Brno,
Rezekvítek, EkoCentrum Brno, Přírodní zahrada u Smrku. A v Tišnově
Ekoporadna Tišnovsko. Cena jedličky je 90,- Kč a 31.3.2012 se pro zájemce
uskuteční jejich hromadná výsadba jedliček do lesa.

Na autorské čtení z knihy V. Tučapského Vás zveme na 30.11. do
dietriechsteinského paláce. Knížka Popichování brouků je také k zakoupení i
v ICM YMCA na Vaňkovce!

___________________________________________________________________________

Zveme Vás také na konferenci „Neziskové organizace a jejich
samo/financování“, která se uskuteční 6.12. od 9 hodin v Hotelu
International, Husova 16 Brno, pod záštitou JUDr. Marie Cackové.

Další pozvánka je již slíbená adventní a mikulášská!
V pátek 2.12. se ve Slévárně Vaňkovka uskuteční dvojakce KPU ČR A YMCA
Brno.
Od 16:30 se přijďte podívat na povedenou mikuláškou nadílku s Divadlem
Jarka Lokose „Proč s čerty šijí čerti“. Od 19 hodin potom adventní koncert
(kytara, bubínky, zpěv a mnoho jiného). Všichni jste zváni i na malé
občerstvení.

___________________________________________________________________________
Poslední pozvánka je také na koncert: Akademické pěvecké sdružení
Moravan Vás srdečně zve na koncert k 80. výročí jeho založení. Koncert se
uskuteční 3.12. od 19 hodin v Besedním domě.

Přeji Vám příjemné prožití prvního adventního týdne a příští týden se těším
nashledanou v dalším Věstníku ANNO JMK!
PS: nezapomeňte na databázi! ☺

