
Žerotínský farmářský trh

Žerotínský farmářský trh 22. dubna zahájí již pátý jubilejní ročník. Na téměř 

padesáti prodejních stáncích můžete zakoupit kvalitní potraviny: čerstvé 

maso, mléko a mléčné výrobky z farmy, certifi kované uzeniny, sýry ze Zašové, 

pekařské a cukrářské výrobky z rodinných pekáren, čerstvé králičí maso, 

zeleninu, mošty, sirupy, džemy a medy. Dále nabídneme lokálně praženou 

kávu, marmelády z Výhonu, bylinnou kosmetiku, keramiku, bylinky, 

přísady a mnohé další. Stále pro Vás hledáme nové prodejce. Přijďte si dobře 

nakoupit! V 10:00 hod. vystoupí lidový soubor z Pohořelic Rozmarýnek.

Více informací naleznete na: www.zidlochovice.cz

Vranovické jaro

Přemýšlíte, zda navštívíte Vranovické jaro v sobotu 22. dubna 2017? Chcete 

vědět, co Vás čeká? Připravili jsme si pro vás řemeslný jarmark, kde si můžete 

udělat radost výrobky z přírodních materiálů, ale také se můžete podívat, jak 

některé věci vznikají a zapojit se do řemeslných dílniček. Na vaši návštěvu se 

těší svíčkař, keramička a pokud rádi mlsáte, můžete si vlastnoručně vyzdobit 

perníček. Patříte mezi lidi, kteří rádi zkouší různé rukodělné kreativní 

aktivity? Vyzkoušejte si s námi vyrobit předmět ze samotvrdnoucí hmoty.

Více informací naleznete na: www.vranovice.eu

Den Země v Zoo Brno

Oslavy Dne Země již patří k tradičním součástem dubnového programu 

v brněnské zoo. Stejně tak tomu bude i letos v sobotu 22. dubna 2017. Ve 

spolupráci se studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v 

Brně jsme pro vás připravili den plný zábavy, v rámci kterého navíc načerpáte 

mnoho zajímavých informací. Dorazte do Zoo Brno s celou rodinou a užijte 

si Den Země s námi!

Program:

11:00–12:00 – vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže

13:00–17:00 – zábavně-naučné aktivity pro děti na 4 stanovištích 

rozmístěných po celé zoo

Při nasbírání razítek ze všech stanovišť na vás čeká drobná odměna, včetně 

diplomu o absolvování naší trasy.

Více informací naleznete na: www.zoobrno.cz

Kam o víkendu po cyklostezce Brno - Vídeň?

21. - 23. dubna 2017

Farmářské trhy v Židlochovicích, Vranovické jaro, Den země v Zoo Brno, 

procházka Opatovicemi, Beseda u cimbálu v Přibicích či Závody kočárků v Přísnoticích. 

To vše na Vás čeká o následujícím dubnovém víkendu.



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 18. 4. 2017        Dagmar Sedláčková

Procházka a povídání o historii Opatovic

Obec Opatovice Vás srdečně zve na další již páté povídání o historii obce 

Opatovice, tentokrát půjde o procházku po historických místech obce 

Opatovice s výkladem kronikářky paní Pavlíny Löscherové. Procházka se 

koná v sobotu 22. 4. 2017 od 14:30 hodin (sraz u kostela). Trasa povede 

kolem školní zahrady přes místo bývalého vojenského špitálu až ke štátuli.

Více informací naleznete na:  www.opatovice.eu

Beseda u cimbálu v Přibicích

Obec Přibice a mužácký pěvecký sbor Přibičané Vás zvou na Besedu u 

cimbálu v sobotu 22. 4. 2017 od 19:00 . Vystoupí mužácký pěvecký sbor 

Přibičané a jako hosté mužácký sbor Lanštorfčané z Ladné za doprovodu CM 

Ponava.  

Více informací naleznete na: www.pribice.cz

Závody kočárků

Přísnotice, u Kulturního domu v neděli 23. dubna 2017 – od 15:00

Přijďte si s námi užít šestý ročník ZÁVODŮ KOČÁRKŮ ve sportovní chůzi, 

při kterých si zasoutěží jistě celá rodina! Závody budou probíhat na úseku 

cca 100 kroků v kategorii maminky, tatínci, rodiny a děti. Můžete se těšit na 

krásné ceny a skvělou atmosféru, tak neváhejte a přijďte s námi přivítat jaro!

Více informací naleznete na: www.prisnotice.cz


