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Mílí přátelé,
členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje z. s., na začátku měsíce
května Vám přinášíme další aktuální informace a nabídky z neziskového dění.
Radostná zpráva hned na začátku – noví členové rozšířili naše řady na již 110 členských organizací.
Za čtyři měsíce letošního roku vstoupily do Asociace čtyři nové členské organizace.

Nabídka služeb tiskárny
Všichni občas potřebujeme něco vytisknout či vydat brožuru.
Rádi Vám na základě vlastní zkušenosti doporučujeme ochotného a zkušeného majitele tiskárny
pana Mgr. Miroslava Janáčka, MJ servis, spol. s. r. o. , jehož služeb Asociace nestátních
neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. již dlouhá léta využívá.

Zahájení 11. sezóny Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s.
Dovolujeme si pozvat Vás na zahájení 11. sezóny Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s. a
provozu historických vlaků na trati Zbýšov - Babice u Rosic - Zastávka u Brna.
Jde o bývalou uhelnou vlečku z roku 1862, kterou naše obecně prospěšná společnost spolu s
přispěním zmíněných obcí v okolí dráhy, Jihomoravského kraje i jiných partnerů z komerční sféry
(ČEZ, Veletrhy Brno, Siemens) přestavuje na muzejní železnici s provozem historických, zvláště
parních vlaků v turistické sezóně. Vozidla úzkorozchodných železnic mnohdy svými kompaktními
rozměry a líbivým vzhledem připomínají model či hračku, přesto jde o desítky (a v případě
elektrické lokomotivy Siemens už 107 ) let staré stroje trávící svůj život v lomech, dolech,
cihelnách, železárnách, tedy objektech vesměs veřejně nepřístupných.
Což činí zvláštní poezii těchto malých vláčků ještě zajímavější.

Využijte této atraktivní nabídky na trávení volného času, zvlášť se svými dětmi.

Dotace k 100. výročí vzniku Československa - MMB
Od 24.dubna 2017 máme možnost podávat žádosti do nově vyhlášeného dotačního programu,
který najdete na stránkách Odboru kultury města Brna na podporu projektů ke 100. výročí vzniku
Československa a konce rakousko-uherské monarchie, a k 50. výročí srpnových událostí roku 1968.
Bližší informace o programu naleznete zde. Lze podat maximálně 3 žádosti na projekty, které
mohou být zaměřeny na různé oblasti kultury (např. hudba, výtvarné umění atd.) nebo mohou být i
multižánrové a musí se konat v městě Brně.
Doba realizace: nejdříve od 1. 7. 2017 s dobou trvání nejpozději do 31. 12. 2018
Podávání žádostí : 24. 4. 2017 - 26. 5. 2017

Naše členská organizace Ženy50, z. s.
Vás srdečně zve k účasti na slavnostním večeru v rámci oslav 10. výročí činnosti spolku.
Při této příležitosti se bude konat i koncert ke Dni matek.

136. schůze Výkonného výboru Asociace nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje, z. s.
se uskuteční v úterý dne 16. května 2017 v 16:00 v kanceláři na Kounicové 3 v Brně.
Všichni členové Výkonného výboru již byli o tomto termínu informováni.
Na programu bude kromě jiného i přijetí 4 letošních nových členských organizací.

Připravujeme konání odborných seminářů
Stejně, jako v předchozích letech, připravujeme konání odborných seminářů na různá zajímavá
témata, která využijete ve svých organizacích.
Přehled termínů uveřejníme v příštím Věstníku či Vás budeme průběžně informovat elektronickou
rozesílkou.

Z brněnské kanceláře Vás srdečně zdraví
Zdeňka Veselá

