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PPM – vernisáž výstavy Proudy 15.5.2018 a Brněnská
muzejní noc – 19.5.2018
Památník písemnictví na Moravě Rajhrad vás zve na
- vernisáž výstavy Proudy, na které vystoupí vokální kvintet Ensemble Frizzante, dnes 15.5.2018
v 18.00 hod.
- Brněnskou muzejní noc v sobotu 19. května 2018 od 18.00 do 24.00 hodin. V rámci akce
zpřístupní stálé expozice a výstavy a uskuteční komentované prohlídky historické knihovny.

Akátový dům – koncerty - 16. a 22.5.2018
Domov pro seniory Akátový dům, Městečko 52, Rajhrad zve na
- koncert ke Dni matek ve středu 16. května 2018 v 15.00 hodin. Vystoupí Salonní kvarteto Brno
s repertoárem klasických melodií a operetních árií.
- v úterý 22. května 2018 ve 14.00 hod. vystoupí žáci ZUŠ Rajhrad

Skupina Screamers – 18.5. a 19.5.2018 Na kině
Restaurace Na kině vás zve na představení taneční a pěvecké travesti skupiny Screamers
– TV upoutávka. V pátek 18.května a sobotu 19. května 2018.
Předprodej vstupenek v restauraci Na kině.

Babské hody –Vojkovice – 19.5.2018
Sportovní klub Vojkovice z.s. a vojkovické ženy vás zvou na 2. Babské hody ve Vojkovicích
v sobotu 19. května 2018.

Potraviny u Sedláčků – akce týdne T20/2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 14.května do 20.května 2018 nabízí za zvýhodněné ceny
například:
- Hodonínský salám 1Kg – pouze za 79,90 Kč
- Toffifee – pouze za 39,90 Kč

Masna Tuček Musilová, akce týdne T20/2018
Prodejna masa, teplých jídel a zabijačkových specialit Tuček-Musilová, Masarykova 124, Rajhrad
v tomto týdnu nabízí v akci: na týden T14/2018 (14.května - 18.května)
- vepřovou krkovici s.k. za 95,-Kč/kg, původ masa ČR, akce platí do vyprodání zásob.

Prodej štípaného dřeva - Rajhrad
Firma ADID DŘEVO s.r.o. Rajhrad Stará pošta, nabízí a prodává štípané dřevo,
topol za cenu 990,- Kč a dub za cenu 1290,-Kč za 1.sypaný prostorový metr, , vel. 33 – 50cm.
Doprava do 15km při odběru 7 a více sypaných prostor. metrů zdarma.

Prodejní akce – „Jaro plné květů“ – zahradnictví
Ořechov
Zahradnictví U Ryšánů Ořechov vás srdečně zve na prodejní akci „Jaro plné květů“, kterou
můžete navštívit do 31. května 2018. Najdete zde široký sortiment květin, keřů, stromů a
zeleného koření. Otevřeno denně od 8.00 do 18.00 hod., včetně sobot a nedělí.

Svoz odpadu 18 .5. 2018
V pátek 18.května 2018 proběhne svoz komunálního odpadu a plastů z domácností.

