
Burger vikend v Přibicích

Pro všechny burger labužníky, jsme si připravili speciální víkend od 
24. 3. od 18:00 a 25. 3. od 17:00 BURGER VÍKEND :-) Můžete se těšit 
na MINI BURGERY, KLASICKÝ HOVĚZÍ BURGER A MAXI DOUBLE 
HOVĚZÍ BURGER. Podáváme samozřejmě s dozlatova smaženými 
hranolkami a výbornou domácí tatarkou. Na čepu pivní SPECIÁL DUDÁK 
12°C. Budeme se na Vás opět velice těšit a doporučujeme REZERVACI.

Více informací naleznete na: www.facebook.com/Uvdolecka/

Vítání jara v Zoo Brno

Jaro už pomalu klepe na dveře a my ho v Zoo Brno rádi přivítáme. V sobotu 
25. března 2017 se můžete těšit na symbolické vyhnání zimy v podobě 
Morany, zdobení líta a vítání jara, soutěže pro děti a naučná stezka pro děti.

Více informací naleznete na: www.zoobrno.cz

Den pro ženy v Opatovicích

Milé ženy všech věkových kategorií, Spolek KD-I Opatovice si vás dovoluje 
pozvat na Den pro ženy, který se koná v sobotu 25. 3. 2017 v 10:00 - 18:00 
hodin v sále Kulturního domu Opatovice.

Více informací naleznete na: www.duchodci-opatovice.webnode.cz

Muzikantský ples v Blučině

Dechová hudba Blučináci pořádá 13. Muzikantský ples. V sobotu 25. 3. 2017 
od 13.30, Lidový dům v Blučině. Vystoupí dechové hudby Dambořanka, 
Hornobojani, Lácaranka, ZUŠ Židlochovice a BLUČIŇÁCI.

Více informací naleznete na: www.blucina.cz

Kam o víkendu po cyklostezce Brno - Vídeň?
24. - 26. března 2017

První jarní víkend se můžete dobře najíst v Přibicích či přivítat jaro v Zoologické zahradě Brno. 
Den pro ženy všech věkových kategorií pořádají v Opatovicíh a na Muzikantský ples můžete jít 

tančit do Blučiny.



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 21. 3. 2017        Dagmar Sedláčková


