KALENDÁŘ AKCÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ 2018
Leden
Pozdrav z Vídně do světa – novoroční koncert Filharmonie Brno
1. 1. 2018
Oslava 62. narozenin Filharmonie Brno na tradičním Novoročním koncertě. Populární valčíky, polky a
známé melodie z Vídně i jiných koutů světa pod taktovkou Caspara Richtera, pravidelného hosta
filharmoniků. Tentokrát však v sále Stadionu v 16 a ve 20 hod.
Místo konání: Brno, KC Babylon – sál Stadion
www.filharmonie-brno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Varhan Orchestrovič Bauer - Goyovy přízraky
5. 1. 2018
Koncertní provedení hudby k filmu oskarového režiséra Miloše Formana Goyovy přízraky
pod taktovkou dirigenta a autora hudby Varhana Orchestroviče Bauera.
Místo konání: Brno, Sono centrum
www.appassionata.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tříkrálový košt
5. – 6. 1. 2018
Přijďte ochutnat mladá vína z kolekce Víno Dalibor, Fresh Wine i Selection. Začátek akce je
v 18.00 hod., cimbálka hraje od 19.00 do 24.00 hod. Cena 490 Kč za osobu, v ceně sklenička
a neomezená konzumace vín.
Místo konání: Zaječí, Vinařství U Kapličky
www.vinarstviukaplicky.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seriál koncertů dechových hudeb
11. 1. 2018
Tentokrát zahrají Sokolka a Záhorienka.
Místo konání: Hodonín, KD
www.dkhodonin.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rybí speciality
11. – 14. 1. 2018
Gastronomická událost, kde můžete ochutnat rybí speciality od šéfkuchaře Bukovanského mlýna.
Součástí bude degustace pro veřejnost zaměřená na vína hodící se k rybím pokrmům.
Místo konání: Bukovany, Bukovanský mlýn
www.bukovansky-mlyn.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatební den ve vile
13. 1. 2018
Prezentace aktuálních svatebních trendů v prostorách brněnské vily Löw-Beer.
Místo konání: Brno, Vila Löw-Beer
www.vilalowbeer.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Veletrhy GO a Regiontour
18. – 21. 1. 2018
Jedny z nejvýznamnějších veletrhů cestovního ruchu ve střední Evropě se zaměřením na regiony,
které jsou tou nejlepší příležitostí, jak se seznámit s širokou nabídkou služeb v oblasti cestování a
cestovního ruchu.
Místo konání: Výstaviště Brno
www.bvv.cz/go
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nový rok v Rasticově městě Morava
19. – 22. 1. 2018
Tématicky zaměřená programová nabídka pro mateřské, základní, střední školy i veřejnost.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích

www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
JazzFest Znojmo
19. - 31. 1. 2018
Jubilejní 10. ročník se opět ponese ve znamení lásky ke kvalitní hudbě i kvalitnímu vínu – každý
koncert doprovodí ochutnávka vybraných místních vín. Program opět nabídne špičková česká i
zahraniční jména a chybět nebude ani dlouholetý patron festivalu, jazzman Peter Lipa.
Místo konání: Znojmo
www.jazzfestznojmo.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Košt pálenek a kysaného zelí
20. 1. 2018
Nenechte si ujít již tradiční košt pálenek v Mikulčicích. K občerstvení budou nabízeny speciality ze zelí
nebo krajové pečivo. Již 17. ročník. Degustace vzorků proběhne 6.1.
Místo konání: Mikulčice
www.infomikulcice.cz, www.palenkymikulcice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zimní otevřené sklepy a kopání písku
20. 1. 2018
Celodenní recesistická dobrovolná soutěž družstev v kopání písku v chodbách vinného sklepa,
ochutnávka vín v otevřených vinných sklepech Nového Šaldorfa, hudební program ve sklepních
uličkách. Večerní taneční zábava s živou hudbou, občerstvením a vínem šaldorfských vinařů.
Místo konání: Nový Šaldorf-Sedlešovice, vinné sklepy
www.modre-sklepy.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cyrilometodějská olympiáda 2018
23. 1. 2018
Finále IX. ročníku vědomostní soutěže pro základní školy.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nokturno pod věží
23. 1. 2018
Večerní beseda se zajímavou osobností doplněna hudebním doprovodem.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Host ve vile
26. 1., 23. 2. 29. 3. 2018
Pokračování oblíbeného pořadu, který nabízí setkání se zajímavými lidmi různých profesí.
Místo konání: Brno, Vila Löw-Beer
www.vilalowbeer.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Orchideje pro státníky
26. 1. – 4. 2. 2018
Květinová aranžmá z orchidejí vytvořená týmem floristy Slávka Rabušice prozáří vilu uprostřed
zimních měsíců a odstartují rok věnovaný tzv. vládní vile. (Doprovodný program k výstavě
Českoslovenští státníci ve vile Stiassni).
Místo konání: Brno, Vila Stiassni
www.vila-stiassni.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Noční prohlídky po stopách zločinu
26. - 27. 1. 2018
Speciální noční prohlídky, během kterých vyrazíme po stopách zákeřného zločinu, abychom odhalili
"31. případ majora Zemana". Začátky prohlídek v 18, 19, 20 a 21 hod., rezervace nutná.
Místo konání: Brno, Vila Stiassni
www.vilastiassni.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Otevření nového ročníku degustační expozice Salonu vín ČR
27. 1. 2018
Degustační expozice pro veřejnost, kde můžete ochutnat 100 nejlepších vín z ČR, na výběr několik typů
degustačních programů.
Místo konání: Zámek Valtice – Salon Vín
www.salonvin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Krojový ples Slováckého krúžku
27. 1. 2018

Sdružení lidí milujících lidové písně, tance a obyčeje moravského Slovácka vás zve na 68. ples
Slováckého krúžku.
Místo konání: Brno, Kongresové centrum BVV
www.kruzek.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zimní prohlídky města Dolní Kounice
27. 1. 2018
Komentovaná prohlídka města se svařákem, kde poznáte místní bohatou historii a seznámíte se
významnými památkami.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz

Únor
Festival řízků
1. – 4. 2. 2018
Gastronomická akce zaměřená na řízky, kde můžete chutnat jak tradiční varianty a speciality jako
pštrosí nebo býčí žlázy, tak i bezmasé varianty, nejen v klasickém trojobalu.
Místo konání: Bukovany, Bukovanský mlýn
www.bukovansky-mlyn.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Jazzfest Brno 2018
1. 2. – 10. 5 2018 (10. 5. je předběžné datum ukončení)
17. ročník mezinárodního jazzového festivalu, jehož součástí budou koncerty známých jazzových
hvězd z Evropy i ze zámoří, ale i akce brněnské klubové scény.
Místo konání: Brno
www.jazzfestbrno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hustopečský masopust
3. 2. 2018
Tradiční masopust na Turhandlích, zabijačkové speciality, odpoledne otevřené sklepy a doprovodný
program pro všechny.
Místo konání: Hustopeče
www.hustopecskymasopust.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Krojový ples
3. 2. 2018
Tradiční folklórní krojový ples s předtančením Moravské besedy v podání Valtické krojované
společnosti. Krása a preciznost provedení krojů z Podluží v kombinaci s noblesou plesu je jedinečnou
podívanou a skvělou zábavou.
Místo konání: Valtice
chasa-valtice.cz
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zimní bitva, Kamenec Podolský 1944
3. 2. 2018
Tradiční Zimní bitva V Army Parku, Ořechov u Brna. Více jak 200 účinkujících v historických uniformách,
těžká vojenská technika včetně legendárního tanku T34, pyrotechnické efekty, tisíce vystřílených
nábojů. Areál otevřen od 10 hod, bojová ukázka ve 14 hod. Horký čaj pro návštěvníky zdarma.
Místo konání: Army park Ořechov

www.facebook.com/events/106628243388837/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lázeňský fašank
3. 2. 2018
Tradiční folklórní akce se zabíjačkou a obchůzkou maškar, fašanková zábava s pochováváním basy
v areálu Lázní Hodonín.
Místo konání: Lázně Hodonín
www.laznehodonin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seriál koncertů dechových hudeb
8. 2. 2018
Hraje Drietomanka.
Místo konání: Hodonín, KD
www.dkhodonin.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fašank v Poštorné
10. 2. 2018
Prezentace živé lidové kultury a snaha o udržení tradiční fašankové zábavy. Fašank probíhá v ulicích
od 14. hod., večer pak v kulturním domě taneční zábava s pochováváním basy.
Místo konání: ulice Poštorné, kulturní dům Poštorná
www.konare.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zimní prohlídky města Dolní Kounice
10. 2. 2018
Komentovaná prohlídka města o historii a významných památkách s šálkem svařeného vína.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fašanková obchůzka
10. 2. 2018
Tradiční masopustní obchůzka s babkovníky a maškarami.
Místo konání: Mikulov, náměstí
www.mikulov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Valtický vinařský fašank
10. 2. 2018
Obchůzka masek a maškar, pochování basy či folklórní vystoupení za doprovodu živé hudby. K tanci a
poslechu hraje dechová hudba.
Místo konání: Valtice
chasa-valtice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hodonínský fašank s rádiem JIH
10. 2. 2018
Tradiční folklórní akce plná dobrého jídla, pití a zábavy. Chybět nebude ani průvod fašankových
masek a krojový ples.
Místo konání: Hodonín, KD Horní Valy
www.dkhodonin.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Veselský fašank
10. 2. 2018
Fašank tradičně patří zabijačce a prodejním trhům s nejrůznějšími „zabijačkovými“ pochutinami.
Místo konání: Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí
www.kultura-veseli.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hudební večery ve Valtickém Podzemí
10. 2., 17. 2., 24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3. 2018
aneb zahřejte se ve sklepě při cimbálce
Večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí, unikátním labyrintu historických
vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vína Lednicko-valtického areálu za doprovodu
cimbálové muziky k tanci i poslechu, speciality Valtického Podzemí. Zahájení ve 20 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tour de sklep Popice
17. 2. 2018
Devátý ročník oblíbené vycházky po sklepech. Otevřeno bývá více jak 10 sklepů, počet vzorků dosahuje
víc jak 70. Otevírají i malí vinaři, kteří si rádi popovídají o pěstování a výrobě vína v domácích
podmínkách.
Místo konání: Popice
www.tourdesklep.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mezinárodní den průvodců
17. – 18. 2. 2018
XV. ročník nabídne ve dvou dnech široký výběr z tematických prohlídek města Brna s kvalifikovanými
průvodci.
Místo konání: Brno
www.ticbrno.cz, www.gotobrno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. ročník Mistrovství ČR v řezu révy vinné
23. 2. 2018
V soutěži v řezu révy vinné se o speciální trofej "zlaté nůžky" utkají nejlepší tuzemští řezači. Jejich
úkolem je řez provést s důrazem na co nejvyšší kvalitu a čistotu. Soutěž již tradičně pořádá Svaz vinařů

ČR a společnost BS vinařské potřeby. Akce začíná v 8.30 hod.
Místo konání: Dolní Dunajovice, areál Vinofrukt
www.vinarskepotreby.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den otevřených sklepů – chutnání mladých vín
24. 2. 2018
III. ročník chutnání mladého vína probíhá formou placené pochůzkové degustace. Chutná se ve
vytopených prostorách – většinou lisovnách, bčerstvení zajištěno.
Místo konání: Jaroslavice
www.jaroslavictivinari.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Společenský ples Modrých Hor
24. 2. 2018
Tradiční ples obcí Modrých Hor s degustací a bohatou tombolou.
Místo konání: Velké Pavlovice, sokolovna
www.modrehory.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Brněnský fašank
únor 2018
Brněnský soubor Šafrán zve na populární masopustní veselici "Fašank Brno", která každoročně
v únoru rozjasní kulturní a společenské dění moravské metropole.
Místo konání: Brno, centrum města
www.safranbrno.cz

Březen
Znovínský košt vín
2. – 3. 3. 2018
Ochutnávka ročníkových, ledových, archivních i unikátních vín za doprovodu cimbálové muziky.
Místo konání: Znojmo, Loucký klášter
www.znovin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dámy na tahu
3. 3. 2018
Odpoledne věnované dívkám a ženám každého věku - odpočinek od starostí všedního dne, potěšení
smyslů a načerpání ryze ženské energie. Módní přehlídka, šperky, kosmetika, líčení, květinové
aranžmá ...
Místo konání: Rosice - Společenský sál Zámeckého kulturního centra
www.kic.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Košt vína
3. 3. 2018
Tradiční košt vína pořádaný místními vinaři.
Místo konání: Tvarožná Lhota
www.tvarozna-lhota.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miroslavský košt
3. 3. 2018
Tradiční srovnávací výstava vín znojemské, mikulovské, velkopavlovické vinařské podoblasti a také ze
Slovenska. Pro hosty bude připraveno na 450 vzorků. 19. ročník.
Místo konání: Miroslav
www.mesto-miroslav.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnosti moravského uzeného
3. – 4. 3. 2018
Nejlepší uzenáři z celé Moravy se sjedou do Brna na hrad Veveří a připomenou návštěvníkům, jak
chutná tato vyhlášená krajová specialita.
Místo konání: Brno, hrad Veveří
www.veveri.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seriál koncertů dechových hudeb
8. 3. 2018
Tentorkát zahrají Legrúti a Májovanka.
Místo konání: Hodonín, KD
www.dkhodonin.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Českoslovenští státníci ve vile Stiassni
9. 3. – 31. 12. 2018
Hlavní výstava na rok 2018 ve vile Stiassni s bohatým doprovodným programem. Výstava přiblíží
nejen osobnosti, které za minulého režimu vládní vilu navštívily, ale také samotné fungování domu
připraveného vždy hostit ty nejvýše postavené.
Otevřeno vždy v pátek, sobotu, neděli a státní svátky od 10 do 17 hod.
Místo konání: Brno, Vila Stiassni
www.vila-stiassni.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Výstava vín Židlochovice
10. 3. 2018
Tradiční výstava vín s prezentací profesionálních vinařů.
Místo konání: Židlochovice
www.zidlochovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Výstava vín mikulovské vinohradnické podoblasti
10. 3. 2018
Tradiční výstava vín z Mikulovské podoblasti, cimbálová muzika, ocenění vinařů.
Místo konání: Zámek Mikulov
www.moravinmikulov.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vynášení smrtky
10. 3. 2018
Tradiční vynášení smrtky, jarní výtvarná dílna a jarní výstava ve Staré škole (10. - 11.3.)
Místo konání: Tvrdonice
www.tvrdonice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Divadelní festival Hobblík a Mumraj!
14. – 18. 3. 2018
Krajská přehlídka amatérských činoherních a hudebních divadel a Krajská přehlídka studentských
souborů. Akce probíhá za podpory Jihomoravského kraje.
Místo konání: Hodonín, KD Horní Valy
www.dkhodonin.eu, www.hokus.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Josefská družební oblastní výstava vín
17. 3. 2018
ZO svazu zahrádkářů srdečně zve na výstavu a košt vín, která bude v letošním roce oblastní.
K poslechu zahraje cimbálová muzika, občerstvení zajištěno.
Místo konání: Strážnice
www.straznice-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Výstava vín 2018
17. 3. 2018
Výstava vín Dolnokounické vinařské podoblasti. Pořádá Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737.
Místo konání: Zámek Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den se psem
17. 3. 2018
Promítání a program s kynologickým klubem, výtvarná dílna.
Místo konání: Šlapanice, Muzeum ve Šlapanicích
www.muzeumbrnenska.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Velikonoční trhy
17. 3. 2018
Na výstavě si můžete prohlédnout a zakoupit rukodělné výrobky s velikonoční tématikou, odpoledne
kulturní program.
Místo konání: Velké Opatovice, Kartografické centrum
www.kc.velkeopatovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slovenská kuchyně
17. – 18. 3. 2018
Ukázky a ochutnávky tradičních slovenských pokrmů na Bukovanském mlýně.
Místo konání: Bukovany, Bukovanský mlýn
www.bukovanskymlyn.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Předvelikonoční jarmark s moravskými pašijemi Víti Marčíka
18. 3. 2018

Připravili jsme pro vás představení „Moravské pašije“ které chce osobitým ztvárněním přispět k
obnovení velikonočních tradic. Představení je vhodné i pro děti od 12 let. Přijďte k nám do
Sonnentoru prožít hezký den a společně tak objevit tajemství slavení Velikonoc.
Místo konání: Čejkovice, Sonnentor
www.sonnentor.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnostní zahájení nové sezóny & oslavy 10-ti let od otevření Valtického podzemí 23. – 24. 3. 2018
Oslavte s námi 10 let od zprovoznění Valtického Podzemí veřejnosti. Cimbálka a kapely z Lednickovaltického areálu, krajové a sezónní speciality Valtického Podzemí, podzimní zážitková vinařská
turistika v Podzemním městě vína, to vše v unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové
délce 900 metrů. Ochutnávka oceněných a archivních vín. Zahájení v 18 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jarní vinařská stezka
23. – 25. 3. 2018
Outdoorová degustační soutěž na svazích Pálavy určená pro náročnější zájemce s omezeným počtem
účastníků.
Místo konání: Pavlov, Hotel Pavlov
www.vinarska-stezka.cz, www.pavlof.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Slavnosti mandloní a vína
24. 3. 2018
Hustopečské mandloňové sady jsou unikátní nejen v naší republice, ale i v Evropě. Mandlové speciality,
vycházka do mandloňových sadů, celodenní program, řemeslný jarmark.
Soutěž o „nej“ recept na mandlový dezert, vítěz obdrží Řád zlaté mandle.
Místo konání: Hustopeče, mandloňové sady a Dukelské náměstí
www.hustopece.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velikonoční kumštování a farmářský trh
24. 3. 2018
Zdobení kraslic, pletení pomlázek a zdobení velikonočních perníků, workshopy pro děti, pásmo
pohádek a vystoupení s jarní tématikou, na náměstí velikonoční strom – skořápkovník, farmářský trh.
Místo konání: Zámek Rosice
www.kic.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Přehlídka vín a sýrů
24. 3. 2018
Již po sedmnácté bude od 10.00 do 22.00 hod. výstava koncipována jako přehlídka vín z Podluží
a bude spojena s ochutnávkou sýrů z malých českých mlékáren.
Místo konání: Hrušky (okr. Břeclav)
www.hrusky.net
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tasovická výstava vín
24. 3. 2018
Tradiční výstava vín v obcích Tasovice a Hodonice patří mezi prestižní vinařské akce znojemského
regionu.
Místo konání: Tasovice, Hodonice
www.spolekvinaru.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velikonoční výstava na slavkovském zámku
24. – 25. 3. 2018
Zámek Slavkov-Austerlitz zve na prodejní velikonoční výstavu, která se uskuteční v Rubensově sále.
Autorky si tradičně připraví spoustu barevné inspirace, květinových vazeb, kraslic a nevšedních
velikonočních dekorací.
Místo konání: Zámek Slavkov u Brna, Rubensův sál
www.zamek-slavkov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velikonoce ve skanzenu
24. – 25. 3. 2018
Lidové zvyky ze Slovácka od konce postního období do Velikonoc, vynášení smrtky, nošení létečka,
pletení žil a tatarů, malování kraslic, šlahačka, velikonoční jarmark.
Místo konání: Skanzen Strážnice
www.skanzenstraznice.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Znojemské Velikonoce
24. 3. – 1. 4. 2018
Tradiční velikonoční trhy s kulturním programem v historickém centru Znojma. Můžete se těšit na
dílničky, kde si děti vyrobí velikonoční dekorace, na celou řadu kapel i na gastronomickou show.
Místo konání: Znojmo, Horní a Masarykovo nám., Obroková ulice
www.znojemskabeseda.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velikonoční inspirace
25. 3. 2018
Přehlídka velikonoční tvorby, začátek ve 14 hod.
Místo konání: Břeclav - synagoga
www.muzeumbv.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Velikonoční hraní s beránkem
25. 3. 2018
Velikonoce v Židlochovicích, malování kraslic, výstava živých domácích mazlíčků, soutěž o nejhezčího
velikonočního beránka, pečení beránka, či jiných typických velikonočních pokrmů, ukázka tradičních
velikonočních pokrmů a dekorací.
Místo konání: Židlochovice, Masarykův kulturní dům
www.zidlochovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Velikonoční festival duchovní hudby
25. 3. – 8. 4. 2018
Nejvydatnější inspirací pro Velikonoční festival duchovní hudby je samotné jeho zakotvení mezi Svatý
týden s připomínkou Poslední večeře a Umučení Krista a v neděli Zmrtvýchvstání Páně s následujícím
velikonočním týdnem. Motivem festivalu v roce pětistého výročí reformace je téma svědectví.
Místo konání: Brno, vybrané brněnské kostely
www.mhf-brno.cz, www.filharmonie-brno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Fašanky, fašanky, Velká noc ide (pořad pro školy)
26. – 27. 3. 2018
Od fašanku po Velkou noc, představení masopustních zvyků, fašankový tanec „pod šable“, tanec
s medvědem, smažení božích milostí, tradiční zvyky jako vynášení smrtky, hrkání, šlahačka, malování
kraslic. Připraveny jsou též místní velikonoční pokrmy.
Místo konání: Skanzen Strážnice
www.skanzenstraznice.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Velikonoční slavnosti Brno 2018
březen 2018
Tyto jarní trhy v centru Brna nabídnou stánky s velikonočním zbožím, řemeslnými výrobky a
regionálními specialitami.
Místo konání: Brno, nám. Svobody
www.velikonocnislavnosti.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velikonoce se blíží
březen
Tradiční předváděcí akce lidových řemesel spojených s nejvýznamnějším křesťanským svátkem roku.
Místo konání: Masarykovo muzeum v Hodoníně
www.masaryk.info
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velikonoce se blíží
březen
Tradiční předváděcí akce lidových řemesel spojených s nejvýznamnějším křesťanským svátkem roku.
Místo konání: Vlastivědné muzeum Kyjov
www.masaryk.info
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velikonoce se blíží
březen
Tradiční předváděcí akce lidových řemesel spojených s nejvýznamnějším křesťanským svátkem roku.
Místo konání: Městské muzeum ve Veselí nad Moravou
www.masaryk.info
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Velikonoční prohlídky blanenského zámku
28. 3. 2018
Jarní prohlídky velikonočně vyzdobených interiérů blanenského zámku, celodenní akce s řemeslníky a
ukázkami tradičního zdobení vajec, pletení pomlázek a dalších tradičních velikonočních zvyků.

