
Hlášení m ěstského rozhlasu – čtvrtek 24. zá ří 2020 

10 a 16 hodin 

 

• Srdečně Vás zveme na hudební workshop Staň se muzikantem i ty! 

s večerním koncertem kapely Horizont v sále Sokolovny. Workshop se 

uskuteční od 9 do 15 hodin, v tomto čase je možné přijít kdykoli. Večerní 

koncert začíná v 19 hodin. 

 

• Moravský rybářský svaz – pobočný spolek Slavičín Vás zve na Rybářské 

závody na rybníku Slavík 1. V sobotu 26. září od 7 do 13 hodin proběhnou 

závody mládeže do 15 let, v neděli 27. září od 6 do 14 hodin se uskuteční 

závody dospělých rybářů. 

 

• Srdečně Vás zveme na Benefiční koncert aneb Pomoc pro Afriku, na 

němž vystoupí Pěvecký sbor Cantare a jeho hosté. Akce se uskuteční 

v neděli 27. září ve slavičínském kostele, začátek je v 17 hodin. 

Upozorňujeme návštěvníky, že na akce konané ve vnitřních prostorech je 

možný vstup pouze v rouškách. 

 
• Město Slavičín Vás zve na výstavu Barevné dřevořezy, která se koná 

v galerii v druhém podlaží slavičínské radnice. Vernisáž výstavy se 

uskuteční ve středu 30. září, začátek je v 17 hodin. 

 
 

• Městská knihovna Slavičín vás zve na přednášku Tomáše Chmely 

nazvanou Ploština – příběh psaný ohněm. Akce se uskuteční ve středu 

30. září v sále Sokolovny, začátek je v 18 hodin. 

 

• Slavičínští senioři mohou využít volnou vstupenku na plavání v Plovárně 

Luhačovice. Vyzvednout si ji mohou v Městském infocentru Slavičín 

každý všední den od 9 do 16 hodin. 



 
• Městské infocentrum informuje přihlášené účastníky zájezdu do Velkých 

Losin a Šumperka, který se uskuteční v úterý 29. září. Odjezd je v 6 hodin 

do slavičínské radnice. V autobuse se vybere 200 Kč na vstupy a oběd.  

 

• Oddíl turistiky Slavičín Vás zve na zájezd na pochod slováckými 

vinohrady, který se uskuteční v sobotu 3. října. Hlásit se můžete u pana 

Kovaříka nebo v městském infocentru. 

 
 
 

 
 

 

 


