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Vás ýdečně zve na 5vé koncertyl

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

'7,D,r0l5ý17|00.Hu!Ův!horBho,Tuiany(vFtoupení mladiich žák] a peda8o8ú)

NOVORÓCNl KONCERT
},l,]0l6v'5|00.hoslelzvěstovániP.nny MářiévTUřaně.h

(vy,toup.ni*áíškh žákú á pedagoď)
láko hosté vyitoupi z. doprovodu žákú á p.d.goď
iakésboráki zezŠapi€dnimožikálďizpěváci

vendulá příhódóvá , Lukáš vlček
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PŘEPRAVA PRO SÉNlORY O5OBY NAVOZiČKU
A osoBY sE zDRAvoŤNíNl PosTlžENiM,
odvezémévá, klékaři, n. r€habilitaci, na
úřady či na nákup. NoNsToP

Přodám .élořoĚné obyvátelnou óatu se
zahrado! na uli<i Petlákové - Brněnšké
lvanovi.e. Ťél,. 73i 1 356a6

ltÁ!6Y14xvm2 NÁíĚRY Dvdi 35o lcllu3
NÁTĚRY _ RŇ ÁmRú, oKEN, FÁsÁD, NAByrxU,,j
Te . 606 {Ň 316, 547 225 340, ÝW.malnibíid-horák,d

POZVANKA NA BESEDU
Mč&io.fuiary3Po c]! či !i a!
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KADIň1,1lcTUí A KOsMETlKA

rUiAťýÁ65 lll:5l52I9094
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Měslo Břno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu
rozvoi€ bydl€ní s roČni Úrokovou sazbou ve výŠi 1,52 70
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3.1, 2016
3.1,2016

'1.1,2016
3.1- 2016

ttc xom.to &no - Hc šlodo Pbeň
Hc Ťěrh.iko 8ňo _ sHk Hodoňíí
univenitníd.,bg 8no - Pnho
ttc koměi! &no - Hc sPolto Ptoho
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