Místo konání: Zámek Blansko
www.muzeum-blanenska.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zelený čtvrtek ve Valtickém Podzemí
28. 3. 2018
Velikonoční podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí, unikátním labyrintu historických
vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vína zelených odrůd, Lednicko-valtického areálu,
zelené velikonoční pokrmy a speciality Valtického Podzemí, cimbálová muzika. Zahájení akce v 18
hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zahájení 58. návštěvní sezóny
29. 3. 2018
Otevření bran nové návštěvnické sezóny na Slovanském hradišti.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velikonoční Mikulov
29. 3. – 2. 4. 2018
Oslava Velikonoc, vítání jara, velikonoční jarmark, ukázky tradičních řemesel, dílničky, zpřístupnění
památek s doprovodným programem, ochutnávky vín, gastrospeciality, program pro děti.
Místo konání: Mikulov
www.mikulov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zahájení turistické sezóny v klášteře Rosa coeli a v synagoze
30. 3. 2018
Zahájení nové sezóny a komentované prohlídky významných dolnokounických památek.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velikonoce a víno
31. 3. 2018
Přijeďte mezi sklepy do Výmolu v Moravské Nové Vsi ochutnat výborné víno v kouzelné atmosféře
sklepní uličky za doprovodu cimbálové muziky. Bude otevřeno 5 vinných sklepů. Občerstvení zajištěno
v podobě pochutin z regionální gastronomie.
Místo konání: Moravská Nová Ves
www.vinarimnves.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velikonoce na hradišti
31. 3. 2018
Výroba velikonočních dekorací a zdobení kraslic.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velikonoční večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí
31. 3. a 1. 4. 2018
Velikonoční večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí, unikátním labyrintu
historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vína Lednicko-valtického areálu za
doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu, speciality Valtického Podzemí. Zahájení ve 20 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz

Duben
Zahájení turistické sezóny v regionu Moravský kras a okolí
1. 4. 2018
Tradiční recesistická akce doprovázená turistickými pochody z Blanska a Boskovic do Černé Hory
spojená s překonáváním či vytvářením netradičního českého rekordu. V areálu pivovaru je připraven
kulturní program a množství dobrého jídla i pití.
Místo konání: Blansko, Boskovice, Pivovar Černá Hora
www.blansko.cz, www.boskovice.cz, www.pivovarch.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Deset let expozice Pavilonu II – Kostela
1. 4. 2018

Připomenutí výročí otevření stálé expozice.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Otevření turistické sezóny a Pochod osvobození
duben 2018
Program na náměstí pro děti, živá hudba na Masarykově náměstí ve Vyškově. Z náměstí pak
odstartuje dětská trasa Pochodu osvobození Vyškova.
Místo konání: Vyškov, Masarykovo náměstí
www.vyskov-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prohlídky a degustace v Informačním centru VOC Znojmo
1. 4. – 30. 10. 2018
Informační centrum VOC Znojmo ve Vlkově věži je prvním stabilním místem, kde sdružení nabízí jak
svá vína, tak informační materiály a doplňkový turistický a návštěvnický program po celou turistickou
sezónu. K hlavním atrakcím patří ochutnávky vín VOC Znojmo přímo na ochozu Vlkovy věže
v historickém centru Znojma.
Místo konání: Znojmo, Vlkova věž
www.vocznojmo.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lázeňská pomlázka na Slovácku
2. 4. 2018
Pravá moravská šlahačka v Lázních Hodonín s doprovodným programem.
Místo konání: Lázně Hodonín
www.laznehodonin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
JEDEN SVĚT BRNO
5. – 14. 4. 2018
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských Právech Jeden svět, který pořádá společnost
Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na
světě.
Místo konání: Brno
www.jedensvet.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnostní otevření II. prohlídkové trasy
6. 4. 2018
Otevření nového technického okruhu vč. edukačního videa a propagačního letáku o centrálním
systému vytápění a chlazení ve vile Löw-Beer.
Místo konání: Brno, Vila Löw-Beer
www.vilalowbeer.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Radostí ke zdraví
6. – 7. 4. 2018
KD Strážničan pořádá další ročník této interaktivní akce, během které si všichni zájemci mohou
vyzkoušet různé sportovní aktivity, ochutnat zdraví prospěšné potraviny a připomenout si celkově
zdravý životní styl.
Místo konání: Strážnice
www.kulturnidumstraznican.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Ze sklepa do sklepa
7. 4. 2018
Putování za vínem po sklepech v největší vinařské obci České republiky, bohatý doprovodný program
s cimbálovou muzikou.
Místo konání: Velké Bílovice
www.velkebilovice.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnost oskoruší
7. 4. 2018
XVII. ročník slavnosti oskoruší, vzácného stromu Slovácka, v místě, kde je tento strom hojně rozšířený
- ve Tvarožné Lhotě.
Místo konání: Tvarožná Lhota
www.tvarozna-lhota.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jarní večery s cimbálkou
7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26.5.,
1. 6., 2. 6., 8. 6., 9. 6., 15. 6., 22. 6, 23. 6. 2018

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí, unikátním labyrintu
historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vína Lednicko-valtického areálu za
doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí. Zahájení ve 20 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jarní neděle na Valech s česnekem medvědím
8. 4. 2018
Programový den plný poznatků, zábavy a chutných pokrmů doplněný poutavou přednáškou.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seriál koncertů dechových hudeb
12. 4. 2018
Tentokrát vystoupí Valaška a Bludověnka.
Místo konání: Hodonín, KD
www.dkhodonin.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Čejkovická vinná stezka
14. 4. 2018
Putování se skleničkou místními vinicemi, ochutnávka ve třiceti vinařstvích i přímo ve vinohradech.
Místo konání: Čejkovice
www.vinozcejkovic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den s koněm
14. 4. 2018
Celodenní soutěžní program plný koňských her, komentovaná prohlídka výstavy se zaměřením
na koně.
Místo konání: Šlapanice, Muzeum ve Šlapanicích
www.muzeumbrnenska.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lúcký košt trnek od varených po tekuté
14. 4. 2018
Tradiční lúcký košt trnek od vařených po tekuté, ochutnávka trnek na všechny způsoby, folklórní
vystoupení.
Místo konání: Louka nad Veličkou
www.obeclouka.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Setkání / Encounter
17. – 21. 4. 2018
Mezinárodní festival divadelních škol s již téměř pětadvacetiletou tradicí. Myšlenka samotného
festivalu vznikla z potřeby zakladatelů setkávat se s dalšími divadelními profesionály a studenty
divadelních škol a vytvořit z města Brna centrum kulturního dění.
Místo konání: Brno, DiFa JAMU a další divadla
www.encounter.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MENORA
20. 4. 2018
Odpolední koncert židovských, duchovních a lidových písní v synagoze Dolní Kounice,
dopoledne se vzdělávacím divadelním pořadem pro děti.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
O Hustopečskou pečeť
21. 4. 2018
Soutěžní přehlídka vín z celé České republiky i ze Slovenska. Vína ohodnocená certifikovanými
degustátory budou dekorována Hustopečskou pečetí, jež byla odedávna symbolem hustopečského
vinařství.
Místo konání: Hustopeče, hotel Centro
www.hustopece.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Košt vín na Bukovanském mlýně
21. 4. 2018
XI. ročník tradiční ochutnávky vín od profesionálních vinařství za doprovodu cimbálové muziky.
Místo konání: Bukovany, Bukovanský mlýn
www.bukovansky-mlyn.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den Země
21. 4. 2018
Oslava mezinárodního svátku s pestrým programem pro děti i dospělé.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den Znovín Walkingu
21. 4. 2018
Oblíbená outdoorová akce po vinařských pěších trasách v krásné krajině Znojemska s ochutnávkou vín.
Okruhy pro začátečníky 6 -12 km, pro pokročilé 12 - 30 km.
Místo konání: Šatov, Hnanice
www.znovin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den otevřených sklepů Mutěnice
21. 4. 2018
Mutěnští vinaři zvou na jubilejní 10. ročník Dne otevřených sklepů v mutěnických Búdách. Prohlídka
40 sklepů, ochutnávka 5-8 odrůd vín v každém sklepě.
Místo konání: Mutěnice, Pod Búdama
www.osdubnanskahora.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Koulení kola z Lednice do Brna
21. 4. 2018
Tříčlenná družstva koulí dřevěné kolo od žebřiňáku malebnou krajinou pod Pálavou po cyklostezce z
Lednice do Brna, rekonstrukce běhu legendárního koláře Jiřího Birka.
Místo konání: Lednice - Brno
www.kudrna.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jarní trhy v zámeckém parku ve Slavkově
21. 4. 2018
11. ročník opět nabídne sortiment místních zahradníků. Budete moct koupit přísady, balkónovky,
skalničky, stromky, keře a vše, co k zahraničení patří. Těšit se můžete i na výrobky řemeslníků –
keramiku, bižuterii, dřevěné hračky apod.
Místo konání: Slavkov u Brna, zámecký park
www.zamek-slavkov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Po kobylských uličkách za vínem
21. 4. 2018
Dvacet otevřených sklepů v kobylských uličkách pro milovníky vína ze všech koutů nejen naší republiky.
Místo konání: Kobylí
www.vinarizkobyli.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival otevřených sklepů – Jaro na Znojemsku
21. – 22. 4. 2018

Během festivalu otevře své sklepy zhruba třicítka vinařů v pěti sousedních obcích na
Znojemsku. Degustaci vín doplňuje bohatý doprovodný program a dobré jídlo, zejména místní
speciality. Mezi obcemi je k dispozici autobusová kyvadlová doprava zdarma.
Místo konání: Znojemsko - Znojmo, Dobšice, Nový Šaldorf - Sedlešovice, Šatov, Chvalovice
www.otevrenesklepy.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velkoopatovická pouť
21. – 22. 4. 2018
Tradiční pouťové atrakce na náměstí Míru + 21. 4. bohatý kulturní program na hřišti bývalého učiliště.
Místo konání: Velké Opatovice
www.velkeopatovice.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Výstava vín LVA
22. 4. 2018
Výstava a ochutnávka vín lednických vinařů i vinařů z nejbližšího okolí.
Místo konání: Lednice, Multifunkční sál zámeckých jízdáren
www.lednice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mikulovsko 1918–1938
26. 4. – 2. 12. 2018
"Mikulovsko 1918-1938" mapuje období první republiky, v regionu je uvozeno dvěma důležitými
mezníky; začlenění Mikulovska do Československé republiky v roce 1918 a odstoupení pohraničních
oblastí nacistickému Německu v roce 1938. Výstava sleduje politické události, vojenské konflikty,

hospodářský i kulturní život regionu.
Místo konání: zámek Mikulov
www.rmm.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Filipojakubský rej
27. 4. 2018
Oslava jara spojená s pálením čarodějnic, s grilováním a ohnivou show v areálu Lázní Hodonín.
Místo konání: Lázně Hodonín
www.laznehodonin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Setkání souborů pod Taneční horou a přehlídka mikulovských vín
27. – 28. 4. 2018
Setkání dětských i dospělých tuzemských a zahraničních folklórních souborů, beseda u cimbálu.
Prezentace místních vinařů a jejich aktuální nabídky.
Místo konání: Mikulov, náměstí
www.mikulov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
XXXXIII. Mezinárodní expozice minerálů Tišnov
duben 2018
Největší mineralogická expozice v republice s účastí našich předních i zahraniční mineralogů a
sběratelů.
Místo konání: Tišnov, sokolovna
sokol-tisnov.webnode.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Čarodějáles
duben 2018
Multikulturní festival „Čarodějáles“ v areálu brněnského koupaliště Riviéra přinese pestrobarevný
program zahrnující převážně hudební vystoupení interpretů z Čech, Moravy i zahraničí.
Místo konání: Brno, Riviéra
www.carodejales.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP 30 vín Modrých Hor
28. 4. 2018
Vína z mikroregionu Modrých Hor se utkají ve III. ročníku prestižní soutěže. Představena budou vína
tradičních odrůd celého mikroregionu Modrých Hor - z Velkých Pavlovic, Bořetic, Němčiček, Vrbice a
Kobylí.
Místo konání: Velké Pavlovice, sokolovna
www.modrehory.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tmavomodrý festival
duben 2018
XXIX. ročník mezinárodní přehlídky hudebních vystoupení zrakově postižených dětí a mládeže.
Místo konání: Brno
www.tmavomodry.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tour de vinohrad
termíny individuálně dle domluvy
V doprovodu průvodce můžete navštívit sklepní uličky a původní, takřka neznámé viniční tratě a
dozvědět se něco víc o vinohradnictví a vinařství na Podluží. Letos nově s ochutnávkami specialit z
vína a hroznů.
Místo konání: Mikulčice
www.vinobartonik.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Májová výstava vín
28. 4. 2018
5. ročník výstavy vín z celé oblasti Veselska i blízkého okolí s kulturním programem.
Místo konání: Veselí nad Moravou, Panský dvůr
www.kultura-veseli.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stavění máje
29. 4. 2018
Členové strážnických folklorních souborů postaví vysoký na vrcholu ozdobený májový strom.
V následujícím pořadu vystoupí se svými hosty strážnické soubory Danaj, Žerotín a Demižón.
Místo konání: Skanzen Strážnice
www.skanzenstraznice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sběratelské burzy na zámku Rosice
29. 4., 27. 5., 24. 6., 29. 7., 26. 8., 30. 9. 2018
Burzy sběratelských předmětů a starožitností. Začátky v 8 hod.
Místo konání: zámek Rosice
www.zamek.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pálení čarodějnic v Blansku
30. 4. 2018
Slet všech malých i velkých čarodějů a čarodějnic, vyhlášení NEJ čaroděje a čarodějnice, soutěže, hry,
vystoupení hasičů a zapálení vatry.
Místo konání: Blansko - Rekreační oblast Palava
www.ksmb.cz

Květen
TERRA KUNŠTÁT 2018
květen 2018
Výstava, na níž již tradičně představí svoji tvorbu keramici z Kunštátu a okolí.
Místo konání: Kunštát – Rudka, Areál Jeskyně Blanických rytířů
www.rudka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Boskovické běhy
1. 5. 2018
Sportovní akce pro malé i velké běžce.
Místo konání: Boskovice
www.boskovice.sportujsnami.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Odemykání Baťova kanálu
1. 5. 2018
Zahájení plavební sezóny na přístavištích Baťova kanálu, bohatý kulturní program a samozřejmě plavby
na lodích.
Místo konání: přístaviště Baťova kanálu
www.batacanal.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vrabčákfest
květen 2018
Velký rockový festival za účasti známých kapel v krásném areálu u rybníka ve Vrabčím hájku.
Místo konání: Moravský Krumlov
www.mkrumlov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pocta Alfonsi Muchovi
květen 2018
Třídenní hudební akce, koncerty v ulicích, na zámku, v kapli sv. Floriána.
Místo konání: Moravský Krumlov
www.meksmk.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dny partnerských měst
4. – 5. 5. 2018
Dva dny bude Horní náměstí ve Znojmě patřit kultuře a gastronomii našich partnerských měst –
slovenským Novým Zámkům a Bratislavě-Ružinov, italským Trento-Povo, Trento-Villazzano a
Pontassieve, rakouskému Retzu a německému Torgau.
Místo konání: centrum Znojma
www.znojmocity.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vinobus VOC Znojmo
5. 5. – 16. 9. 2018
Turistický autobus, který vás od 5. května do 16. září odveze do krás Znojemska. Vhodný i pro cyklisty.
Po trase jsou tři 15minutové zastávky na placenou degustaci vín.
Místo konání: Znojemsko
www.vinobus.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Břeclav dětem
5. 5. 2018
Dětský den s bohatým programem, začátek ve 13 hod.
Místo konání: Břeclav - areál pod zámkem
www.muzeumbv.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Brněnský Majáles
5. 5. 2018
Celodenní program brněnských studentů zahrnující majálesový průvod s alegorickými vozy (startuje
tradičně na náměstní Svobody) a především pak Majáles Open Air festival na brněnském
výstavišti představí natěšenému publiku to nejlepší z české a moravské hudební produkce.
Místo konání: Brno
brno.majales.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hnanické otevřené sklepy
5. 5. 2018
Návštěvníkům se již posedné naskytne jedinečná možnost navštívit soukromé sklípky místních
obyvatel, ochutnat vína nového ročníku a zažít pravou moravskou atmosféru.
Místo konání: Hnanice – sklepní ulička
www.josef-korinek.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Putování po tasovických a hodonických sklepech
5. 5. 2018
Výjimečný den, kdy se v Tasovicích a Hodonicích otevře 30 sklepů místních vinařů, kteří nechají
nahlédnout putující do svého království.
Místo konání: Tasovice, Hodonice
www.spolekvinaru.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zahájení agroturistické sezóny v degustačním stánku v Sedleci
5. 5. 2018
Slavnostní otevření ochutnávky vín pod pergolou. Spousta skvělých vín, speciality na grilu a k dobré
náladě bude hrát cimbálová muzika.
Místo konání: Sedlec – degustační stánek
www.sedleckavina.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lázeňský kulturní koktejl aneb zahájení 38. lázeňské sezóny
5. 5. 2018
Zahájení 39. lázeňské sezóny, celodenní kulturní akce s jarmarkem a bohatým kulturním programem.
Místo konání: Lázně Hodonín
www.laznehodonin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bukovanský gulášek
5. 5. 2018
IX. ročník soutěže o nejlepší guláš uvařený na Bukovanském mlýně.
Místo konání: Bukovany, Bukovanský mlýn
www.bukovansky-mlyn.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatogothardské vinařské slavnosti
5. 5. 2018
Přehlídka vín dolnokounické oblasti a oslavy 10 let svatogothardských slavností, degustace od více
než 100 vinařů, jarmark, prodej gastronomických specialit, soutěže, vystoupení Cimbálové muziky A.
Smutného a Rozmarýnku z Pohořelic, atrakce pro děti. Moderuje p. Hegner.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Košt „O krála slováckéj klobásky“
5. 5. 2018
Gurmánská akce – košt klobásek spojený s koštem slivovice a jiných ovocných destilátů za doprovodu
cimbálové muziky, folklorních souborů a pěveckých sborů.
Místo konání: Velká nad Veličkou
www.kralklobasek.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velkomoravské stezky
5. 5. 2018
Projedete okruh malebnou krajinou lužních lesů, prohlédnete si významné místa spojená s naší historií
a zažijete neopakovatelnou podlužáckou atmosféru u výborného vína a domácích specialit v Rodinném
vinařství Bartoníkovi doplněnou o slovácké písničky v podání cimbálové muziky.
Místo konání: Mikulčice
www.infomikulcice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Z kopca do kopca
5. 5. 2018
Putování po vinných sklepech ve vinařské obci Vrbice.

