
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 7. - pátek 11. listopadu 2022 

 

Informace z radnice: 

− V úterý 8. listopadu v 11 hodin proběhne v sále Komunitního centra očkování vakcínou COMIRNATY 

Original/Omicron, které provede mobilní očkovací tým nemocnice Tišnov. Očkovat se mohou zájemci 

o posilující 3. a 4. dávku, kteří se předem registrovali v Komunitním centru či Pečovatelské službě, kde je 

také možné vyzvednout formulář pro Informovaný souhlas. Po naočkování vám bude ihned předán 

Certifikát o očkování. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− Starosta města Židlochovice vás zve na další Setkání u šálku čaje, které se bude konat v pondělí 

7. listopadu od 18 hodin v klubovně Komunitního centra. 

− Komunitní centrum vás zve na další besedu, tentokrát s Radovanem Voříškem, brněnským 

psychoterapeutem, spoluzakladatelem Společnosti Podané ruce. Přednáška Jak překonat závislost? se 

bude konat v úterý  8. listopadu od 17:30 v klubovně Komunitního centra. 

− Český zahrádkářský svaz vás srdečně zve na Svěcení svatomartinských a mladých vín, které se bude 

konat v pátek 11. listopadu v 17 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže. Všichni vinaři si zde mohou nechat 

posvětit svá vína. Po posvěcení bude možno tato vína ochutnat ve stodole Komunitního centra. Vstupné 

je 150 Kč. 

− Spolek Kanava vás zve na Svatomartinskou zábavu, která se bude konat v sobotu 12. listopadu 

v Masarykově kulturním domě. Od 18 hodin pro vás máme nachystanou degustaci mladého vína a husích 

pochoutek. Od 20 hodin bude hrát dechová hudba Sokolka ze Šakvic. Vstupenky v hodnotě 150 Kč a 100 

Kč pro krojované je možné si zakoupit na Informačním centru a v prodejně Zdraví u cesty. 

− Městské kulturní středisko pořádá v neděli 13. listopadu divadlo pro děti: Přišel k nám bílý kůň. Pohádku 

doprovázenou říkadly a písničkami pro zimní čas. Představení se bude konat v sále Komunitního centra od 

16:30 hodin. Vstupné pro děti 30 Kč a pro dospělé 50 Kč. 

− Městské kulturní středisko vás zve na představení z cyklu Listování: Třešně v rumu, které se bude konat v 

úterý 15. listopadu v sále Komunitního centra. Od 16 hodin bude pro návštěvníky otevřen bar s nabídkou 

vín z vinotéky Livino. Představení začne v 17 hodin. 

− Studentský parlament vás zve na prohlídku gymnázia v Židlochovicích, která proběhne ve středu 16. 

listopadu od 16 hodin. Prozkoumejte s námi zákoutí našeho gymnázia i tajemného světa geografie. Můžete 

se těšit nejen na prohlídku školy, spoustu her, výstav, občerstvení, ale i na povídání o historii zemědělské 

činnosti v Židlochovicích a čtyři cestovatelské přednášky. Více informací najdete na webových stránkách 

školy. 

− Modeláři klubu Zababov vás zvou na Výstavu vláčků modelů TTe. Do sálu Komunitního centra pro vás 

připravili výstavu provozu na úzkokolejných železničních tratích, která proběhne od 17. do 20. listopadu. 

Inzerce: 

− Vinotéka Livino na náměstí Míru vás zve na Svatomartinskou ochutnávku mladého vína z produkce pěti 

moravských vinařství, která se bude konat v pátek 11. listopadu od 11 hodin. Přípitek zdarma, drobné 

občerstvení zajištěno. 

− Vinárna Židlochovice vás zve na ochutnávku svatomartinských vín místních vinařů tento víkend 11. až 13. 

listopadu v otevírací době Vinárny. 

 


