
	   	   	  
	  

LISTOPAD	  2017	  
!!!	  změna	  otevírací	  doby	  areálu	  loděnice	  Rakovec	  

zimní	  období	  !!!	  
po-‐pá	  14:30-‐19:30	  hod.	  
so	  9:30	  –	  16:30	  hod.	  	  
neděle	  ZAVŘENO	  

respektujte	  prosím	  uvedené	  časy,	  	  
v	  mimořádných	  případech	  kontaktujte	  správce	  areáluJ 	  

	   	  
1.	  11.	   	   18:00	  pravidelná	  schůze	  výboru	  VTJ,	  klubovna	  Veslařská	  

2.	  11.	  	   	   18:00	  	  pravidelná	  schůze	  VVO,	  místnost	  č.	  26,	  Rakovec	  

4.	  11.	  	   	   17:00	  narozeniny	  člena	  VO,	  uzavřená	  společnost,	  klubovna	  

	  7.	  11.	   	   18:30	  pravidelná	  schůze	  výboru	  JO,	  místnost	  č.	  26,	  Rakovec	  

10.	  -‐12.	  11.	   9:00-‐18:00	  prezentace	  VO	  na	  mezinárodním	  sportovním	  	  

	   	   veletrhu	  sportLIFE!	  Pro	  členy	  LS	  omezený	  počet	  volných	  vstupů,	  	  

	   	   zájemci	  pište	  na	  katerina.fantova@lsbrno.cz	  	  do	  8.11.	  	  

http://www.bvv.cz/life/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campai

gn=festival-‐life-‐prokliky-‐na-‐web&utm_content=gogen1	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

12.	  11.	  	   narozeniny	  členky	  VO,	  uzavřená	  společnost,	  klubovna	  Rakovec	  	  

17.	  11.	  	   15:00	  komerční	  pronájem,	  klubovna	  Rakovec	  

18.	  a	  19.11.	   8-‐18	  Kurz	  námořní	  plavby,	  LZ	  Yacht,	  pronájem	  klubovny	  

25.	  a	  26.	  11.	   8-‐18	  Kurz	  námořní	  plavby,	  LZ	  Yacht,	  pronájem	  klubovny	  
DĚKUJEME	  ZA	  VAŠE	  PŘÍSPĚVKY!	  SBÍRKA	  NA	  REKONSTRUKCI	  KRBU	  

V	  KLUBOVNĚ	  NA	  RAKOVCI	  STÁLE	  TRVÁ...	  
	  

Rádi	  se	  v	  chladných	  jarních	  měsících,	  na	  podzim	  a	  hlavně	  v	  zimě	  bavíme	  v	  klubovně	  
u	  krbu	  –	  stařičkého	  –	  rádi	  bychom	  zajistili	  jeho	  opravu	  a	  zejména	  lepší	  funkčnost	  –	  
tak,	  aby	  vytopil	  celou	  klubovnuJ 	  	  
Přispět	  můžete	  na	  č.	  účtu	  TJ	  LS	  BRNO	  2200132664/2010	  pod	  	  VS	  7777.	  	  
	  

www.lsbrno.cz	  