Místo konání: Vrbice - vinné sklepy Stráž
www.vinarivrbice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jarní sraz Velorexů
5. – 6. 5. 2018
Velorex team Zlatá růže Boskovice pořádá tradiční již 22. jarní sraz Velorexů v Boskovicích.
Místo konání: Boskovice
www.boskovice.cz, www.velorexy.cz, www.velorex.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Noc věží a rozhleden
7. 5. 2018
Večerní, noční a ranní program spojený se západem a východem slunce.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Znojemský Majáles
7. 5. 2018
Den plný hudebního programu pod taktovkou známých i místních kapel, prezentací škol a zábavy,
vyvrcholený volbou krále a královny Majálesu, velkolepý studentský průvod městem.
Místo konání: Znojmo – Společenské centrum Dukla
www.znojemskabeseda.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dolnokounická „25“
8. 5. 2018
Oblíbený turistický pochod pro všechny věkové kategorie dolnokounickým okolím.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival vína VOC Znojmo
8. 5. 2018
Den vína, folklóru a gastronomie. Představení nových certifikovaných vín VOC Znojmo. VOC je označení
pro originální vína znojemského regionu.
Místo konání: Znojmo
www.vocznojmo.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seriál koncertů dechových hudeb
10. 5. 2018
Tentokrát zahrají Jižani.
Místo konání: Hodonín, KD
www.dkhodonin.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
28. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018
10. 5. – 26. 8. 2018
Mezinárodní bienále grafického designu Brno již více než padesát let reflektuje dění a proměny
vizuální kultury. Řadí se mezi nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto druhu na světě.
Místo konání: Brno
www.bienalebrno.org
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Valtické vinné trhy – 51. ročník
11. – 12. 5. 2018
Novodobé Valtické vinné trhy, nejstarší celostátní soutěž vín v ČR s mezinárodní účastí, navazují na více
než stopadesátiletou historii vinných trhů ve Valticích. Na 150 vinařských firem každoročně přiveze do
soutěže téměř 1000 vín.
Místo konání: Valtice, zámecký areál
www.vinnetrhy.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zahájení turistické sezóny v ATC Merkur Pasohlávky
11. – 13. 5. 2018
Slavnostní zahájení nové sezóny v kempu Merkur s koncerty a programem pro děti i dospělé.
Místo konání: ATC Merkur Pasohlávky
www.kemp-merkur.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Férová snídaně
12. 5. 2018
Piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů se v Rosicích uskuteční již potřetí.
Společně tak oslavíme světový den Fair trade, který připadá na druhou květnovou sobotu.
Místo konání: Rosice

www.kic.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Žerotínský farmářský trh
12. 5. 2018
Návštěvníci trhu budou mít možnost vybírat ze široké škály farmářských produktů a doplňkového
sortimentu.
Místo konání: Židlochovice, nám. Míru.
www.zidlochovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vyškovská Muzejní noc
18. 5. 2018
Tradiční akce pro děti a dospělé probíhající jak v prostorách muzea (včetně sklepení), tak na
prostranství před muzeem. Od odpoledních do večerních hodin se uskuteční různá kulturní vystoupení,
hry, soutěže a tvořivá dílna pro děti, muzejní kviz a mnoho dalších aktivit.
Místo konání: Vyškov, Muzeum Vyškovska
www.muzeum-vyskovska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Komiksová muzejní noc v Blansku
18. 5. 2018
Zábavné prohlídky expozic, doplněné speciálním programem pro děti s postavami z komiksů.
Místo konání: Zámek Blansko
www.muzeum-blanenska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Znojemská muzejní noc
18. 5. 2018
Památky Jihomoravského muzea ve Znojmě zvou k noční návštěvě.
Místo konání: Znojmo
www.znojmuz.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Brněnská muzejní noc
18. 5. 2018
Brány muzeí, galerií a dalších kulturních center v Brně i okolí se zájemcům zdarma otevřou v čase od
šesté hodiny večerní až do půlnoci. Lidé mají jedinečnou příležitost prožít noc v muzeu s bohatým
kulturním programem.
Místo konání: Brno
www.brnenskamuzejninoc.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Muzejní noc na zámku v Mikulově
18. 5. 2018
Setkání s historií – dávnou i nedávnou, s jejími příběhy – představenými v muzejních expozicích,
divadelní i hudební produkcí, ale i s kulturou spojenou s vínem a vybranými pochutinami,
patřícími k Mikulovu.
Místo konání: zámek a synagoga Mikulov
www.rmm.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Garage Design
18. – 19. 5. 2018
Do Znojma přijedou designéři módy, šperků či bytových doplňků. Pestrý prodejní market bude
doplněný o kulturní program a módní přehlídku autorské tvorby.
Místo konání: Znojmo – areál bývalého znojemského pivovaru
www.umenidoznojma.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Slavnosti chřestu
18. – 20. 5. 2018
Prodej čerstvého chřestu a chřestových pochoutek, degustační zóna restaurací, ochutnávky vín,
zábavný program, výstava o pěstování chřestu, řemeslný trh.
Místo konání: Ivančice
www.slavnostichrestu.cz, www.kic.ivancice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnosti města Mikulova, Májový víkend s muzejní nocí
18. – 20. 5. 2018
Tradiční velkolepá kulturní akce, kde se představí „celý Mikulov“ - historický i současný. Muzejní noc,
historické ukázky života v Mikulově, zpřístupnění památek s doprovodným program, vystoupení
místních souborů, přehlídka dětských cimbálových muzik, vystoupení škol, ochutnávky vín,
gastrospeciality, koncerty, taneční zábava, výstavy.
Místo konání: Mikulov

www.mikulov.cz, www.rmm.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Krajem vína - Májové putování Modrými Horami
19. 5. 2018
Jeden z nejkrásnějších výletů po vinařských stezkách. Na kole nebo pěšky budete moci putovat
zvlněnou vinařskou krajinou s dalekými výhledy, zažít atmosféru jara mezi vinicemi a ochutnat vína
přímo z rukou vinařů v tradičních vinných sklípcích. Putování zakončíme tentokrát na vinném koštu v
Němčičkách, kde vás čeká folklórní program, místní speciality i oblíbené losování o ceny.
Místo konání: Modré Hory
www.stezky.cz, www.modrehory.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Muzejní noc v archeoparku Pavlov
19. 5. 2018
Večerní archeopark tak trochu jinak, program při příležitosti Muzejní noci.
Místo konání: Archeopark Pavlov
www.archeoparkpavlov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Putování po blatnických búdách
19. 5. 2018
více než 30 vinných sklepech nabídne své degustace, vstup do blatnického muzea, poslech cimbálových
muzik, rozvoz koňským spřežením, ukázky lidových řemesel, večerní program.
Místo konání: Blatnice pod Sv. Antonínkem
www.vinariblatnice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Májové otevřené sklepy Nový Šaldorf
19. 5. 2018
Vinaři ze spolku Šaldorfské sklepy pořádají tradiční celodenní putování po vinných sklepech
s ochutnávkou vín, hudebním programem a degustátorskou soutěží.
Místo konání: vinné sklepy Nový Šaldorf-Sedlešovice
www.saldorfske-sklepy.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Modré Hory v písni na Slunečné
19. 5. 2018
Přehlídka mužáckých sborů z Modrých Hor u rozhledny Slunečná.
Místo konání: rozhledna Slunečná Velké Pavlovice (mokrá varianta – sokolovna Velké Pavlovice)
www.modrehory.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mikulovské vinné trhy
19. 5. 2018
Prestižní degustace vína, Mistrovství ČR v natažení koštýře vína ze sudu na čas, košt vín z vinné kašny,
živá hudba.
Místo konání: Hotel Zámeček Mikulov
www.zamecekmikulov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival dechových hudeb Petrov
19. 5. 2018
VII. ročník přehlídky dechových hudeb v areálu vinných sklepů Plže.
Místo konání: přírodní areál Petrov-Plže
www.obec-petrov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Otevřené sklepy Vrbovec
19. 5. 2018
Cech vinařů Vrbovec pořádá čtvrtý ročník otevřených sklepů. Tento den bude jako vždy ve znamení
kvalitních vrboveckých vín, dobrého jídla a cimbálové muziky.
Místo konání: Vrbovec
www.cechvrbovec.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zaječské otevřené sklepy
19. 5. 2018
Zaječští vinaři vás srdečně zvou na 4. ročník otevřených sklepů.
Místo konání: Zaječí
www.vinarizajeci.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ochutnej Česko
19. 5. 2018
1 hrad, 2 dny, 10 krajů a jejich speciality. Vyzkoušejte všechny chutě České republiky na jednom
místě.

Místo konání: Brno, hrad Veveří
www.ochutnejcr.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Muzejní noc v Boskovicích
19. 5. 2018
Prohlídka všech expozic muzea doplněná o bohatý program pro děti i dospělé.
Místo konání: Boskovice - Muzeum regionu Boskovicka
www.muzeum-boskovicka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Evropský den parků
24. 5. 2018
Procházka a povídání o parcích, stromech, keřích a květinách, na které se dozvíme nejen něco z
historie, ale sami si zkusíme zahrát na zahradní architekty. Workshop pro malé i velké.
Místo konání: Boskovice - Muzeum regionu Boskovicka
www.muzeum-boskovicka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Divadelní svět Brno
24. – 28. 5. 2018
Mezinárodní festival Divadelní svět Brno nabídne divákům žánrově pestré inscenace význačných
zahraničních souborů a samozřejmě také to nejzajímavější z české divadelní scény.
Místo konání: Brno
www.divadelnisvet.cz, www.ndbrno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Meeting Brno 2018
25. 5. – 3. 6. 2018
Multižánrový kulturní festival, který nabízí platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a
náboženství. Jeho program sestává z diskusních fór s inspirativními hosty a množství uměleckých
vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma.
Místo konání: Brno
www.gotobrno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jaro v Rasticově městě Morava, Styrke I.
25. – 27. 5. 2018
Programový víkend s Muzejní nocí kostelů, Pravoslavnou cyrilometodějskou poutí a Dnem Bulharů a
programem skupiny Styrke.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Euro Bike Fest 2018
24. – 27. 5. 2018
X. ročník plný zábavy a adrenalinu pro všechny, kteří propadli fenoménu zvaný motocykl.
Místo konání: Pasohlávky - ATC Merkur
www.eurobikefest.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Ignis Brunensis a Brno – město uprostřed Evropy
25. 5. – 17. 6. 2018
21. ročník festivalu zážitků pod brněnskými hrady Špilberk a Veveří. Hlavní součástí programu je
soutěžní přehlídka ohňostrojů s hudbou na Brněnské přehradě.
Místo konání: centrum města Brna, Brněnská přehrada, hrad Špilberk a Veveří
www.ignisbrunensis.cz, www.bmue.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Big Lake Custom
25. – 27. 5. 2018
Mezinárodní soutěžní výstava motocyklů BIG LAKE CUSTOM, která je součástí motosrazu EURO BIKE
FEST.
Místo konání: Pasohlávky, ATC Merkur
www.biglakecustom.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Noc kostelů
25. 5. 2018
Kostely jihomoravského kraje i v celé republice připraví pro návštěvníky netradiční podívanou. Budou
mít příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských
zahrad.
www.nockostelu.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Muzejní noc v Galerii výtvarného umění v Hodoníně
25. 5. 2018
Bohatý kulturní program pro děti i dospělé s možností prohlídky stálých expozic a výstav galerie.

Místo konání: Hodonín, Galerie výtvarného umění
www.gvuhodonin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! 100 let Re:publika – Brno – Lidé -Století
26. 5. – 17. 6. 2018
Interaktivní společenská událost ke stému výročí vzniku Československé republiky a také
devadesátileté historii brněnského výstaviště. Bude reflektovat historii, uměleckou tvorbu, vědu,
vzdělání, zábavu, ale neopomene ani duchovní rovinu a hodnoty, které přetrvávají.
Místo konání: Výstaviště Brno
https://www.facebook.com/republika2018/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Otevřené sklepy Pod Dubňanskú horú
26. 5. 2018
Spolek vinařů Dubňanská hora všechny srdečně zve na 6. ročník otevřených sklepů, který se koná
na svátek sv. Urbana od 10.00 do 20.00 hod., zajištěno bude občerstvení u vinařů i kulturní
program.
Místo konání: Mutěnice, Pod Dubňanskú horú
www.osdubnanskahora.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Košt gulášů
26. 5. 2018
4. ročník soutěže několika týmů o nejlepší guláš. Výtěžek akce jde na charitativní účely.
Doprovodný program.
Místo konání: Louka
www.obeclouka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den otevřených sklepů Bořetice
26. 5. 2018
Projděte se desítkami kravihorských sklepů s ochutnávkou výborných vín z Modrých Hor.
Místo konání: Bořetice
www.republikakravihora.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Za kounickou Frankovkou
26. 5. 2018
Putování Dolnokounickou vinařskou podoblastí. Pořádá Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737, z. s.
Místo konání: Dolní Kounice a okolí
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dětský den ve vile
26. 5. 2018
Zábavný a naučný program pro rodiny s dětmi na zahradě vily včetně speciálních prohlídek expozice
ve vile.
Místo konání: Brno, Vila Löw-Beer v Brně
www.vilalowbeer.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rozsvícená Trojice
26. – 27. 5. 2018
Festival navazující na tradici slavných poutí ke kapli Nejsvětější Trojice. Kulturní a duchovní program
bude probíhat přímo v kapli a na návrší Nejsvětější Trojice.
Místo konání: Rosice, Návrší Nejsvětější Trojice
www. kic.rosice.cz, rosice.farnost.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
XXIII. Čejkovické vinné trhy
26. – 27. 5. 2018
V historických prostorách původní templářské tvrze a přilehlé zámecké zahrady se můžete těšit na
prezentaci 28 čejkovických vinařství a bohatý doprovodný program.
Místo konání: Čejkovice
www.vinozcejkovic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kounice v pohybu
27. 5. 2018
Zdařilá sportovní a zábavná akce nejen pro děti spojená s charitativním účelem.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Skanzenem z pohádky do pohádky
27. 5. 2018

Areál muzea oživí hry a soutěže podle pohádek natáčených ve skanzenu. Nebudou chybět ukázky
řemesel, vztahující se k jednotlivým pohádkám. Pořad je malým dárkem k Mezinárodnímu dni dětí.
Místo konání: Skanzen Strážnice
www.skanzenstraznice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Abeceda řemesel
28. – 29. 5. 2018
(program pro školy)
Areál skanzenu oživí ukázky dříve běžných řemesel, která se vyskytovala na vesnici a ve městě.
Představí se výrobci ovládající již téměř zapomenuté technologie. Připraveny jsou dílny, odborné
workshopy i tvůrčí koutek pro děti.
Místo konání: Skanzen Strážnice
www.skanzenstraznice.cz

Červen
Jazzový večer
1. 6. 2018
Vzpomínkový večer k poctě Karla Krautgartnera, mikulovského rodáka.
Místo konání: Zámek Mikulov
www.karelkrautgartner.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Léto na Staré radnici
červen – září 2018
Brněnská Stará radnice v létě ožívá kulturou. Bohatý a pestrý program složený například z koncertů,
divadel a literárního či tanečního programu se odehrává pod širým nebem na jejím nádvoří.
Místo konání: Brno - Stará radnice
www.gotobrno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Letní otevřené sklepy Velké Pavlovice
červen – září 2018
Velkopavlovičtí vinaři pro vás budou mít otevřeny své sklepy od května do října, každý týden vždy dvě
vinařství od 18.00 do 21.00 hod.
Místo konání: Velké Pavlovice
www.vinozvelkychpavlovic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vzhůru na Cornštejn!
1. 6. 2018
Zahájení návštěvnické sezóny na hradě.
Místo konání: zřícenina hradu Cornštejn nedaleko Bítova
www.znojmuz.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mezinárodní dětský folklórní festival Štěpy
1. – 3. 6. 2018
Město Veselí tak jednou za dva roky ožívá zpěvem a tancem v podání dětských folklórních souborů
od nás i ze zahraničí. Třídenní program tradičně doplňuje „roztančená ulice“, průvod, lidové tržiště a
zábavné odpoledne pro děti s pohádkovým lesem. Jeden z největších folklórních festivalů u nás.
Místo konání: Veselí nad Moravou
www.kultura-veseli.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dny Slavkova a Svatourbanské hody
1. – 3. 6. 2018
Bohatý program s vystoupením nejrůznějších místních institucí na zámeckém nádvoří doplněný o
speciální prohlídky zámku a řemeslný jarmark v zámeckém parku.
Místo konání: Slavkov u Brna
www.zamek-slavkov.cz, www.slavkov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mikulov Gourmet Festival
1. – 3. 6. 2018
Gastronomický festival tradičních moravských pokrmů v kombinaci s moravskými víny.
Místo konání: Mikulov
www.mikulovgourmetfestival.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lucky Cruisers Weekend 2018
1. – 3. 6. 2018
IX. ročník – největší sraz amerických vozů v ČR!

