
Výstava betlémů v Rajhradě

Výstava betlémů v Benediktinském klášteře v Rajhradě bude zahájena v 

sobotu 10. prosince ve 14.00 a potrvá do neděle 28. prosince 2016.

Otevřeno bude denně  10.00 -16.00 kromě pondělí 10. – 28. 12. 2016

24. prosince bude mimořádně otevřeno 13.00 -16.00

25. a 26. prosince bude výstava uzavřena.

10. a 11. prosince vždy 14.00 -16.00 doprovodný program (vánoční dílničky, 

prodej vánočních dekorací i jiných vánočních drobností, občerstvení)

Více informací naleznete na: www.rajhrad.cz

Music senior club v Rajhradě

Music Senior Club Rajhrad pořádá Vánoční koncert Mistříňanka

v sobotu 10. prosince 2016 od 19.00 v sále Restaurace Na Kině, Rajhrad

Více informací naleznete na: www.rajhrad.cz

Vánoční jarmark v Drnholci

Zahájení v sobotu 10. 12. 2016 v 9.00 u kulturního domu ochutnávkou 

domácí zabijačky. Na jarmarku budou stánky se zajímavým zbožím - košíčky, 

malované sklo, keramika, šperky, dárkové zboží, přáníčka, kosmetika, 

perníčky, věnečky, svařené víno, med a medovina. Nebudou 

chybět sladké pochutiny od našich kuchtiček. 

V 10.00 vystoupí děti z folklorních souborů Jarabáček a Dunajek. Dále 

vystoupí děti základní školy, taneční kroužek, kroužek trampolín a Kangoo 

Jumps Drnholec. Každý návštěvník si může zazvonit na zvon štěstí. 

Těší se na Vás řezníci a pořadatelé.

Více informací naleznete na: www.facebook.com/events/609326772607599/

Zabijačkové speciality a svařáky v Jevišovce

Zabíjačkové speciality a svařáky ochutnají návštěvníci Jevišovky v sobotu  

10. prosince 2016 od 14.00 v areálu volnočasových aktivit.

Kam o víkendu po cyklostezce Brno - Vídeň?

10. - 11. 12. 2016

Vánočně se naladíte na výstavě betlémů, nebo na vánočním koncertě v Rajhradě, 

Vánoční jarmark pořádají v Drnholci. Vepřové hody pořádají v Hevlíně a na 

ochutnání zabíjačkových specialit a svařáku vás zveme do Jevišovky.



Vepřové hody v Hevlíně

V sobotu 10. prosince 2016 pořádají v Hevlíně Vepřové hody. Začíná 

se ve 14.00 na náměstí u infocentra. Vepřové hody v Hevlíně jsou vždy 

kulinářským zážitkem. Nechte hýčkat své smysly ovárkem, jitrničkami nebo 

tlačenkou.

Více informací naleznete na: infocentrum@hevlin.cz

Jak trefi t na akce? Žlutá značka s číslem 5

Trasu sledujte podle žluté značky s logem cyklistické stezky BrnoVídeň nebo podle čísla 5, které odpovídá národnímu systému číslovaných tras. 

Stáhněte si trasu

Chcete trasu do navigace nebo do mobilu? Stáhněte si její GPS na www.brnoviden.cz

v sekci mapy-trasy.

Cyklostezka Brno-Vídeň je jihomoravskou páteřní osou, která spojuje dvě evropské metropole. Na české straně ji spravuje dobrovolný svazek 23 

obcí, včetně města Brna. K hranicím s Rakouskem měří 77 kilometrů, z toho plných 70 kilometrů splňuje parametry dopravně bezpečných tras pro 

cyklisty. Cyklostezka Brno-Vídeň je tak v současné době nejvíce bezpečnou stezkou v republice. Nové povrchy byly vybudovány hlavně v posled-

ních letech za přispění evropských dotací, přispívá také Jihomoravský kraj. Trasa vede z Brna přes Břeclavsko a Znojemsko do Hevlína k hranicím 

s Rakouskem a dále až do Vídně.

Židlochovice 6. 12. 2016        Dagmar Sedláčková


