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Vítáme Vás na stránkách našeho elektronického zpravodaje E-Z!
Zde se dozvíte, co bylo, jaké to bylo a co se připravuje.
Děkujeme Dopravnímu podniku města Brna a redakci za poskytnutí prostoru pro náš inzerát
v měsíčníku Šalina!
Pro širokou veřejnost pořádáme nízkonákladové výlety s využitím IDS JMK, a tím částečně
přispíváme k ochraně našeho životního prostředí.
Tento projekt jsme nazvali CESTY ZA POZNÁNÍM
Výlety pořádáme celoročně, takže pokud se třeba v zimě nudíte, máte možnost to zkusit s námi!
Poznávejte zdejší region, jeho zvyklosti a obyvatele. Kromě okolí se můžete podrobně seznámit i
s Brnem, které má tolik zajímavostí, že je člověk, který jen chodí z práce do obchodu a domů,
vůbec nevnímá, což je opravdu velká škoda!
Organizaci zajišťuje certifikovaný průvodce.

Pojede se tam, kam budete chtít Vy!
Na přání zorganizujeme výlet pro Vaši skupinu podle
Vašich představ a možností.
Napište svůj tip na náš e-mail: info@amicitia-brno.cz
Ale také můžeme přijet k Vám, pokud se ve Vašem okolí nachází zajímavé místo, památka, atrakce
nebo se u Vás pořádají například kulturní, historické nebo společenské akce a chtěli byste s nimi
seznámit i ostatní!
Podíváme se na výlety, které minulý měsíc proběhly.

Bylo
13. 11. 2010 v sobotu se uskutečnil výlet do Slavkova u Brna na slavnou
Hubertovu jízdu, mimo jiné zde byla výstava fotografií z rekonstrukce
bitvy tří císařů. Vstup do zámku byl naštěstí rezervovaný, protože jinak
nebylo možné se tam dostat!
17. 11. 2010 ve středu na státní svátek proběhla Procházka
Bystrcí s návštěvou ZOO, kde byl otevřen nový komplex
Beringie (nejvíce ovšem upoutala
pozornost
nerezová
podzemní
skluzavka). Všechna zvířata sice nebyla
venku, ale i tak se nám zdálo, že to
vstupné stálo za to. Těšíme se, že
návštěvu zopakujeme v příznivějším
období – v zoologické zahradě se dá
strávit klidně celý den!
Cestou jsme se seznámili se 400 let starou lípou, Kostelem svatých Janů a starým
mlýnem. Na závěr jsme se zúčastnili kvízu o čtvrti Bystrc.
Sdružení AMICITIA, sídlo: Jabloňová 609, 679 71 Lysice, IČ: 22859373, www.amicitia-brno.cz,
Raiffeisenbank, a.s., č. ú. 5656010001/5500, zápis v registru ekonomických subjektů u ČSÚ