Místo konání: ATC Merkur Pasohlávky
www.lcw.cz
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TOP! Concentus Moraviae – Mezinárodní hudební festival 13 měst
1. – 27. 6. 2018
23. ročník na téma „Shakespeare, Beethoven a česká kvartetní tradice“. Koncerty vážné hudby
v inspirativním prostředí kostelů, zámků či zámeckých nádvoří.
Místo konání: vybrané památky na jižní Moravě a Vysočině
www.concentus-moraviae.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den otevřených sklepů v Šatově
2. 6. 2018
Budete mít možnost ochutnat ty nejlepší vzorky od malých i velkých šatovských vinařů. Můžete se
těšit na bohatý hudební doprovodný program a jízdu turistickým vláčkem mezi sklepy.
Místo konání: Šatov
www.vinarisatov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnosti vodního království
2. 6. 2018
Pohádkové odpoledne pro děti s bohatým kulturním a doprovodným programem.
Místo konání: Hodonín, slepé rameno řeky Moravy
www.dkhodonin.eu, www.hokus.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dětský den v Blansku
2. 6. 2018
Celodenní historický jarmark, bohatý kulturní program nejen pro děti - divadelní představení,
pohádky, koncerty, rytířské vystoupení na koních, soutěže, hry a malování na obličej. Celý den zakončí
historický průvod městem s pochodněmi a večerní ohňostroj. Jako hlavní hosté vystoupí Pepa Vojtek
a Yvetta Blanarovičová s pásmem muzikálových hitů.
Místo konání: Blansko, zámecký park
www.ksmb.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podluží v písni a tanci – folklórní festival Tvrdonice
1. – 3. 6. 2018
65. ročník folklórního festivalu regionu Podluží je již tradiční ukázkou místního folklóru spojený
s ochutnávkou místních vín a krajových specialit.
Místo konání: Tvrdonice u Břeclavi
www.tvrdonice.cz
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Den otevřených dveří Křížového sklepa v Příměticích a Památníku Prokopa Diviše
8. 6. 2018
Mimořádná prohlídka historického sklepa, pochůzková ochutnávka několika vzorků vín, zpívání na kříži
sklepa.
Místo konání: Přímětice
www.znovin.cz, www.muzeumznojmo.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mladí brněnští symfonikové
8. 6. 2018
Přijďte si poslechnout mladé talentované brněnské hudebníky. Každoroční koncert vážné hudby se
sólisty v mystickém prostředí kláštera Rosa Coeli.
Místo konání: Dolní Kounice – Rosa Coeli
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival radosti a života pod Pálavou 2018
8. – 10. 6. 2018
Festival plný hudby, tance, workshopů, dílniček, řemesel a stánků se zdravou výživou.
Místo konání: Pasohlávky – ATC Merkur
www.atcmerkur.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mikulovské ozvěny 58. Zlín Film Festivalu
8. – 13. 6. 2018
Atmosféru filmových festivalů bude možné zažít i v Mikulově, který se již po druhé stane součástí
zlínského festivalu, jedné z nejstarších a největších přehlídek svého druhu na světě. Filmoví fanoušci
se můžou těšit na ojedinělé snímky pro děti a mládež, bohatý doprovodný program s řadou workshopů,
divadelních představení a výstav.
Místo konání: Městské kino Mikulov, náměstí, amfiteátr

www.mikulov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnosti břeclavského piva
9. 6. 2018
Den s břeclavským pivem pro celou rodinu. Odpoledne plné her, soutěží a hudebního programu.
Místo konání: Břeclav - areál pod zámkem
www.pivovarbreclav.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CASTLE TOUR 2018 - Pozdní sběr a hosté v klášteře Rosa coeli
9. 6. 2018
V kouzelném prostředí kláštera zažijete nevšední hudební zážitek. Pořádá město Dolní Kounice.
Místo konání: Dolní Kounice – Rosa Coeli
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Otevřené sklepy Horní Dunajovice
9. 6. 2018
Zveme všechny milovníky vína na třetí ročník otevřených sklepů do Horních Dunajovic na Znojemsku.
Otevřeno bude devět sklepů místních vinařů. Od 19:00 zahraje v Domčické hospodě cimbálová muzika.
Místo konání: Horní Dunajovice
www.vinolibal.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Léto otevřených sklepů v Pavlově
červen – září 2018
Zastavte se v letní sezóně v Pavlově, kde je pro Vás každý týden otevřeno minimálně jedno vinařství.
Místo konání: Pavlov
www.otevrene-sklepy-pavlov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Topfest
9. 6. 2018
Do slavkovského zámeckého parku se opět vrátí festival plný nejlepších českých a slovenských
hudebních hvězd.
Místo konání: Slavkov u Brna - zámecký park
www.topfest.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pivní slavnosti Znojmo
9. 6. 2018
Pestrá nabídka piv bude doplněna bohatým hudebním programem na dvou scénách.
Místo konání: Znojmo, Horní nám., Václavské nám., ulice Přemyslovců.
www.znojemskabeseda.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Za vínem na Podluží
9. 6. 2018
Otevřené sklepy Tvrdonice a Kostice. Otevřeno bude cca 20 sklepů malých i velkých vinařů
od 10.00 do 19.00 hod. Od 20.00 hod. následuje beseda u cimbálu u Zahrádkářského sklepa
ve Tvrdonicích. Občerstvení po celou akci zajištěno.
Místo konání: Vinné sklepy Tvrdonice a Kostice
www.tvrdonice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Krajem vína - Putování po vinařských stezkách Kyjovska
9. 6. 2018
Na kole nebo pěšky budete moci objevit krásy slovácké přírody mezi vinohrady, poznat tajemství
vinných sklepů, ochutnat místní speciality i vína přímo z rukou vinařů. Výlet zakončíme ve sklepní
uličce ve Skoronicích na Otevřených sklepích. Skoroničtí vinaři vám nabídnou svá vína k degustaci a
připraví pro vás bohatý bohatý folklórní program, včetně možnosti prohlídky zdejšího vyhlášeného
Muzea Jízdy králů.
Místo konání: vinice Kyjovska
www.stezky.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Putování za šamotovým plátkem
9. 6. 2018
44. ročník turistického pochodu a cyklojízdy, trasy: pěší 7 a 50 km, cyklo 45, 75 a 100 km. Pro děti
pohádkový les a soutěže.
Místo konání: Velké Opatovice
www.kctvelkeopatovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Víkend otevřených zahrad a Muzejní noc
9. 6. 2018

Prohlídky parku a zámeckých sklepů, Moravského kartografického centra, kostela sv. Jiří, a kostelní
věže, bývalých zámeckých sklepů a barokní vrátnice. Doprovodný program.
Místo konání: Velké Opatovice
www.kc.velkeopatovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní
9. – 10. 6. 2018
V pestrém programovém menu se představí pod širým nebem v Panské zahradě lidová i umělecká
řemesla, jezdci a chovatelé koní. Diváci budou moci shlédnout v živých scénických obrazech
prezentaci řemesel a dovedností spolu s kouzelným světem magického pouta člověka s koněm a
výjimečného přátelství v celé jeho kráse.
Místo konání: Kunštát
www.kunstat-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Na skok k mikuleckému vinaři
10. 6. – 30. 9. 2018
Akce organizovaná profesionálními vinařstvími v Mikulčicích a garantující možnost každý víkend
navštívit a ochutnat vína v otevřeném sklepě.
Místo konání: Mikulčice
www.infomikulcice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Čarovné tóny Macochy
13. – 17. 6. 2018
Agency FCT a správa jeskyní ČR Vás srdečně zvou na jubilejní 20. ročník Čarovné tóny Macochy, který
Vás přenese do kouzelného komorního prostředí jeskyní Moravského krasu, doplněného o světelnou
animaci či iluminaci.
Místo konání: jeskyně Moravského krasu
www.agencyfct.cz, www.cavemk.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
F – scéna
13. – 17. 6. 2018
Cyklus tradičních letních folklórních večerů na open air scénách hradu Špilberk a nádvoří Staré
radnice, během nichž vystoupí řada folklórních souborů v čele s vyhlášeným Vojenským uměleckým
souborem Ondráš.
Místo konání: Brno
www.vusondras.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seriál koncertů dechových hudeb
14. 6. 2018
Tentokrát vystoupí Fryštácká Javořina a Žadovjáci.
Místo konání: Hodonín, KD
www.dkhodonin.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Čarovné barvy země
14. 6. 2018
Slavnostní vyhlášení výsledků VIII. ročníku malířské soutěže pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Solankové slavnosti
15. 6. 2018
Oslava hodonínské jodobromové solanky.
Místo konání: Lázně Hodonín
www.laznehodonin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Skrytá paměť Moravy 2018
15. 6. 2018
Slavnostní vyhlášení výsledků XII. ročníku celostátní literární soutěže Skrytá paměť Moravy a předání
cen vítězům.
Místo konání: Rajhrad, Památník písemnictví na Moravě
www.muzeumbrnenska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival Mikroregionu
16. 6. 2018
Prezentace obcí a měst Mikroregionu Ivančicko.
Místo konání: Dolní Kounice

www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BiGy Fest
16. 6. 2018
Příjemná atmosféra, dvě hudební scény, koncerty, besedy, workshop, dílničky a doprovodný program
pro děti. To vše nabízí multižánrový festival BiGyFest a jeho pořadatel - spolek PaLetA Letovice.
Místo konání: Letovice, na nádvoří a v jízdárně letovického zámku

www.bigyfestletovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den otevřených sklepů Chvalovice
16. 6. 2018
Ve chvalovické sklepní uličce budete mít možnost nahlédnout "pod pokličku" tamním vinařům.
A nejen to. Ochutnat budete moci jedinečná vína za doprovodu cimbálové muziky a chybět nebude ani
chutné občerstvení.
Místo konání: Chvalovice – sklepní ulička
www.vinarichvalovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pivní slavnosti
16. 6. 2018
Ochutnávky pivního moku s programem.
Místo konání: Moravský Krumlov
www.meksmk.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Horňácké kosení
16. 6. 2018
19. ročník tradičního ručního kosení orchidejových luk s krojovanými účastníky, malým jarmarkem
tradičních výrobků, cimbálovou muzikou a dalším doprovodným programem. Folklorně kulturní akce
pořádaná v panenské přírodě CHKO Bílé Karpaty, jejímž posláním je udržet tradice našich předků a
seznámit dnešní mladé lidi s jejich těžkou fyzickou prací.
Místo konání: Malá Vrbka
www.malavrbka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Noc otevřených sklepů ve Valtickém Podzemí
16. 6. 2018
Nenechte si ujít jediný celonoční vinařský mejdan na Moravě! Podzemní zážitková turistika ve
Valtickém Podzemí - Podzemním městě vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů
v celkové délce přes 900 metrů. Vína Lednicko-valtického areálu potečou proudem, konzumace
vybraných pokrmů a specialit Valtického Podzemí. Vše okořeněno cimbálovou muzikou, vinařská
diskotéka. Východ slunce se sabráží sektu na Kolonádě Reistna. Ranní procházka rozkvetlými
vinohrady završená vinařskou vyprošťovací snídaní. Zahájení ve 20 hodin, ukončení druhý den v 8
hodin ráno.
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rosické farmářské trhy
17. 6., 19. 8., 15. 9., 14. 10. 2018
Farmářské trhy na zámeckém nádvoří nabídnou tradiční produkty od drobných pěstitelů a
malovýrobců z regionu a doprovodný program pro malé i velké.
Místo konání: zámek Rosice
www.kic.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Běh naděje
21. 6. 2018
4. ročník sportovně-společenské humanitární akce spojené s veřejnou sbírkou
zaměřenou na léčbu dětských nádorových onemocnění. Cílem je absolvovat trať o délce přibližně
2,5 km a tím tak vyjádřit solidaritu s nemocnými.
Místo konání: Velké Opatovice
www.velkeopatovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! 73. ročník Mezinárodního folklórního festivalu „Strážnice 2018“ a 35. ročník festivalu „Dětská
Strážnice“
21. – 24. 6. 2018
Stále větší obliba přirozeně komponovaných pořadů láká příznivce zpěvu a tance, kteří přicházejí jako
diváci, aby se v bezprostředním kontaktu s živým folklórem často stali účinkujícími.
Místo konání: Strážnice
www.festivalstraznice.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hustopečský slunovrat
22. 6. 2018
Tvoří pomyslnou bránu k letní sezóně otevřených sklepů. Vinaři v ulicích Vinařská a Na Hradbách
pozvou návštěvníky do svých sklepů v pozdějších odpoledních hodinách a nabídnou mladá i archivní
vína. Příležitost k degustaci bude až do půlnoci.
Místo konání: Hustopeče
www.hustopece.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Městské slavnosti – Bučovice 1645
22. – 23. 6. 2018
Připomínka historické události z roku 1645, kdy se švédská vojska pokusila dobýt místní zámek a
vyplenila městečko. Bohatý kulturní program pro celou rodinu – dobové ukázky, ochutnávky dobových
specialit, dobový jarmark, ohňostroj.
Místo konání: Bučovice
www.bucovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kefasfest
22. – 24. 6. 2018
Divadelně hudební festival moderní křesťanské kultury je prostorem pro hudbu, divadlo a kulturu.
Místo konání: Dolní Kounice - klášter Rosa coeli, synagoga Dolní Kounice
www.kefasfest.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hnanická vinná stezka po vinicích v NP Podyjí
23. 6. 2018
Pro návštěvníky třetího ročníku „Hnanické vinné stezky“ bude připraven bohatý vinařský a kulturní
program spojený s degustacemi a prohlídkou hnanických vinic a místních soukromých sklepů.
Místo konání: Hnanice – vinice v NP Podyjí
www.josef-korinek.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Morava Park Fest
23. 6. 2018
Hudební festival v zámeckém parku, kde vystoupí množství hvězd české populární scény.
Bohaté občerstvení a doprovodný program pro celé rodiny zajištěno.
Místo konání: Blansko - zámecký park
www.moravaparkfest.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
K Nechorám do sklepa
23. 6. 2018
Přijďte ochutnat vína nechorských vinařů.
Místo konání: Prušánky – Nechory
www.nechory.cz, www.obecprusanky.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Židlochovice Živě
23. 6. 2018
Hudební festival s pivním koštem jihomoravských minipivovarů v areálu letního kina v Židlochovicích.
Místo konání: Židlochovice
www.zidlochovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Krajem André 2018
23. 6. 2018
Tradiční 40 kilometrová cyklistická expedice obcemi Hustopečska s bohatým doprovodným
programem a se zastávkami ve vinných sklepech s ochutnávkami místních vín.
Místo konání: Hustopeče, Velké Pavlovice
www.hustopece.cz, www.velke-pavlovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Moravské dny v Břeclavi
23. – 24. 6. 2018
V sobotu proběhne přehlídka minipivovarů s kulturním programem. V neděli přibude víno a folklórní
festival s vystoupením místních Slováckých krúžků. Nedělní program začne průvodem od Moravské
orlice k zámku. Začátek sobota 14:00 hodin, neděle 13:30 hodin.
Místo konání: Břeclav - areál pod zámkem
www.muzeumbv.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hudba hradní stráže a Policie ČR
24. 6. 2018
Promenádní koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, která již více než šedesát let

vysoce profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu doma i v zahraničí. Pod záštitou pana
radního Ing. Leoše Tržila.
Místo konání: nádvoří zámku Lednice
www.zamek-lednice.com, www.lednice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Martino Hammerle – Bortolotti, Moravská filharmonie Olomouc, Jihlavský smíšený pěvecký sbor
Melodie: „Operní Melodie“
24. 6. 2018
Rakouský operní pěvec společně s jihlavským sborem a olomouckou filharmonií uvedou slavné árie a
sbory z oper Giuseppe Verdiho (Nabucco, Ernani, Macbeth, Luisa Miller), Zdeňka Fibicha (Nevěsta
messinská) a velkolepý „Templářský pochod“ z opery Templáři na Moravě od Karla Šebora.
Místo konání: Zámek Valtice – jízdárna
www.valtice.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den otevřených dveří Muzea Vyškovska
27. 6. 2018
Veřejnosti budou zdarma přístupné všechny stálé expozice, právě probíhající výstavy a otevřeno bude
výjimečně i zámecké sklepení. V každou celou hodinu proběhne komentovaná prohlídka zámku a
sklepení s odborným výkladem. Pro dětské návštěvníky budou připraveny prohlídky netradiční formou.
Místo konání: Vyškov, Muzeum Vyškovska
www.muzeum-vyskovska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Odemykání prázdnin ve Valtickém Podzemí
29. 6. 2018
Zahajte prázdniny s dětmi a celou rodinou ve Valtickém Podzemí. Soutěže pro děti, cimbálka, krajové
a sezónní speciality Valtického Podzemí. Vína Lednicko-valtického areálu. Zážitková vinařská turistika
v Podzemním městě vína, v unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce 900
metrů. Zahájení ve 14 hodin, cimbálka od 20-ti hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Letní otevřené sklepy Čejkovice
29. 6. – 10. 9 2018
Čejkovičtí vinaři pro vás budou mít otevřeny své sklepy po dobu letních prázdnin. V pravidelných
intervalech budou otevřeny dva až tři sklepy v době od 13:00 do 18:00.
Místo konání: Čejkovice
www.vinozcejkovic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bezgestfest
29. – 30. 6. 2018
Divadelní festival amatérské přehlídky regionálních ochotníků.
Místo konání: Moravský Krumlov
www.meksmk.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Soutěžní festival folklórních souborů Dambořice
29. 6. – 1. 7. 2018
Zviditelnění oblasti Hanáckého Slovácka jako oblasti stále folklorně živé. Tradice, kroje, písně a tance
této oblasti najdete v několika pořadech festivalu.
Místo konání: Dambořice
www.festivaldamborice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vinařská „50“ Author Znovín Cup 2018
30. 6. 2018
Cyklistický závod podél vinic, kolem malebných sklípků, přes vřesoviště a lesy, po venkovských
silničkách i kolem klikatého toku hraniční řeky Dyje.
Místo konání: Šatov
www.vinarska50.cz, www.znovin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dětský jezdecký den
30. 6. 2018
Jezdecká stáj Victoria pro vás připravila jezdecké hry – anglické a westernové ukázky,
ukázka drezúry a parkurového skákání, výstava zemědělské techniky, ukázky hasičské techniky,
zábavný program pro děti.
Místo konání: Velké Opatovice – stáj Victoria, u JZD
www.velkeopatovice.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Noční prohlídky kláštera Rosa coeli
30. 6. 2018
Noční prohlídky kláštera Rosa coeli s doprovodným programem.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Javornické zpívání
30. 6. 2018
14. ročník akce pro milovníky folklóru s vystoupením pěveckých sborů, folklórních souborů a sólistů.
Místo konání: Javorník
www.javornik-ho.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prázdninové večery s cimbálkou
30. 6., 5. 7., 7. 7., 13. 7., 14. 7., 20. 7., 21. 7., 27. 7., 28. 7., 3. 8.,
4. 8., 10. 8., 11. 8., 17. 8., 18. 8., 24. 8., 25. 8., 31. 8., 1. 9. 2018
Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí, unikátním labyrintu
historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vína Lednicko-valtického areálu za
doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu, speciality Valtického Podzemí. Zahájení ve 20 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz

Červenec
Letní Shakespearovské slavnosti 2018

červenec – srpen

Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v
Evropě zaměřenou na repertoár děl Williama Shakespeara.

