
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU pondělí 14. - pátek 18. listopadu 2022 

 

Informace z radnice: 

− Dovolujeme si vás pozvat na 2. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 

23. listopadu 2022 v 18 hodin v sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice. Program jednání 

naleznete na internetových stránkách města v sekci Aktuality. 

 

Pozvánky na kulturní a společenské akce: 

− 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. 

− Městská knihovna Židlochovice vás zve na přednášku Aleše Svobody: Brněnské podzemí – Zelný trh, která 

se bude konat ve středu 16. listopadu od 18 hodin v městské knihovně. 

− 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: 

− Cukrářka Kamila Daňková vás srdečně zve na dobroto-svařákové soboty v cukrářské provozovně D-Kejk 

v Nosislavi, a to každou sobotu od 14 do 19 hodin. Těšit se můžete na spoustu dezertů, a horké nápoje. 

Dále oznamuje, že přijímá objednávky na vánoční cukroví a sladké dárečky. Více informací na www.d-

kejk.cz a sociálních sítích. 

− Odborné učiliště Cvrčovice pořádá v prostorách školy v nedělí 20. listopadu 2022 v době od 9.30 do 15.30 

hodin Vánoční jarmark. V příjemné vánoční atmosféře můžete nejen shlédnout ukázky vánoční výzdoby, 

ale i nakoupit výrobky žáků všech oborů, tradiční lidové řemeslné výrobky. Občerstvení zajištěno. Na Vaši 

návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy. 

 