E-Z
27. 11. 2010 Výlet do Lysic
Při cestě do Lysic jsme se Zdenkou (naší paní
asistentkou) silně pochybovali, že nahlášení zájemci
dorazí na sraz. Nevlídné počasí společně se
sněhovou nadílkou nasvědčovaly tomu, že přijedou
jen skalní odvážlivci. Nicméně v Lysicích nás čekalo
příjemné překvapení – účastníků bylo víc, než jsme
očekávali. Ještě před naplánovanou prohlídkou
zámku jsme se stihli zahřát medovinou a podívat se
do vánoční dílny, kde se kromě jiného vyřezávalo,
paličkovalo a vytvářely se adventní vazby. Výrobky
bylo možné zakoupit. Samotná prohlídka zámku
byla velmi poutavá, zejména díky zdejší velmi
šikovné paní průvodkyni. Tímto jí velmi děkujeme.
Výlet se vydařil a nakonec nám i začalo svítit
sluníčko.
Pro ty z vás, kteří jste se výletu nezúčastnili, přinášíme alespoň recept na Kapra na černo z lysické zámecké
knihovny.
Kapr na černé omáčce
(Der Karpfe in einer schwarzen Soβ, Von Marian Anna Rudisch, Mein eigenes
geprütes Kochbuch, Wien 1798)
Kapra necháme rozdělit na kousky, dusíme ho na másle s cibulí, petrželí, celerem,
mrkví, tymiánem, bobkovým listem a citronovou kůrou; pak přidáme pepř, hřebíček,
muškátový květ, trochu hrachové vody a červené víno, povaříme, na závěr přidáme krev smíchanou
s octem, vznikne vývar, vyndáme kousky kapra, polijeme je pasírovanou omáčkou.
29. 11. 2010 v pondělí se uspořádala mimořádná exkurze do pivovaru Černá Hora pro
uzavřený okruh lidí, protože vyhlášený termín 3. 12. nevyhovoval většině zájemců. Seznámili
jsme se s výrobou piva, plněním soudků, škoda jen, že nebyla v provozu linka na plnění lahví!
Exkurzi jsme zakončili v restauraci Sladovna, ale protože autobus na Blansko jel v jinou dobu
než na Brno, většina účastníků si pobyt prodloužila ještě v sousední stylově zařízené pivnici.
Tady dokonce i WC bylo obloženo kachlíky ve firemních barvách pivovaru!

A teď to nejdůležitější!

Bude
11. 12. 2010 – sobota - Vánoční jarmark na zámku v Rosicích
procházka po městečku s výkladem průvodce, individuální volno určené
k návštěvě jarmarku na zámku – ukázky lidových řemesel, možnost ochutnávky
originálních rosických placek a medoviny

29. 12. 2010 –středa - Procházka Josefovským údolím u Adamova
povánoční rekondiční procházka – vezměte s sebou i svoje
čtyřnohé mazlíčky!
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8. 1. 2011 – sobota – Koupání v Kuřimi
návštěva nově otevřeného wellness areálu v Kuřimi, možnost kondiční procházky
v okolí – Babí lom, Lelekovice

15. 1. 2011 – sobota – Procházka Pisárkami spojená návštěvou
Pavilonu Anthropos
Sraz na Vaňkově náměstí, pěší procházka částí Pisárek
s výkladem průvodce – Vila Valerie Fisherové, Vila Bass, BVV,
Reissigova vila, Pavilon Anthropos – možnost občerstvení a
zhlédnutí expozice, zakončení vycházky na Mendlově
náměstí

22. 1. 2011 – sobota – Zimní vyhlídková plavba Lednicko-valtickým areálem
Plavba zámeckým areálem vyhřívanou lodí (v ceně svařák na zahřátí), návštěva
akvária Malawi s mořskými i sladkovodními živočichy z celého světa, výstava
Tajemná Indonésie. Pro skupinu nad 15 osob je možné domluvit i prohlídku
interiéru zámku Lednice.
Připravujeme také projekt Relaxuj s námi! aneb malování pro radost (výtvarné kurzy)
a koncem ledna bude uspořádána přednáška na téma KYRGYZSTÁN - o cestování po krásné avšak i
nebezpečné zemi.
A nakonec hádanka:
Jak se jmenuje tento hrad a kde se nachází?
(odpověď najdete v příštím čísle)
Bližší informace k výletům budou
zveřejňovány postupně na našich www
stránkách, nejpozději týden před termínem
výletu.
Přihlásit se můžete e-mailem na adrese
foltynova@amicitia-brno.cz, v pracovní době

na telefonu: 607928532, osobně v kanceláři Sukova 4 nebo vhoďte přihlášku do naší schránky
v suterénu budovy (přihlášky jsou k dispozici na
nástěnce naproti vchodovým dveřím).

Abychom věděli, na co se máme zaměřit,
prosíme o vyplnění dotazníku, který tvoří
samostatnou přílohu.
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