Místo konání: Brno - hrad Špilberk
www.brno.shakespeare.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival ochotnických divadel
červenec – srpen
Festival ochotnických divadel v krásném prostředí lázeňské kolonády v Lednici.
Místo konání: Amfiteátr lázeňské kolonády
www.lednice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Letní kino na lázeňské kolonádě
červenec – srpen
Letní promítání filmů na lázeňské kolonádě v Lednici.
Místo konání: amfiteátr lázeňské kolonády
www.lednice.cz, www.facebook.com/kolonadalednice
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pohádkové léto
červenec – srpen
Divadelní představení - zpestření prázdnin a dovolených pohádkami pro nejmenší a jejich rodiče.
Místo konání: Dům umění, Masarykovo nám. 11, Znojmo
www.muzeumznojmo.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Muzejní dílničky pro šikovné ručičky
červenec - srpen
Přijďte tvořit k nám do muzea!!! Pro všechny tvořivé děti jsme opět připravili na červenec a srpen celou
řadu muzejních dílniček pro šikovné ručičky v atraktivním prostředí vyškovského zámku zaměřené
především na kreativní tvoření z různých materiálů.
Místo konání: Vyškov, Muzeum Vyškovska
www.muzeum-vyskovska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Léto na Cornštejně
červenec – srpen
Prázdninový program pro návštěvníky zříceniny hradu.
Místo konání: zřícenina hradu Cornštejn nedaleko Bítova
www.muzeumznojmo.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hradovánky
červenec – srpen
Zábavný program pro celou rodinu v prostorách znojemského hradu.
Místo konání: Znojmo, Znojemský hrad

www.muzeumznojmo.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mikulovské hudební a divadelní léto
1. 7. – 31. 8. 2018
Pestrý kulturní program v době hlavní turistické sezóny.
Místo konání: Mikulov
www.mikulov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vranovské kulturní léto
červenec – srpen
Letní divadelní představení a koncerty na nádvoří zámku, v kapli či v sále Předků vranovského zámku.
Místo konání: Zámek Vranov nad Dyjí
www.zamek-vranov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Slavnosti Pernštejnského panství
3. – 8. 7. 2018
Rozmanitý historický program na hradě Pernštejně a v jeho podhradí. Rytíři a dobový turnaj, stylové
trhy i občerstvení, ale i speciální jízdy parním vlakem.
Místo konání: Nedvědice a okolí
www.hrad-pernstejn.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Začněte prázdniny v Čejkovicích
5. – 6. 7. 2018
Každoročně ve dnech 5. a 6. července můžete zavítat opět k nám do Čejkovic, kdy pro Vás v tyto dva
horké, sváteční letní dny budou otevřeny vybrané sklepy.
Místo konání: Čejkovice
www.vinozcejkovic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Léto v Rasticově městě Morava, Styrke II.
5. – 8. 7. 2018
Letní zážitkový program s Cyrilometodějskou poutí na Podluží a Dětským dnem.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival Sedleckých vín
5. 7. 2018
Uskuteční se již 10. ročník, který je příležitostí pro setkání všech fanoušků Sedleckých vín s bohatým
kulturním programem: od 11 hod hraje cimbálová muzika Jožky Šmukaře, v 17 hod vystoupí skupina
ABBA Revival a od 18 hod bude hrát k tanci hudební skupina Genetic; občerstvení v podobě
grilovaných specialit, masa na rožni, ryb, klobás apod., losování ve spotřebitelské soutěži o vlastní
výrobky.
Místo konání: Sedlec
www.sedleckavina.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cyrilometodějská pouť na Podluží
5. 7. 2018
Připomínka a oslava patronů Evropy sv. Cyrila a sv. Metoděje se uskuteční na místě posvěceném
působením soluňských bratří - na akropoli mikulčického hradiště. Duchovní slavnost s řadou
kulturních akcí, přednášek a doprovodným programem.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info, www.infomikulcice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Moravské večery
od 5. 7. 2018 každý prázdninový čtvrtek
Příjemné posezení na terase vinařství Nosreti s dobrým vínem, občerstvením a cimbálovou muzikou.
Každý prázdninový čtvrtek od 18.00 hod., nutná rezervace na tel. 725 936 624 v týdnu před konáním
akce.
Místo konání: Zaječí, vinařství Nosreti
www.vinarstvinosreti.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Festival Boskovice 2018
5. – 8. 7. 2018
XXVI. ročník festivalu pro židovskou čtvrť Boskovice.
Místo konání: Boskovice
www.boskovice.cz, www.unijazz.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vinaři na hradišti
6. 7. 2018

Vinaři z regionu Podluží Vám nabídnou svá vína a speciality z vín (vinné želé, hroznové mošty, vinná
kyselka) přímo z míst, kde dříve bývalo největší velkomoravské hradiště Velké Moravy. Můžete se
těšit na skvělou atmosféru doprovázenou živou hudbou.
Místo konání: Mikulčice, Slovanské hradiště
www.infomikulcice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Těšíme se na prázdniny
6. 7. 2018
Odpoledne pro rodiče s dětmi plné soutěží, dílniček a zábavy.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Letní Hudbobraní ve Valtickém Podzemí
6. 7. 2018
Nenechte si ujít oblíbenou akci v novém letním termínu! S atraktivním kulturním programem pro
celou rodinu. Cimbálky a kapely z Lednicko-valtického areálu, krajové a sezónní speciality Valtického
Podzemí, vína Lednicko-valtického areálu. Zážitková vinařská turistika v Podzemním městě vína v
unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce 900 metrů. Zahájení v 18 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slovácké hody v Čejči
6. – 9. 7. 2018
Jsou jednou z největších akcí - vyvrcholením kulturního života obce. Slovácké hody trvají čtyři dny a
pro milovníky folklóru jsou nezapomenutelným zážitkem.
Místo konání: Čejč
www.cejc.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mikulovské sklepy open
7. 7. 2018
Den otevřených sklepů s nabídkou místních vín a gastrospecialit.
Místo konání: Mikulov
www.vinarimikulovska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mezinárodní letní škola staré hudby / Hudební Rendez-vous Valtice
7. – 15. 7. 2018
Interpretační kurzy pro hudebníky, zpěváky a tanečníky, každý večer veřejná vystoupení účastníků.
Místo konání: Valtice – areál zámku, farní kostel na náměstí
www.early-music.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kytarový festival
8. – 14. 7. 2018
Mezinárodní hudební festival s mistrovskými interpretačními kurzy, workshopy a koncerty světových
renomovaných kytaristů. 32. ročník.
Místo konání: Zámek Mikulov
www.gfmikulov.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice
8. 7. 2018
Místní i zahraniční soubory vystoupí na jednom z největších dechových festivalů u nás. 50. ročník.
Místo konání: Ratíškovice
www.ratiskovice.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Hudební festival Znojmo
12. – 29. 7. 2018
Podtitulem 14. ročníku hudebního festivalu bude svár duše s tělem. Fyzično se bude potýkat
s duchovnem. Jako každoročně propojí místní vinaře a gastronomii s hudbou. Koncerty a představení
se uskuteční na různých místech Znojma a okolí v netradičních prostorách.
Místo konání: Znojmo a okolí
www.hudbaznojmo.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Svátek bláznů
13. – 15. 7. 2018
Multikulturní festival zaměřující se na okrajové žánry hudby, divadla a výtvarného umění s pestrým
doprovodným programem pro děti.
Místo konání: Veselí nad Moravou

www.kultura-veseli.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Meruňkobraní aneb festival meruněk
14. 7. 2018
Gastronomická akce uspořádaná na podporu regionální potraviny „židlochovické meruňky“
s bohatým kulturním programem a soutěží v pojídání meruňkových knedlíků na čas.
Místo konání: Židlochovice, náměstí
www.zidlochovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dobývání dobšických sklípků
14. 7. 2018
V první polovině července se bude konat již osmý ročník vinařské akce Spolku dobšických vinařů. Jako
každoročně bude tato akce spojena s rekonstrukcí napoleonské bitvy.
Místo konání: Dobšice
www.vinari.dobsice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Karpatský pedál
14. 7. 2018
11. ročník závodu horských kol „O krále Bílých Karpat“ s tratěmi na 25 a 60 km, dětskými závody,
tombolou, občerstvením a doprovodným programem.
Místo konání: Javorník
www.maniacpedals.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
310. Karmelská pouť v Oslavanech
14. – 15. 7. 2018
Tradiční kulturní akce s bohatým doprovodným programem a hudebním vystoupením na zámku,
otevřeny všechny muzejní expozice, výstava ZUŠ Oslavany, na nádvoří tržiště lidových řemesel.
Místo konání: Oslavany
www.oslavany-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
XXV. Mikulovské výtvarné sympozium „Dílna“ 2018
14. 7. – 11. 8. 2018
Letní výtvarné setkání českých a zahraničních umělců tvořících v prostorách mikulovského zámku.
14. 7. slavnostní zahájení, 11. 8. slavnostní ukončení s vernisáží výstavy.
Místo konání: Mikulov
www.artmikulov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Country středy ve Valtickém Podzemí
18. 7., 1. 8., 15. 8. 2018
Nenechte si ujít Valtické Podzemí v rytmu oblíbených country tónů, s možností tance. Krajové a
sezónní speciality Valtického Podzemí, vína Lednicko-valtického areálu, zážitková vinařská turistika v
podzemním městě vína, v unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce 900 metrů.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Horňácké slavnosti
19. – 22. 7. 2018
Přehlídka autentického folklóru celého Horňácka provázená jarmarkem tradičních řemesel.
V jednotlivých pořadech velkého folklórního svátku účinkují soubory, cimbálové muziky, skupiny a
sólisté z Horňácka.
Místo konání: Velká nad Veličkou a větrný mlýn Kuželov
www.obecvelka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Motohody na Podluží
20. – 21. 7. 2018
Víkend plný rockové muziky na Podluží nejen pro příznivce jedné stopy. Soutěže o skvělé ceny, sobotní
vyjížďka s občerstvením, slosovatelné vstupné.
Místo konání: Tvrdonice
www.tvrdonice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival Národů Podyjí
20. – 22. 7. 2018
Prezentace originálních kulturních a kulinářských specialit národů žijících v oblasti Podyjí.
Místo konání: Mikulov
www.mikulov.cz
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Meruňkobraní s jarmarkem u Floriána, XXIX. ročník
21. 7. 2018
Tradiční trh, ukázky lidových řemesel, průvod v dobových kostýmech, stanové ležení, slet ultralehkých
letadel na letišti AirCon Miroslav, módní přehlídka, kuchařská show, soutěž v pojídání knedlíků
Meruňkový král a soutěž o nejlepší meruňkovici, ukázky sokolnictví, bitva z období třicetileté války,
slavnostní ohňostroj a letní noc.
Místo konání: Miroslav – letní kino, zámecký park, letiště
www.mesto-miroslav.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Koncert Žalman a spol.
21. 7. 2018
Tradiční koncert v kouzelném prostředí kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích
Místo konání: Dolní Kounice – Rosa Coeli
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Folkový festival
21. 7. 2018
Všichni příznivci folku a country jste srdečně zváni do Moravského Krumlova.
Místo konání: Moravský Krumlov
www.mkrumlov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Krajem vína – Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska
21. 7. 2018
Třetí červencovou sobotu vás v Mikulově a okolí čeká další z výletů po vinařských stezkách, který je
určené pro cyklisty i pěší, pro zdatné turisty i rodiny s dětmi. Objevte tajemství vinných sklepů,
ochutnejte místní speciality a vyhrajte zajímavé ceny. Letní putování krajinou s krásnými výhledy na
Pálavu zakončíme v Mikulově na Festivalu Národů Podyjí.
Místo konání: Dolní Věstonice a okolí Pálavy
www.stezky.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Setkání malých pivovarů
21. 7. 2018
Ochutnávka zlatavého moku doplněná kulturním programem.
Místo konání: Starý pivovár Rosice
pradelna.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lednické krojované hody
21. 7. – 22. 7.2018
Tradiční krojované hody s dechovou muzikou a předtančením besedy.
Místo konání: Lednice, Zámecké náměstí
www.lednice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival 3 + 1 Letovice
26. – 29. 7. 2018
Další ročník festivalu nabídne pestrý program - hudební vystoupení, výstavy, tvůrčí dílny, workshopy a
doprovodné akce pro rodiny s dětmi. Hlavní festivalový den je sobota 28. 7.
Místo konání: koupaliště Letovice
www.mks-letovice.cz, www.facebook.com/triplusjednaletovice
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival barokního divadla Johanna Georga Gettnera Moravský Parnas
26. – 28. 7. 2018
Festival připomíná slavnou divadelní historii Mikulova a odkazuje na zdejšího rodáka Johanna Georga
Gettnera (kolem roku 1650 – 1696), principála, dramatika a herce Eggenberských dvorních
komediantů, působících mezi lety 1676 až 1691 ve službách knížete Johanna Christiana Eggenberga
na zámku v Českém Krumlově.
Místo konání: náměstí, Dietrichsteinská hrobka, zámek Mikulov
www.rmm.cz, https://galeriekonvent.wordpress.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Šramlfest
27. – 28. 7. 2018
11. ročník festivalu hudby, divadla a výtvarna.
Místo konání: Znojmo – NA KÁŘE
www.sramlfest.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Morava Music Fest
27. – 28. 7. 2018
2. ročník úspěšného hudebního open air festivalu! Uskuteční se v Národopisném areálu

ve Trvrdonicích. Těšit se můžete na spoustu dobré muziky.
Místo konání: Tvrdonice, Národopisný areál
www.moravamusicfest.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vozatajské závody
28. 7. 2018
Závody koňských spřežení s doprovodným kulturním programem. Akce určená milovníkům zvířat,
především koní.
Místo konání: Rosice, závodiště za Moravským Plynostavem
www.kic.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Gulášobraní
28. 7. 2018
Celodenní soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Akci provází kulturní program pro děti i dospělé a
ochutnávka piv z malých pivovarů.
Místo konání: Blansko, zámecký park
www.ksmb.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Břeclavské klobáskobraní
28. 7. 2018
Festival klobásků, pomazánek a netradičních soutěží s doprovodným programem.
Místo konání: Břeclav - areál Na Včelíně
www.mrs.breclav.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Noční prohlídky kláštera Rosa coeli
28. 7. 2018
Noční prohlídky kláštera Rosa coeli s doprovodným programem.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hodovní otevřené sklepy
28. 7. 2018
Místní vinaři srdečně zvou všechny milovníky dobrého a kvalitního vína k návštěvě Moravské Nové
Vsi, srdce vinařské a kulturní oblasti Podluží.
Místo konání: Moravská Nová Ves
www.vinarimnves.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NG Fest - Festival nové generace
28. 7. 2018
Křesťanský hudební festival pod širým nebem s programem pro celou rodinu.
Místo konání: Javorník
www. ngfest.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Archeologie pro každého
28. 7. 2018
Celodenní program pro rodiny s dětmi zaměřený na archeologii jako vědeckou disciplínu i život
v pravěku.
Místo konání: Šlapanice, Muzeum ve Šlapanicích
www.muzeumbrnenska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vinařská benátská noc
28. 7. 2018
Letní vinařská hudební zábava, kdy je po celý den nabízeno rozšířené občerstvení s možností
ochutnávky celého sortimentu našich vín. Od 17 hod. taneční zábava za doprovodu hudební skupiny
Apollo Lednice. Vrcholem akce bude tradiční zakončení benátské noci ohňostrojem. Vstup zdarma.
Místo konání: Sedlec
www.sedleckavina.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ivančická Svatojakubská pouť
28. – 29. 7. 2018
Pouťové trhy, atrakce pro děti, tržiště, zábavný program.
Místo konání: Ivančice
www.kic.ivancice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dožínky
29. 7. 2018

Oslava sklizně s tradičním průvodem ženců a žneček, dožínkový průvod s ukázkou žňových prací,
ochutnávka čerstvě upečeného chleba, koláčků z nové mouky ale i letní speciality – kvašených okurek.
Místo konání: Skanzen Strážnice
www.skanzenstraznice.cz

Srpen
TOP! Grand Prix České republiky
3. – 5. 8. 2018
Mistrovství světa silničních motocyklů, nejprestižnější motoristická akce v České republice.
Místo konání: Automotodrom Brno
www.automotodrombrno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Djembe marathon
3. – 5. 8. 2018
Rodinný festival africké hudby a tance plný energie, pohybu, barev, hudby a her.
Místo konání: Moravský Krumlov
www.djembe.alma.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Národopisný festival kyjovského Dolňácka a Festivalové Šidleny
3. – 5. 8. 2018
Festival je příležitostí k prezentaci souborů z folklórní oblasti regionu kyjovského Dolňácka. Otevřené
sklepy v areálu Šidleny.
Místo konání: Milotice
www.milotice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnosti okurek
3. 8. 2018
Další ročník Slavností okurek nabídne řemeslný jarmark, trhy se zeleninou i okurkové speciality.
Připraveny budou atrakce a také tematické soutěže.
Místo konání: Znojmo – Masarykovo a Horní náměstí
www.znojemskabeseda.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den otevřených sklepů Jaroslavice
4. 8. 2018
Již podeváté otevřou vinaři své sklepy a nabídnou k ochutnání vína své produkce. Nebude chybět dobré
jídlo ani hudba.
Místo konání: Jaroslavice – sklepní ulička
www.jaroslavictivinari.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tvrdonské hody
5. – 7. 8. 2018
Tradiční hody na Podluží, ruční stavění máje 28. 7., zpívání pod tvrdonskú májú 4. 8.
Místo konání: Tvrdonice
www.tvrdonice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mezinárodní kytarový festival a kurzy Brno
5. – 10. 8. 2018
XXVII. ročník jednoho z nejvýznamnějších kytarových festivalů střední Evropy. Festival pravidelně
doprovázejí kytarové kurzy, v nichž více než stovka frekventantů z celého světa může prohlubovat své
znalosti kytarové hry pod vedením špičkových českých i zahraničních umělců.
Místo konání: Brno - hrad Špilberk, Nová radnice
guitarfestivalbrno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Maraton hudby Brno
9. – 12. 8. 2018
Multižánrový hudební festival. Nepřetržitý tok živých profesionálních i amatérských hudebních
produkcí nejrůznějších žánrů po celém městě Brně.
Místo konání: Brno
www.maratonhudby.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mikulovské pivobraní
10. – 11. 8. 2018
In vino veritas, in pivo taky... Již tradičně budou moci návštěvníci ochutnat z nabídky více než 80 druhů
piv a pivních speciálů, a to jak od velkých známých pivovarů i rodinných minipivovarů.

