
Brno - Velikonoční slavnosti

Osmý ročník Velikonočních slavností na brněnském náměstí Svobody
bude probíhat od 7. do 16. dubna 2017. Jarní trhy nabídnou na 40 stánků 
nejrozmanitějšího sortimentu, zaměřeného především na zboží s velikonoční 
tematikou. Opomenuto není ani bohaté občerstvení nebo vinařské výrobky. 
Příležitost pro prezentaci dostanou i neziskového organizace.
Samozřejmostí je bohatý doprovodný program. Novinkou letošních trhů 
budou informační panely mapující tradiční zvyky Velikonoc.

Více informací naleznete na: www.velikonocnislavnosti.cz

Znojemské velikonoce

Nejvýznamnější křesťanský svátek roku se blíží. Dobu velikonoční budete mít 
možnost oslavit nejen na Horním náměstí ve Znojmě, kde pro vás Znojemská 
Beseda připravila sváteční kulturní program. Znojemské Velikonoce 
proběhnou v termínu od 8. dubna do 16.dubna 2017.

Více informací naleznete na: www.znojemskabeseda.cz

Ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá 
na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím 
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v 
sobotu 8. dubna 2017.
Do tohoto projektu se zapojily i v obcích: Hrušovany nad Jevišovkou, 
Jevišovka, Novosedly, Vranovice, Přísnotice, Nosislav, Židlochovice, 
Vojkovice, Rajhrad, Modřice, Brno. Bližší informace zísáte na obecních 
úřadech nebo na webových stránkách.

Více informací naleznete na: www.uklidmecesko.cz

Brno - Veveří - Elchorn 1809

V sobotu 8. dubna 2017 Vás hrad Veveří přivítá celodenním programem. 
Čeká Vás historické ležení napoleonských vojáků, ukázky výcviku a šermířská 
vystoupení. Celodenní program na Příhrádku završí bitva pod hradem, kde 
se střetne více jak 100 vojáků rakouské, francouzské a ruská armády.
Přijďte nasát atmosféru z období roku 1809. Ráno zahájíme v 10.00 hod. 
nástupem a malou šarvátkou v hradním příkopě. Projít se můžete dobovým 

Kam o víkendu po cyklostezce Brno - Vídeň?
7. - 9. dubna 2017

Velikonoční jarmarky zahájí o tomto víkendu v Brně a ve Znojmě, akce Ukliďme Česko se v 
sobotu zúčastní většina obcí na cyklostezce, na hradě Veveří budou v sobotu bojovat armády tří 

císařů a v Modřicích budou mít děti možnost zatančit si na karnevale.



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 4. 4. 2017        Dagmar Sedláčková

táborem a shlédnout šermířské dovednosti skupiny Exulis. Vařit se bude v 
hradní kuchyni stejně jako v roce 1809. Velká bitva tří armád proběhne pod 
hradem od 14ti hodin.
Srdečně Vás zveme na hrad Veveří.

Více informací naleznete na: www.veveri.cz

Modřice - Dětský karneval

Město Modřice zve všechny děti 8. dubna 2017 od 15 hodin na dětský 
karneval do hotelu Gregor. Přijďte si užít odpoledne plné her a zábavy.  

Více informací naleznete na:  www.mesto-modrice.cz