Místo konání: Mikulov
www.mikulovskepivobrani.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatovavřinecké slavnosti
10. – 13. 8. 2018
Největší kulturně společenská akce Města Hodonína, která se koná na počest patrona
římskokatolického chrámu sv. Vavřince v Hodoníně, bohatý doprovodný program.
Místo konání: Hodonín
www.dkhodonin.eu, www.hokus.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den Brna
10. – 12. 8. 2018
Připomínka úspěšné obrany města Brna proti Švédům v průběhu třicetileté války. V ulicích ožívají
obrázky z historie města Brna, bitevní scény, dobový jarmark, ohňostroj. 370. výročí.
Místo konání: Brno
www.ticbrno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnosti rajčat
11. 8. 2018
5. ročník kulinářské akce, jež představí pro Břeclavsko typickou zeleninu v mnoha podobách. Na
programu degustace specialit a doprovodný kulturní program pro celou rodinu od 10 do 17 hod.
Místo konání: Břeclav, ulice U Tržiště (u synagogy)
www.muzeumbv.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Napoleonské hry 2018
11. 8. 2018
Při příležitosti výročí narozenin Napoleona Bonaparte Slavkov u Brna ožije vojenským ležením,
ukázkami manévrů a rekonstrukcí bitvy. Řemeslný jarmark, kostýmované prohlídky zámku,
multimediální představení s ohňostrojem.
Místo konání: Zámek Slavkov u Brna
www.zamek-slavkov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Blatnické Búdy pod hvězdami
11. 8. 2018
Velká vinařská akce s degustací vín a cimbálovou muzikou v areálu vinařských sklepů Búdy.
Místo konání: Blatnice pod Sv. Antonínkem
www.vinariblatnice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autentikfest Moravia
11. 8. 2018
4. ročník mezinárodního festivalu autentických vín pod širým nebem. Svá vína představí až 25
vinařství z bývalých zemí Rakouska-Uherska. Nebude chybět kvalitní gastronomie, hudba a další
doprovodný program. Akce se koná se od 11.00 do 22.00 hod.
Místo konání: Boleradice, areál vinných sklepů Tihelňa
www.autentikfest.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pouť
11. 8. 2018
Letos poprvé se budou moci návštěvníci v prostředí Muzea vesnice jihovýchodní Moravy zúčastnit
pouti, jakou znáte z pohádek. Nejen krásou obřadních krojů se budete moci potěšit při pohledu na
procesí, nebude chybět jarmareční pouťová atmosféra - flašinet, mořská panna v kádi, představení
pro dámy, pány i děti, spousta stánků s lákavým zbožím a další atrakce, které ke každé pouti
neodmyslitelně patří.
Místo konání: Skanzen Strážnice
www.skanzenstraznice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kyjovské letní slavnosti
10. – 12. 8.
2018
Vyvrcholením slavností jsou dožínky spojené s krojovaným průvodem městem za doprovodu dechové
hudby a vystoupením Slováckého souboru Kyjov. Sobotní a nedělní jarmark s programem, hudební i
taneční vystoupení, dechové a cimbálové muziky, program pro děti.
Místo konání: Kyjov
www.dum-kultury-kyjov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vyškovská pouť
12. 8. 2018
Kolotoče, stánky, program pro všechny věkové skupiny.
Místo konání: Vyškov, Masarykovo náměstí, přilehlé parkoviště
www.mksvyskov.cz, www.vyskov-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mezinárodní hudební festival Špilberk
14. – 22. 8. 2018
Večery ušlechtilé hudby v historickém prostředí hradu Špilberk pod hvězdnou oblohou nabízejí zcela
ojedinělé zážitky. XVI. ročník
Místo konání: Brno, hrad Špilberk
www.mhf-brno.cz, www.filharmonie-brno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Křetínka CUP 2018 - závody dračích lodí
17. – 18. 8. 2018
Amatérské posádky z celé Moravy se tradičně za velkého zájmu diváků utkají na tratích dlouhých 200
a 1000 m. Sportovní program je doplněn o hudební vystoupení, slosování návštěvnické tomboly a
celodenní atrakce pro děti.
Místo konání: Letovice - přehrada Křetínka
www.dracilode-kretinka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Folklórní festival Sousedé
17. – 18. 8. 2018
Festival tuzemských a zahraničních folklórních souborů, zarážení hory, degustace vín regionu, pokus o
rekord v počtu krojovaných tanečníků Moravské besedy.
Místo konání: Mikulov
www.nspalava.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ROCKHEART
17. – 19. 8. 2018
Dvoudenní rockový festival s vystoupením místních i zahraničních hvězd.
Místo konání: Moravský Krumlov, zámecký park
www.rockheart.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Spíďa Cup
18. 8. 2018
Dětský den spojený s XII. ročníkem fotbalového turnaje žáků - turnaje starších a mladších přípravek,
soutěže pro malé fotbalisty, turnaj starších žáků.
Místo konání: Velké Opatovice - fotbalové hřiště TJ
www.kc.velkeopatovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Petrovské chmelobraní
18. 8. 2018
Tři desítky pivovarů s ochutnávkou různých druhů piv v areálu petrovských Plží, vystoupení hudebních
skupin, farmářsko-řemeslný jarmark. VII. ročník.
Místo konání: Petrov - Plže
www.chmelobrani.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ozvěny Horňácka
18. 8. 2018
Mezinárodní folklórní festival spojený s tradičním bělokarpatským biojarmarkem a bohatým
programem. 22. ročník.
Místo konání: Velká nad Veličkou
www.obecvelka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Valtické krojované hody
18. – 19. 8. 2018
Průvod šohajů – zvaní na hody, krojovaný průvod, žádání starosty o povolení hodů, taneční zábava na
náměstí. K tanci a poslechu hraje dechová hudba.
Místo konání: Valtice, krojovaný průvod projde od Domova pro seniory na Modřínové 537 směrem
na náměstí.
www.chasa-valtice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Výlov sektu
18. 8. 2018

Velkolepá charitativní akce v krásném prostředí Vranovské přehrady, která je oslavou sektu a lidí dobré
vůle, kteří přispívají na konto Centra Paraple. Bohatý kulturní program plný hudby a zábavy,
ochutnávky vín, ohňostroj, výlov sektů ze dna Vranovské přehrady.
Místo konání: Vranov nad Dyjí, Vranovská pláž
www.vslechovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Krojované hody Velké Pavlovice
19. – 21. 8. 2018
Tradiční krojované hody v Modrých Horách.
Místo konání: Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rosické farmářské trhy
19. 8., 15. 9., 14. 10. 2018
Farmářské trhy na zámeckém nádvoří nabídnou tradiční produkty od drobných pěstitelů a
malovýrobců z regionu a doprovodný program pro malé i velké.
Místo konání: zámek Rosice
www.kic.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tradiční krojované hody v Mikulčicích
18. – 21. 8. 2018
Zažijete tradiční, dochovalou atmosféru podlužáckých hodů se vším všudy. Stárci, krojovaná chasa,
verbuňk, hošije, vrtěná, „vybírání po dědiňe“ - to vše a mnoho víc vás bude v tomto čase provázet u
nás v Mikulčicích.
Místo konání: Mikulčice
www.infomikulcice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tradiční krojované hody Čejkovice
19. – 21. 8. 2018
Jeden z nejkrásnějších a nejintenzivnějších folklórních zážitků, které lze prožít na jižní Moravě.
Místo konání: Čejkovice
www.cejkovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Znojmo žije divadlem!
22. – 26. 8. 2018
Šestý ročník znojemského divadelního festivalu nabídne rozmanitou paletu divadelních forem,
hvězdná jména i méně známá divadla. Na Horním náměstí vyroste nepřehlédnutelné šapitó – symbol
festivalu.
Místo konání: Znojmo
www.znojemskabeseda.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Biofest
23. – 25. 8. 2018
Třídenní akce s tematickým zaměřením filmů.
Místo konání: Moravský Krumlov, letní kino, koupaliště
www.mkrumlov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Eurotrialog Mikulov 2018
24. – 26. 8. 2018
Hudební festival zaměřený na alternativní hudbu.
Místo konání: Mikulov
www.eurotrialog.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Noční prohlídky kláštera Rosa coeli
25. 8. 2018
Noční prohlídky kláštera Rosa coeli s doprovodným programem.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LAHOFER Author Cup
25. 8. 2018
Dvanáctý ročník závodu horských kol LAHOFER Author Cup se tradičně uskuteční poslední srpnovou
sobotu.
Místo konání: Vranov nad Dyjí – okolí Vranovské přehrady
www.lahocup.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vyjížďka po Pivovarské cyklostezce a Pivní slavnosti
25. 8. 2018
Slavnosti piva, kulturní a cyklistická akce s doprovodným hudebním programem na nádvoří
oslavanského zámku. Vyjížďka ze zámku po Pivovarské cyklostezce do Dalešic.
Místo konání: Oslavany
www.oslavany-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hradozámecká noc 2018 aneb vilová noc v Brně
25. 8. 2018
Vila Löw-Beer se připojí k festivalu Hradozámecká noc 2018, který pořádá Národní památkový ústav.
Akce představuje památky v netradičním čase a s netradičním programem.
Místo konání: Brno - Vila Löw-Beer
www.vilalowbeer.cz, www.hradozameckanoc.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Víno a burčák z otevřených sklepů
25. 8. 2018
Prožijte pohodový čas na konci léta v prostředí mikuleckých vinařů. Čekají na vás otevřené sklepy, živá
hudba, košt archivních vín a vinných specialit.
Místo konání: Mikulčice
www.infomikulcice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Půlmaraton Moravským krasem
25. 8. 2018
Jeden z nejkrásnějších půlmaratonů v republice, jehož trasa vede podél říčky Punkvy do samotného
centra Moravského krasu k Punkevním jeskyním. S kulturním programem na náměstí Republiky.
Místo konání: Moravský kras, Blansko
www.sportujsnami.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den otevřených sklepů Čejkovice
25. – 26. 8. 2018
IX. ročník putování po sklepních uličkách Čejkovic s degustací vín. Hlavní program v sobotu, v neděli
nákup vín.
Místo konání: Čejkovice
www.vinozcejkovic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ahoj, léto!
25. 8. 2018

Letní rozloučení s prázdninami plné hudby, divadla, kouzelnických vystoupení a jiné show.
V rámci akce proběhne vyhlášení vítězů kulinářské soutěže o nejlepší letovickou slanou nebo
sladkou kachli.
Místo konání: Letovice - areál hasičské zbrojnice SDH
www.mks-letovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cyklovýlet „Okolo Malé Hané“
25. 8. 2018
XII. ročník cyklovýletu s trasou 35 km obcemi mikroregionu Malá Haná, start a cíl tentokrát
v Borotíně.
Místo konání: Borotín, Mikroregion Malá Haná, Velké Opatovice
www.okolomalehane.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jiřinkové slavnosti a mezinárodní výstava jiřinek
25. – 26. 8. 2018
Výstava jiřinek s mezinárodní účastí, s jarmarkem tradičních řemesel a bohatým doprovodným
programem.
Místo konání: Velké Opatovice, Moravské kartografické centrum
kc.velkeopatovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bartolomějská pouť s jarmarkem
25. – 26. 8. 2018
Tradiční Bartolomějská pouť nabídne nejen duchovní zážitek v podobě mše v kostele sv. Bartoloměje,
ale také jarmark lidových výrobků, hudební vystoupení a další doprovodný program.
Místo konání: Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí
www.kultura-veseli.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Veselé a hravé loučení s prázdninami
26. 8. 2018
Program plný zábavy, her a poznání před začátkem školního roku.

Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tradiční krojované hody ve Vrbici
26. – 28. 8. 2018
Stárci a krojovaná chasa vás zvou na tradiční krojované hody.
Místo konání: Vrbice
www.vrbice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mezinárodní folklórní festival Brno´18
30. 8. – 2. 9. 2018
Každoročně se na koncertech vystřídá okolo tisícovky účinkujících z České republiky a na dvě stě
účinkujících z různých koutů světa. 26. ročník.
Místo konání: Brno - Náměstí Svobody
www.folklornet.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Koncert Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská
31. 8. 2018
Chrám sv. Petra a Pavla Dolní Kounice. Koncert vážné hudby s vynikajícími interprety potěší duši.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Burčákové slavnosti ve Vinařství U Kapličky
31. 8. – 2. 9. 2018
Zveme vás na burčákové slavnosti s bohatým programem pro celou rodinu.
Místo konání: Zaječí, Vinařství U Kapličky
www.vinarstviukaplicky.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mutěnické vinařské dny
31. 8. – 2. 9. 2018
V bohatém programu se představí řada souborů a zarazí se hora. Je připravena výstava hroznů,
ochutnávka vína a burčáku od místních vinařů. Na závěr se draží obří hrozen.
Místo konání: Mutěnice, areál sklepů Pod Búdama
www.mutenice.cz

Září
Slavnosti chleba ve Slupi
1. 9. 2018
Vodní mlýn ve Slupi ožije slavností chleba, spoustou řemeslníků, ukázkami pečení chleba, folklórním
vystoupením a dalším bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé.
Místo konání: Slup, Vodní mlýn
www.technicalmuseum.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Historické slavnosti Rosa coeli
1. 9. 2018
Historický jarmark, výstava a ochutnávky vín pěstitelů dolnokounické podoblasti, historický průvod
s pochodněmi, rytířský turnaj na koních, ohňostroj. Divadelní a pěvecká vystoupení, akce pro děti.
Oslavy 20. výročí města Dolní Kounice.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Setkání harmonikářů a heligonkářů na Horňácku
1. 9. 2018
Tradiční setkání muzikantů s harmonikou nebo heligonkou pocházejících z různých míst Slovácka a
příhraničního Slovenska.
Místo konání: Kuželov, u větrného mlýna
www.uvetrnehomlyna.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Feste teatrale
1. 9. 2018
Program plný barokní hudby, tance, zpěvu a divadla.
Místo: areál zámku Valtice
www.operanacestach.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mariánská pouť na Svatý kopeček
2. 9. 2018
Tradiční pouť s Černou loretánskou Madonou na Svatý kopeček nad Mikulovem.
Místo konání: Mikulov
www.farnostimikulovska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bylinkové slavnosti
2. 9. 2018
Slavnosti pro všechny smysly, uvidíte, jak se vyrábí váš oblíbený čaj od výkupu a zpracování bylinky až
po vsypání čajové směsi do nálevového sáčku. Doprovodný program.
Místo konání: Čejkovice, Sonnentor
www.sonnentor.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vznik samostatného Československa
6. 9. – 9. 12. 2018
Výstava přiblíží okolnosti rozpadu Rakousko-Uherska a vznik Československa s důrazem na soudobé
dění v regionu Boskovicka.
Místo konání: Boskovice, Muzeum regionu Boskovicka
www.muzeum-boskovicka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vernisáž výstavy 10x10 let republiky na Blanensku
7. 9. 2018
Slavnostní zahájení výstavy k 100. výročí vzniku republiky, pořádaná ve spolupráci s městem
Blanskem, Galerií města Blanska a Státním okresním archivem Blansko.
Místo konání: Blansko, Muzeum Blanenska
www.muzeum-blanenska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Burčáky a volba Miss Burčák ve Valtickém Podzemí
7. – 8. 9. 2018
Září – Valtické burčáky vaří!
Tradiční akce nadcházejícího podzimu. Burčák a vína Lednicko-valtického areálu za doprovodu
cimbálové muziky. Zážitková vinařská turistika v Podzemním městě vína, unikátním labyrintu
historických vinných sklepů jak má být! V pátek volba Miss Burčák se zajímavými soutěžemi a
disciplínami, vinařská událost, kterou si nemůžete nechat ujít! Dívky a ženy, přijeďte se aktivně
zapojit. Venkovní posezení, grilované speciality po oba dva dny. Zahájení v 18 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1917 a 1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké války a vznik Československé republiky
7. 9. – 16. 11. 2018
Výstava připomene klíčové události dvou závěrečných let Velké války v Evropě a na Znojemsku.
Výstavu doplňují exponáty vojenské výzbroje i výstroje, polní pošta, zápisky vojáků, rodáků ze
Znojemska, mapy, odznaky a vojenská vyznamenání.
Místo konání: Minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo
www.muzeumznojmo.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dny památek, Dny evropského dědictví ve Vyškově
7. – 9. 9. 2018
Již tradičně se na jeden zářijový víkend otevřou všem návštěvníkům zdarma památkové objekty,
v doprovodném programu - historický šerm, dobové tance a hudba, historický jarmark.
Místo konání: Vyškov
www.mksvyskov.cz, www.vyskov-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Pálavské vinobraní
7. – 9. 9. 2018
Historický průvod, vystoupení folklórních souborů na náměstí, řemeslná tržnice v zámeckém parku,
koncerty hvězd české hudební scény v amfiteátru, vinařská tržnice na zámku, Mistrovství České
republiky v rozeznávání vůní ve víně a další zajímavý program.
Místo konání: Mikulov
www.palavske-vinobrani.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Národní soutěž vín Velkopavlovické vinařské podoblasti
8. 9. 2018
Prestižní klání přihlášených vín o jejich zařazení do Salonu vín ČR.
Místo konání: Hustopeče

www.hustopece.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tři sestry
8. 9. 2018
Magický koncert známé skupiny na nádvoří krumlovského zámku.
Místo konání: Moravský Krumlov, nádvoří zámku
www.meksmk.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Strážnické vinobraní
8. 9. 2018
Vinařská slavnost města Strážnice, čeká vás krojovaný průvod městem, jarmark tradičních lidových
výrobků, humorně laděné kulturní pásmo, program pro děti a hlavně košt burčáků a vín ve víchách na
náměstí Svobody.
Místo konání: Strážnice
www.kulturnidumstraznican.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vinobraní v Moravské Nové Vsi
8. 9. 2018
Tradiční slavnost vinobraní se v Moravské Nové Vsi koná v autentickém prostředí malebných
vinařských uliček Výmol a Zátiší. Akce s bohatým kulturním programem, nabídkou vín
od místních vinařů, gastronomických specialit a ochutnávkou vín odrůdy Cabernet Moravia.
Místo konání: Moravská Nová Ves, sklepní uličky Výmol a Zátiší
www.mnves.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Putování za burčákem po Modrých Horách
8. 9. 2018
Podzimní putování pro všechny vyznavače pěší turistiky a cykloturistiky mezi vinohrady a sklípky (na
kole cca 31 km, pěší 25 km). Start v 9 hod. u rozhledny Slunečná Velké Pavlovice.
Místo konání: Modré Hory
www.modrehory.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Strážnické rockové slavnosti
9. 9. 2018
Přehlídka špičkové blues-rockové muziky, kterou ocení jak hudebníci, tak i běžní posluchači.
Občerstvení zajištěno.
Místo konání: Strážnice
www.straznice-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jízda králů Skoronice
9. 9. 2018
Slavnostní jízda králů, krojovaný průvod se sochou panny Marie a poutní mše svatá.
Místo konání: Skoronice
www.skoronice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hudba na blanenském zámku
13. 9., 11. 10., 9. 11. 2018
Tradiční cyklus koncertů klasické hudby v Hudebním salonu blanenského zámku.
Místo konání: Zámek Blansko
www.muzeum-blanenska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Velkopavlovické vinobraní
14. – 15. 9. 2018
Tradiční Velkopavlovické vinobraní se stánky s vínem, burčákem a kulturním programem. Páteční
program je věnován folkové a popové hudbě, sobotní program folklóru. Při sobotním programu
nechybí tradiční průvod a scénka.
Místo konání: Velké Pavlovice
www.velkopavlovickevinobrani.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Víno bez hranic / Wein ohne Grenzen
14. – 15. 9. 2018
5. ročník festivalu regionálních moravských a rakouských jídel, vína, kultury a dobré sousedské
přeshraniční pohody. Bohatý kulturní program na pódiích ve Valticích a Schrattenbergu, spojených
kyvadlovou přepravou historickým autobusem.
Místo konání: Valtice – nádvoří a jízdárna zámku, Schrattenberg (Rakousko) - náves
www.vinobezhranic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Valtické Podzemí -- Burčákové večery s cimbálkou
14. – 15. 9. 2018
Tradiční víkendové večery a zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - Podzemním městě vína,
unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vína Lednickovaltického areálu za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí.
Zahájení v 18 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TOP! Znojemské historické vinobraní
14. – 16. 9. 2018 (13. – 15. 9. 2019)
Velkolepá historická slavnost, dominantou slavností je historický průvod městem, rytířské turnaje,
historické tržnice s ukázkami řemesel, vojenská ležení, ulička chudiny, středověká krčma, bohatý
multikulturní program na 13 scénách, ochutnávky vín a burčáku.
Místo konání: Znojmo, Městská památková rezervace
www.znojemskevinobrani.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Židlochovické hody
14. – 16. 9. 2018
V pátek stavění máje a povolení hodů starostou, v sobotu průvod stárků a zvaní na hodovou zábavu,
v neděli přivítání stárků u radnice a nedělní odpolední hodová zábava.
Místo konání: Židlochovice
www.zidlochovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Blanenské zámecké dny
14. – 16. 9. 2018
V rámci Dnů evropského dědictví bude zámek otevřený pro návštěvníky zcela zdarma, prohlídky
slavnostně vyzdobených interiérů budou doprovázeny kulturním programem pro malé i velké.
V pátek se uskuteční vědecká konference na téma 10x10 let republiky na Blanensku a Boskovicku.
Místo konání: Zámek Blansko
www.muzeum-blanenska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Blanenská desítka
15. 9. 2018
Sportovní den pro celou rodinu. Na nejrovinatější desetikilometrovou trať v České republice se vydají
běžci, koloběžkáři i jezdci na in-line bruslích. Pro děti a mládež je připraveno množství doprovodných
závodů na kratších tratích. Start na ulici Poříčí.
Místo konání: Blansko
www.blanenskadesitka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dny evropského dědictví
září 2018
V těchto dnech budou vybrané historické památky a muzea pro návštěvníky otevřeny zdarma. Zároveň
bude připravena řada doprovodných a netradičních akcí.
Místo konání: vybrané památky a muzea
www.historickasidla.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oslavanské historické slavnosti
8. – 9. 9. 2018
Rytířský turnaj na počest královského páru krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie, vystoupení
kejklířů a muzikantů, dobové tržiště s historickými řemesly. V neděli turistický pochod „Ke kořenům
těžby uhlí v Oslavanech“ a vyjížďka po Hornické cyklostezce.
Místo konání: Oslavany
www.oslavany-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Babylonfest
září 2018
BABYLONFEST je setkáním společného soužití menšin a seznámení se s jednotlivými kulturami
národů, které žijí ve městě Brně. Festival přispívá k vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a
vzájemném obohacení všech účastníků společného setkání národnostních menšin.
Místo konání: Brno
www.babylonfest.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bzenecké krojované vinobraní
14. – 15. 9. 2018

Ukázky historických tradic našich předků, pestré kroje Slovácka, všudypřítomná lidová muzika, průvod
městem, přehlídka folklórních souborů.
Místo konání: Bzenec
www.bzenec.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
XXVI. Hrnčířský jarmark v Kunštátě
15. – 16. 9. 2018
Návštěvníky čeká rozmanitá přehlídka hrnčířského řemesla, možnost zakoupení originálních výrobků
a navázání přímých kontaktů s mistry svého řemesla. Akci doprovází i bohatý celodenní víkendový
kulturní program, výstavy a také soutěže keramiků.
Místo konání: Kunštát, náměstí Krále Jiřího
www.kunstat.eu, www.kunstat-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rosické farmářské trhy
15. 9., 14. 10. 2018
Farmářské trhy na zámeckém nádvoří nabídnou tradiční produkty od drobných pěstitelů a
malovýrobců z regionu a doprovodný program pro malé i velké.
Místo konání: zámek Rosice
www.kic.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hudecký den
15. 9. 2018
7. ročník pořadu věnovaného vzpomínce na významné osobnosti horňáckého folklóru za účasti
cimbálových muzik, pěveckých sborů, folklórních souborů i sólistů.
Místo konání: Hrubá Vrbka
www.hrubavrbka.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Svátek vína Hodonín 2018
15. 9. 2018
Tradiční slavnost vína spojená s vinobraním s kulturním programem, prezentací vinařů a
ochutnávkou vín.
Místo konání: Hodonín
www.dkhodonin.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Česnekové slavnosti
15. 9. 2018
Gurmánsko-společenský festival nabídne česnekové speciality i farmářský trh na nádvoří zámku, prodej
českého česneku, workshop pro děti a soutěže s česnekovou tématikou, vystoupení folklórních
souborů a prohlídky zámku.
Místo konání: Zámek Rosice
pradelna.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Festival Sýr 2018
15. – 16. 9. 2018
Festival tradičních sýrů Čech, Moravy a Slovenska a národní sýrařská soutěž malých výrobců sýra.
Místo konání: Mikulov
www.festival-syr.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Gulášfest
16. 9. 2018
Soutěž týmů o nejlepší guláš s doprovodným programem.
Místo konání: Lednice, centrální parkoviště
www.lednice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vinobraní pod Nechory
15. 9. 2018
Slavnost tradičního krojovaného vinobraní ve sklepní uličce v Nechorách.
Místo konání: Prušánky – Nechory
www.obecprusanky.cz, www.nechory.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hudba a víno
21. 9. 2018
Čtvrtý ročník koncertu z cyklu HUDBA A VÍNO v jízdárně valtického zámku. Komentovaná degustace a
duel vín přímo v koncertu při tónech hudby.
Místo konání: Státní zámek Valtice, kaple
www.valtice.eu

Blatnické vinobraní
září 2018
Vinobraní s krojovaným průvodem v přírodním areálu vinných sklepů.
Místo konání: Blatnice pod Sv. Antonínkem
www.obecblatnice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podzim na dědině
16. 9. 2018
Ukázka tradičních sklizňových prací zakončujících hospodářský rok. Ochutnávka regionálních
podzimních jídel, hodový průvod s muzikou – tradiční podzimní zvyk Moravského Slovácka, jarmark
regionálních výrobků a produktů, ochutnávka burčáků, dětské dílny.
Místo konání: Skanzen Strážnice
www.skanzenstraznice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hudba a víno
21. 9. 2018
Čtvrtý ročník koncertu z cyklu HUDBA A VÍNO v jízdárně valtického zámku. Komentovaná degustace a
duel vín přímo v koncertu při tónech hudby.
Místo konání: Státní zámek Valtice, kaple
www.valtice.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Valtické Dýňobraní ve Valtickém Podzemí
21. – 22. 9. 2018
Tradiční akce podzimu s atraktivním kulturním programem pro celou rodinu. Stovky různých tvarů a
druhů dýní, možnost vyřezávání na místě. Odrůdové burčáky, ukázka a ochutnávka krajových a
dýňových specialit Valtického Podzemí. Dýňový jarmark a volba Miss Dýňobraní 2018, soutěže pro
děti, tajemný večer se stovkami zapálených vyřezaných dýní, velkolepý dýňový ohňostroj přímo nad
hlavami diváků, cimbálová muzika a vína Lednicko-valtického areálu. Zážitková vinařská turistika v
podzemním městě vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce 900 metrů.
Zahájení v pátek i v sobotu v 16 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mercur Cup 2018
21. – 23. 9. 2018
Závody dračích lodí s doprovodným programem.
Místo konání: ATC Merkur Pasohlávky
www.merkur-cup.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dny židovské kultury
21. – 23. 9. 2018
Představení židovské kultury a židovských tradic široké veřejnosti. Bohatý program, taneční a hudební
vystoupení, výstavy, ochutnávka židovské kuchyně, zpřístupnění památek.
Místo konání: Mikulov
www.mikulov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnosti burčáku
22. 9. 2018
Burčákové odpoledne s folklórním vystoupením a cimbálovou muzikou v areálu zahrady Robertovy vily
za účasti místních a regionálních vinařů.
Místo konání: Židlochovice
www.zidlochovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Burčákové putování
22. 9. 2018
Putování a ochutnávky burčáku v místních sklepech Šidleny.
Místo konání: Milotice
www.novy-dvur.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Burčákobraní
22. 9. 2018
Burčáková sezóna zve k ochutnávce na nádvoří krumlovského zámku.
Místo konání: Moravský Krumlov, nádvoří zámku
www.meksmk.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lázeňské vinobraní
22. 9. 2018

Tradiční slovácká akce s vínem ve všech podobách, jarmarkem a bohatým kulturním programem.
Místo konání: Lázně Hodonín
www.laznehodonin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vinařská stezka 2018
22. 9. 2018
Netradiční vinařská akce pro všechny, kteří mají rádi Pálavu, lahodná vína a dobrou zábavu.
Místo konání: Pavlov
www.vinarska-stezka.cz, www.pavlof.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RETRO VINOBRANÍ a Mistrovství světa ve sběru hroznů
22. 9. 2018
Oblečte si montérky, zástěry, rádiovky i šátky jako správní brigádníci z 50. – 60. let a vzhůru sbírat do
vinohradu! RETRO VINOBRANÍ je hlavně zábava.
Místo konání: areál CHÂTEAU VALTICE
www.vsvaltice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zámecký košt vín a burčáků
22. 9. 2018
V odpoledních hodinách prohlídka provozu firmy CHÂTEAU VALTICE při zpracování hroznů, chutnání
moštu a burčáku v areálu vinařství. V podvečer na zámku Valtice ochutnávka špičkových moravských
vín z produkce CHÂTEAU VALTICE a Vinařství Kovacs Novosedly.
Místo konání: areál CHÂTEAU VALTICE
www.vsvaltice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Václavský jarmark
22. 9. 2018
Podzimní slunce, vůně burčáku, dřeva a podzimních květin. Nejen tímto je zapsán tradiční Václavský
jarmark s různou nabídkou řemeslných výrobků, zahradnických potřeb a rozšířenou nabídkou vinařů,
kteří přivezou ochutnat první letošní burčák.
Místo konání: Slavkov u Brna, zámecký park
www.zamek-slavkov.cz, www.slavkov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Krajem vína – Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska
22. 9. 2018
Zářijový díl seriálu cykloturistických akcí Krajem vína vás již tradičně zavede do podzimních, hrozny
obtěžkaných vinic Znojemska. Připraveny jsou 2 trasy pro cyklisty a jedna pro pěší, na trasách vás
čekají zastávky ve vinných sklepích i přímo ve vinicích, kde budete moci kromě vína ochutnat i čerstvý
znojemský burčák přímo z rukou vinařů. Tour de burčák zakončíme tradičně na Burčákovém dni
Znovínu v Louckém klášteře.
Místo konání: Znojmo, Loucký klášter, vinařské stezky Znojemska
www.stezky.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oskorušobraní - XIV. ročník
22. 9. 2018
Sklizeň plodů vzácného stromu oskoruše, který po staletí utváří krajinu na jihu Moravy, spojená
s ochutnávkou pokrmů a nápojů z tohoto plodu.
Místo konání: Tvarožná Lhota, Salaš Travičná
www.tvarozna-lhota.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trh tradičních produktů a řemesel
23. 9. 2018
Přehlídka tradičních produktů a řemesel s bohatým doprovodným programem, spoustou zábavy,
folklóru a místních specialit.
Místo konání: Zámek Milotice
www.novy-dvur.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Akropole cross
27. 9. 2018
Žákovský běžecký závod Rasticovým městem Morava.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den s archeologem
27. 9. 2018
Tematický program pro školy, ve kterém se žáci seznámí s prací profesionálního archeologa.

Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podzim v Rasticově městě Morava, Styrke III.
27. – 30. 9. 2018
Bohatý program spojený se začátkem podzimu – ochutnávka vín, noc ohňů.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Valtické Podzemí - podzimní večery s cimbálkou
27. 9., 5.10., 6.10., 12.10., 13.10., 19.10., 20.10.,
26. 10., 27. 10., 2. 11., 3. 11. a 25. 11. 2018
Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí, unikátním labyrintu
historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vína Lednicko-valtického areálu za
doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí. Zahájení ve 20 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den věží a rozhleden, Svatováclavský program
28. 9. 2018
Programová nabídka s možností prohlídky expozice, včetně návštěvy věže, doplněná seminářem.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatováclavské krojované hody
28. – 29. 9. 2018
Obnovená folklórní a kulturní akce pořádaná místní krojovanou chasou Kouničanem.
Místo konání: Dolní Kounice, Mlýnské nám.
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hudbobraní a burčáky ve Valtickém Podzemí
28. – 29. 2018
Tradiční akce podzimu s atraktivním kulturním programem pro celou rodinu. Cimbálka a kapely z
Lednicko-valtického areálu. Odrůdové burčáky, krajové a sezónní speciality Valtického Podzemí, vína
Lednicko-valtického areálu, podzimní zážitková vinařská turistika v Podzemním městě vína, v
unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce 900 metrů. Venkovní posezení a
grilované speciality. Zahájení v 18 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatováclavské trhy a Ivančický Grilfest
28. – 29. 9. 2018
Prodej burčáku, kulturní program, tradiční trhy, sobotní Grilfest.
Místo konání: Ivančice
www.kic.ivancice.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Znojemský burčákový festival – Burčákfest 2018
28. – 29. 9. 2018
Prezentace znojemské vinařské oblasti, kvalitních burčáků a vín a snoubení hudby, vína a kulinářských
specialit. Během festivalu si můžete vychutnávat 3 druhy burčáku firmy Znovín. A co jinde nezažijete?
Šlapání hroznů bosýma dívčíma nohama.
Místo konání: Znojmo, Loucký klášter
www.burcakfest.cz, www.znovin.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Břeclavské svatováclavské slavnosti
28. – 30. 9. 2018
Bohatý kulturní program, tradiční jarmark lidových řemesel, taneční zábava, multižánrová přehlídka
kapel, Dětský folklórní festival – soutěžní i nesoutěžní přehlídka souborů, slavnostní mše v kostele
svatého Václava, krojový průvod centrem města a jarmark pod zámkem, hodová zábava pod zámkem
s dechovou hudbou.
Místo konání:Břeclav, ulice U Tržiště (u synagogy)
www.muzeumbv.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Andělské hody
28. – 30. 9. 2018

Tradiční hody s právem, hodové veselí se stavěním máje, hodovou mší, krojovaným průvodem a
hodovou zábavou.
Místo konání: Veselí nad Moravou
www.kultura-veseli.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Václavský burčákový pochod
29. 9. 2018
Vydejte se s námi na pochod přes značené vinice kolem Moravské Nové Vsi do sklepních
uliček Výmol a Zátiší, kde bude odpolední program.
Místo konání: Moravská Nová Ves
www.vinarimnves.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lednicko-valtický hudební festival
29. 9. – 13. 10. 2018
Podzimní hudební festival, který se letos koná už potřetí, obohacuje kulturní a společenské dění na jižní
Moravě a v okolních regionech nevšedním způsobem: krásu klasické hudby spojuje s kouzlem
architektury památkových objektů Lednicko-valtického areálu.
Místo konání: Lednicko-valtický areál
www.lvhf.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sedlecké vinobraní
29. 9. 2018
Oficiální ukončení vinařské turistické sezóny spojené s ukázkou tradičního zpracování a lisování
hroznů, prodejem burčáku, čerstvého moštu, ochutnávkou vín a gastronomických pochutin. K dobré
náladě bude od 11 hod hrát cimbálová muzika Jožky Šmukaře a hudební skupina Apollo Lednice.
Místo konání: Sedlec
www.sedleckavina.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dny otevřených ateliérů na jižní Moravě 2018
29. – 30. 9. 2018
Zájemci budou mít možnost v tyto dny již popáté navštívit ateliéry a dílny výtvarných umělců na jižní
Moravě, které se pro ně zdarma otevřou.
Místo konání: vybrané ateliéry a galerie na jižní Moravě
www.porta-culturae.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Husí slavnosti
29. – 30. 9. 2018
Trh lidových řemesel, nabídka husí pečínky, prodej husích specialit, atrakce a soutěže pro děti, bohatý
kulturní doprovodný program. XIII. ročník.
Místo konání: Boskovice, zámecký skleník
www.husi-slavnosti.cz, www.kulturaboskovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatováclavské krojované hody
30. 9. – 2. 10. 2018
Největší folklórní a kulturní akce v roce pořádaná obcí a místní krojovanou chasou.
Místo konání: Dolní Bojanovice
www.dolnibojanovice.cz

Říjen
50. Halasův Kunštát
říjen 2018
Slavnostní, jubilejní 50. literární večer k uctění památky básníka Františka Halase, který v Kunštátě
pobýval, tvořil a jak sám předznamenal ve svém díle „Já se tam vrátím“ - vrátil se k nám… na věky.
Sled několika literárních akcí pořádaných právě na počest básníkova působení v tomto kraji.
Místo konání: Kunštát, kulturní dům
www.kunstat-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Týden kávy
říjen 2018
Týden kávy je celotýdenní festival každoročně pořádaný k oslavě Mezinárodního dne kávy, který
připadá na 1. října. Festival otevírá „kávový svět“ běžným konzumentům a seznamuje je s celým
příběhem kávy - od jejího pěstovaní, přes pražení až po způsoby přípravy a konzumace.
Místo konání: brněnské kavárny
www.tydenkavy.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MORAVIA MUSIC FEST – MEZINÁRODNÍ JAZZ FESTIVAL
říjen / listopad 2018
Mezinárodní jazzový festival MORAVIA MUSIC FEST každoročně představuje návštěvníkům mnoho
špičkových hudebních interpretů z oblasti jazzové hudby a příbuzných žánrů.
Místo konání: Brno
www.moraviamusicfest.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Burčákové slavnosti
4. – 6. 10. 2018
Recesistická akce připomínající vinařskou historii města, spousta zábavy, soutěže, ochutnávka
burčáků v čele s purkmistrem a konšely města, jarmark. Třídenní oslavy sladkého bouřlivého moku
provází nezaměnitelná dávka humoru a recese.
Místo konání: Hustopeče
www.burcakoveslavnosti.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Den dravců
5. 10. 2018
Ukázky letu a lovu dravých ptáku se skupinou ZAYFERUS.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Valtické vinobraní
5. – 6. 10. 2018
Tradiční vinařská slavnost, v pátek večerní kulturní program, v sobotu krojovaný průvod městem,
prodej burčáků a vína, vinařský jarmark, bohatý doprovodný program.
Místo konání: Valtice
www.valtice.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Expozice nové hudby
říjen 2018
Velká říjnová evoluce propojí dva tradiční festivaly Filharmonie Brno, konkrétně 50. výročí Moravského
podzimu a 31. výročí Expozice nové hudby.
Místo konání: Brno
www.mhf-brno.cz, www.filharmonie-brno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slovácké hody
6. – 8. 10. 2018
Tradiční výroční slavnost posvěcení kostela Božského Srdce Páně. V sobotu ve 20 hod. hodová zábava
v KD a posezení u cimbálu v habánském sklepě, v neděli ve 14 hod. hodový průvod obcí, v pondělí od
15,30 hod. „Hodk“ - recesistický průvod obcí.
Místo konání: Vacenovice
www.vacenovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Brněnská „16“
10. – 13. 10. 2018
Brněnská šestnáctka je jedním z nejstarších tuzemských mezinárodních festivalů a svůj název
odvozuje od filmového formátu o šířce 16 mm. Letošní 58. ročník opět nabídne přehlídku těch
nejlepších krátkých filmů z domova i zahraničí.
Místo konání: Brno
www.brno16.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………---Horňácký košt piva
13. 10. 2018
6. ročník akce, na níž se koštuje nejen pivo, ale i jídlo a dobrá muzika. V nabídce budou piva
z regionálních mini, mikro a domácích pivovarů, ochutnávka zahraničních speciálů, spousta pochutin
k pivu i z piva a hudební program.
Místo konání: Lipov
www.hornackykostpiva.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rosické farmářské trhy
14. 10. 2018
Farmářské trhy na zámeckém nádvoří nabídnou tradiční produkty od drobných pěstitelů a
malovýrobců z regionu a doprovodný program pro malé i velké.
Místo konání: zámek Rosice
www.kic.rosice.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Břeclavské krojované hody
říjen 2018
Tradiční krojované hody. V neděli mše svatá, průvod, taneční zábava.
V pondělí mše svatá, volba mužáckých stárků, průvod, taneční zábava a noční překvapení maškar.
Místo konání: Břeclav
www.breclav.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Putování přes Halasovo Kunštátsko
20. 10. 2018
Turistický pochod a cyklovýlet pro všechny věkové kategorie.
Místo konání: Velké Opatovice a Kunštátsko
www.velkeopatovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Strážnický výtvarný salon Františka Cundrly
21. 10. 2018
Pořad věnovaný in memoriam strážnickému malíři. Prezentují se zde výtvarníci ze Strážnice a okolí.
Místo konání: Strážnice
www.kulturnidumstraznican.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pocta Rasticovu městu Morava
26. – 28. 10. 2018
Tematicky zaměřená programová nabídka pro mateřské, základní, střední školy i veřejnost.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oslava 100 let republiky
27. nebo 28. 10. (bude upřesněno)
Komponovaný pořad k 100. výročí vzniku Československa zakončený ohňostrojem.
Místo konání: Prace, Památník Mohyla míru
www.muzeumbrnenska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Víno a dýně
27. 10. 2018
V každém sklepě bude co ochutnávat - jak víno, tak chuťovky z dýní, fazolí a pokud bude přát počasí,
bude i burčák, otevřeno 5 vinných sklepů. Akce se koná za každého počasí. Občerstvení zajištěno
mezi sklepy.
Místo konání: Moravská Nová Ves
www.vinarimnves.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vrbovecké vinobraní
27. 10. 2018
Cech vinařů Vrbovec navazuje na staré vinařské tradice slavnostního ukončení vinobraní.
Průvod sklepní uličkou, otevřené sklepy, burčák a mladá vína.
Místo konání: Vrbovec, sklepní ulička
www.cechvrbovec.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Drakiáda
28. 10. 2018
Drakiáda pro malé i velké na místním letišti.
Místo konání: Milotice
www.novy-dvur.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Česko-slovenská výstava (1918 – 2018)
28. 10. 2018 – 31. 10. 2019
100. výročí vzniku ČSR připomene výstava Moravského zemského muzea a bude se zaměřovat
primárně na historické a kulturní vazby Moravy a Slovenska zejména v 19. a 20. století.
Místo konání: Brno, Moravské zemské muzeum
www.mzm.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Osudy žen na pozadí českých dějin v posledních 100 letech
31. 10. 2018 – 24. 2. 2019
Hlavní výstava roku 2018, součást celostátního registru akcí k 100. výročí vzniku Československé
republiky.
Místo konání: Šlapanice, Muzeum ve Šlapanicích
www.muzeumbrnenska.cz

Listopad
STRAŠFEST II.
3. 11. 2018
Pátý ročník obnovené zdařilé halloweenské zábavy pro všechny věkové kategorie s průvodem
městem.
Místo konání: Dolní Kounice - Klášter Rosa coeli, kulturní dům
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Týden vědy a techniky
5. – 11. 11. 2018
Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší a největší vědecký festival v České republice. Celkově
se uskuteční vice než 250 přednášek, 60 výstav, 75 dnů otevřených dveří, to vše doplněno o vědecké
kavárny, workshopy, semináře a projekce dokumentárních filmů po celé republice.
Místo konání: Brno
www.tydenvedy.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinské lázeňské veselí
9. 11. 2018
Degustace mladých vín po „lázeňsku“.
Místo konání: Lázně Hodonín
www.laznehodonin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Husí hody
9. – 11. 11. 2018
Přijďte ochutnat husí a kachní speciality do stylové slovácké restaurace na Bukovanském mlýně.
Místo konání: Bukovany, Bukovanský mlýn
www.bukovansky-mlyn.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Blanenské vítání sv. Martina
9. – 11. 11. 2018
Historický průvod se sv. Martinem na bílém koni, jarmark s regionálními produkty a tradičními
řemesly, bohatý kulturní program v zámeckém parku, prohlídky zámku, dětský světýlkový průvod
městem, slavnostní mše v kostele, ohňostroj.
Místo konání: Blansko - zámecký park, kostel sv. Martina
www.blansko.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinský Mikulov
9. – 18. 11. 2018
Svěcení vína ročníku 2018, příjezd svatého Martina s družinou, svatomartinský jarmark, ochutnávky
svatomartinských a mladých vín, gastronomické speciality, zpřístupnění památkových objektů, bohatý
program pro celou rodinu.
Místo konání: Mikulov
www.mikulov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Festival otevřených sklepů - Sv. Martin pod Pálavou
10. – 11. 11. 2018
Během festivalu otevře své sklepy zhruba třicítka vinařů ve čtyřech až pěti sousedních obcích.
Degustaci vín doplňuje bohatý doprovodný program a dobré jídlo, zejména místní speciality.
Mezi obcemi autobusová kyvadlová doprava zdarma.
Místo konání: Pálava
www.otevrenesklepy.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Martinské hody
10. 11. 2018
V dopoledních hodinách bude postavena mája ve Starém městě, odpoledne se uskuteční krojovaný
průvod pro povolení hodů na městský úřad a pro požehnání na faru. Večer bude následovat hodová
zábava na KD Strážničan s úvodním vystoupením krojovaných.
Místo konání: Strážnice
www.straznice-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí
10. 11. 2018
Na Svatého Martina husa a džbánek vína!
Svatomartinská husička, menu a vína Mladé (první vína ročníku 2018) v Podzemním městě vína -

unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Jezte a pijte, co hrdlo ráčí. Víno a dobrá zábava při
cimbálce. Losování privátního boxu na víno, láhev vína Svatomartinské s sebou. Zahájení v 18 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinský košt v Brně
11. 11. 2018
Náměstí Svobody zaplní stánky s mladým Svatomartinským vínem, příjezd sv. Martina na koni se
svatomartinským průvodem.
Místo konání: Brno, Náměstí Svobody
www.wineofczechrepublic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svěcení Svatomartinského vína a Martinská husa
11. 11. 2018
Slavnostní svěcení vína s večerem u cimbálu a s ochutnávkou mladých Svatomartinských vín a
Svatomartinské husy.
Místo konání: Bukovany, Bukovanský mlýn
www.bukovansky-mlyn.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slavnosti Svatomartinských a mladých vín
11. 11. 2018
Ochutnávka nových vín znojemských vinařů. Večerní průvod svatého Martina městem s možností
degustace.
Místo konání: Znojmo
www.znojemskabeseda.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
XII. Horňácká Svatohubertská mše
11. 11. 2018
Mše sloužená za všechny myslivce Horňácka spojená s bohatým doprovodným programem v KD i na
prostranství před kostelem.
Místo konání: Louka
www.obeclouka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinský přípitek v LVA
11. 11. 2018
Stylový a romantický přípitek na sv. Martina Svatomartinským vínem. Ochutnávky vín, cimbálová
muzika, svatomartinské husí a drůbeží lahůdky. Součástí akce jsou Svatomartinské slavnosti
v zámecké jízdárně ve Valticích a v Lednici. Tato místa budou propojena kyvadlovou dopravou
historickým autobusem Praga RND. Vstup zdarma.
Místo konání: Státní zámek Valtice - jízdárna
www.vinobezhranic.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svatomartinský košt
11. 11. 2018
Degustace svatomartinských a mladých vín a svatomartinské hody s kulturním programem.
Místo konání: zámek Rosice
www.kic.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oslava svatomartinských vín a husí
17. 11. 2018
V 11 hodin a 11 minut zazní slavnostní fanfára z oken radnice a sv. Martin přijede na bílém koni.
Můžete se těšit na ochutnávku nových vín, martinskou husu, cimbálovou muziku a stánkový prodej.
Místo konání: Hustopeče
www.hustopece.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Martinský hody
9. – 11. 11. 2018
V pátek rozmarýnová beseda u cimbálu, v sobotu krojovaný průvod, povolení hodů ke starostovi,
večerní taneční zábava s dechovou hudbou a cimbálovou muzikou. V neděli krojovaný průvod
zakončený mlácením káčera, taneční zábava s dechovou hudbou.
Místo konání: Kyjov
www.dum-kultury-kyjov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Martinské Šidleny
17. 11. 2018
Ochutnávka mladých vín nového ročníku v areálu vinných sklepů Šidleny.

Místo konání: Milotice
www.zahradkari-milotice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Humor – korení života
17. 11. 2018
9. setkání lidových vypravěčů z Moravy a Slovenska za doprovodu cimbálové muziky.
Místo konání: Louka
www.obeclouka.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí
17. 11. 2018
Na Svatého Martina husa a džbánek vína!
Svatomartinská husička, menu a svatomartinská vína v Podzemním městě vína - unikátním
labyrintu historických vinných sklepů. Jezte a pijte, co hrdlo ráčí. Víno a dobrá zábava při cimbálce,
láhev vína Svatomartinské s sebou. Zahájení v 18 hodin.
Místo konání: Valtice, Valtické podzemí
www.valtickepodzemi.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Noc divadel
17. 11. 2018
Noc divadel je projektem otevřených dveří a nových zážitků. Návštěvníci téměř 130 divadel po celé
České republice mají možnost během jedné noci v roce vidět v divadle to, co jim normálně zůstává
utajeno.
Místo konání: brněnská divadla
www.nocdivadel.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Janáček Brno 2018
17. 11. – 5. 12. 2018
6. mezinárodní operní a hudební bienále v Brně.
Místo konání: ND Brno
www.janacek-brno.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem
23. 11. 2018
Vánoční jarmark s kulturním programem, v 17 hodin rozsvícení vánočního stromu. Všechny děti,
které přijdou převlečené za čerty nebo andílky, obdrží sladkou odměnu.
Místo konání: Blansko
www.ksmb.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Outdoorový festival Rajbas 2018
23. – 25. 11. 2018
Celorepublikové setkání cestovatelů, dobrodruhů a outdoorových nadšenců. Série přednášek, výstav,
besed a soutěžního promítání filmů s cestovatelskou tématikou.
Místo konání: Blansko, Dělnický dům a Kino
www.festivalrajbas.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Přehlídka místních ochotnických divadel
23. – 25. 11. 2018
Cyklus divadelních představení v podání ochotnických spolků z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Místo konání: Veselí nad Moravou
www.kultura-veseli.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Brněnské Vánoce
23. 11. – 28. 12. 2018
Vánoční atmosféra na náměstí Svobody s doprovodným programem, živý Betlém, zpěv koled a vánoční
muzika, řemeslnické stánky, vánoční dílny pro děti, Mikulášská nadílka, soutěž pro mladé talenty
„Brněnský šikula,“ vánoční burza minerálů, koncerty.
Místo konání: Brno
www.brnenskevanoce.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Advent na Zelňáku
23. 11. – 28. 12. 2018
Můžete se těšit na více než 100 prodejních stánků s řemeslnými a dárkovými produkty, rozmanitým
občerstvením a nápoji na zahřátí. Součástí je také doprovodný program na pódiu.
Místo konání: Brno, Zelný trh
www.vanocenazelnaku.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. ročník Adventní inspirace
25. 11. 2018
Charitativní akce, ukázky a prodej vánoční floristické dekorace, prodej perníků, medoviny, vizovického
pečiva, ručně zhotovených svíček, mýdel, šperků, keramiky, výrobků z kukuřičného šustí. Doprovodný
kulturní program a dětská adventní dílna od 9,30 hod.
Místo konání: Břeclav
www.muzeumbv.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Světový duel vín 2018
24. 11. 2018
Nesoutěžní světová přehlídka a srovnání vín pod názvem VIII. světový duel vín - Hustopeče 2018.
Místo konání: Hustopeče, hotel Centro
www.hustopece.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hudecký večer Slávka Volavého
24. 11. 2018
Pořad věnovaný in memoriam strážnickému primáši.
Místo konání: Strážnice
www.kulturnidumstraznican.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
K Nechorám do sklepa za mladým vínem
24. 11. 2018
Přijďte ochutnat mladé víno nechorských vinařů.
Místo konání: Prušánky – Nechory
www.nechory.cz, www.obecprusanky.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Život v měšťanské domácnosti po první světové válce
25. 11. 2018 – březen 2019
Výstava představí život měšťanské rodiny v počátcích první republiky (1918–1928).
Místo konání: Předklášteří, Podhorácké muzeum
www.muzeumbrnenska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adventní program a Štědrodenní zastavení
adventní víkendy a 24. 12. 2018
Adventní program v době adventních víkendů a o Štědrém dnu 24. 12. v čase od 10 do 12 hod.
Místo konání: Zámek Blansko
www.muzeum-blanenska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem
30. 11. 2018
Vánoční jarmark s kulturním programem, v 17 hodin rozsvícení vánočního stromu. Všechny děti,
které přijdou převlečené za čerty nebo andílky, obdrží sladkou odměnu.
Místo konání: Blansko
www.ksmb.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vánoční výstava historických betlémů
30. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Vánoční výstava představí unikátní vyřezávané a ručně malované betlémy z let 1840–1940,
litografické betlémy na reliéfním papíře i skládací nebo vystřihovací reklamní betlémy z období první
Československé republiky.
Místo konání: Znojmo, Dům umění
www.muzeumznojmo.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zima v Rasticově městě Morava
30. 11. – 3. 12. 2018
Tematicky zaměřená programová nabídka pro mateřské, základní, střední školy i veřejnost.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TOP! Vzpomínkové akce ke 213. výročí bitvy u Slavkova
30. 11. – 2. 12. 2018
Připomínka bitvy u Slavkova z 2. 12. 1805, program s vojáky v dobových uniformách, rekonstrukce
bitvy, pochod, předvánoční a řemeslný jarmark, kostýmové prohlídky zámku, ohňostroj.
Místo konání: Slavkov u Brna, Slavkovské bojiště
www.austerlitz.org
www.slavkov.cz

www.zamek-slavkov.cz

Prosinec
Festival mladých vín v Šatově
1. 12. 2018
Spolek šatovských vinařů si Vás dovoluje pozvat na Festival mladých vín, kde budete mít možnost, za
doprovodu cimbálové muziky, ochutnat mladá vína ročníku 2018. Ve večerních hodinách bude
pokračovat taneční zábava.
Místo konání: Šatov, KD
www.vinarisatov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pohádkové Vánoce
1. 12. 2018
Vánoční program na krumlovském náměstí.
Místo konání: Moravský Krumlov
www.meksmk.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pochod rakouských čertů (Krampuslauf)
1. 12.2018
Jarmark s celodenním programem pro děti i dospělé, pochod pravých Krampusů z Rakouska (v 17,30
hod.).
Místo konání: Židlochovice, náměstí Míru
www.zidlochovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rosická zabíjačka
1. 12. 2018
Pravá zabíjačka se vším, co k ní patří - ovar s křenem, jitrnice, jelita, horká zabíjačková polévka, tlačenka,
zabíjačkový gulášek a samozřejmě posezení při živé muzice nad pohárkem něčeho na zahřátí.
Místo konání: Rosice, Starý pivovár
www.pivovarrosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Radujme se, veselme se …
1. – 2. 12. 2018
(3. – 6. 12. 2018 pro školy)
Představení obvyklých prací a zvyků v období od Adventu do svátku Tří králů, příprava tradičních jídel
a stolování na jihomoravské vesnici na přelomu 19. a 20. století. Ochutnávka mladých vín a
zabíjačkových specialit.
Místo konání: Skanzen Strážnice
www.skanzenstraznice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Advent v Mikulově
2. – 24. 12. 2018
Vánoční jarmark, adventní čtení, koncerty a program pro děti i dospělé.
Místo konání: Mikulov
www.mikulov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rozsvícení vánočního stromu s adventními trhy
2. 12. 2018
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, punč, čajíček pro děti a dětský program.
Místo konání: Dolní Kounice
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hradiště netradičně
2. 12. 2018
Tvoření adventních věnců a vánočních dekorací.
Místo konání: Slovanské hradiště v Mikulčicích
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Znojemský advent
2. 12. – 23. 12. 2018
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, farmářské trhy, zimní kino, punč, tvůrčí dílničky pro děti a
rozmanitý kulturní i hudební program.
Místo konání: Znojmo, Masarykovo náměstí
www.znojemskabeseda.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vánoční Veselí
2. – 31. 12. 2018
Cyklus adventních akcí zahrnující výstavu s vánoční tématikou, rozsvěcení vánočního stromu, každý
víkend adventní odpoledne v centru města.
Místo konání: Veselí nad Moravou
www.kultura-veseli.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Advent a Vánoce na Hanáckém statku, živý hanácký betlém
prosinec 2018
Odpoledne v duchu vánočních zvyklostí a tradic na Hanáckém statku v ZOO PARKU Vyškov.
Živý hanácký betlém v podání národopisného souboru Klebetníček.
Místo konání: ZOO PARK Vyškov
www.zoo-vyskov.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mikulášská metelice
5. 12. 2018
Zábavná show pro děti s Mikulášem a čerty, od 16 hod.
Místo konání: Břeclav - prostor před KD Delta
www.muzeumbv.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Možná přijde i Mikuláš
5. 12. 2018
Mikulášská zábava v Lázních Hodonín.
Místo konání: Lázně Hodonín
www.laznehodonin.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vánoční jarmark
7. – 8. 12. 2018
Řemeslný jarmark s programem pro děti i dospělé, gastronomická a kulturní akce.
Místo konání: Boskovice, Masarykovo náměstí
www.kulturaboskovice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vánoční trhy na výstavišti
7. – 16. 12. 2018
Tradiční vánoční trhy na brněnském výstavišti.
Místo konání: Brno - Výstaviště
www.bvv.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Steakové speciality na Bukovanském mlýně
8. – 9. 12. 2018
Víkend steaků na Slovácku.
Místo konání: Bukovany, Bukovanský mlýn
www.bukovansky-mlyn.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adventní jarmark pod Bílou věží
8. – 10. 12. 2018
Jarmark tradičních lidových výrobků a gastronomických specialit. V doprovodném programu vystoupí
strážnické folklórní soubory Danájek, Demižónek, Danaj, Žerotín a Demižón.
Místo konání: Strážnice
www.straznice-mesto.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vánoční trhy
prosinec 2018
Tradiční trhy s vánoční tématikou.
Místo konání: Čejč
www.cejc.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adventní jarmark
9. 12. 2018
Jarmark tradičních řemesel a vánočního zboží s bohatým kulturním programem.
Místo konání: Lednice
www.lednice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vánoce se blíží
prosinec 2018
Tradiční vánoční předváděcí akce řemesel spojených s vánočními svátky.
Místo konání: Městské muzeum Veselí nad Moravou
www.masaryk.info

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vánoce se blíží
prosinec 2018
V rámci akce bude představena tvorba tradičních výrobků s tematikou Vánoc.
Místo konání: Vlastivědné muzeum Kyjov
www.masaryk.info
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vánoce se blíží
prosinec 2018
Tradiční vánoční předváděcí akce řemesel spojených s vánočními svátky.
Místo konání: Masarykovo muzeum v Hodoníně
www.masaryk.info
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Šlapanické Vánoce „Za tatíčka Masaryka“
15. 12. 2018
Výtvarné vánoční dílny se zaměřením na dobu první republiky.
Místo konání: Šlapanice, Muzeum ve Šlapanicích
www.muzeumbrnenska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vánoční jarmark
15. 12. 2018
Historické tržiště, středověká hudba, šermířské vystoupení, řemeslný jarmark, dílničky pro děti.
Místo konání: Zámek Rosice
www.zamek.rosice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Břeclavské Vánoce 2018
15. – 22. 12. 2018
Bohatý vánoční a kulturní program pro všechny.
Místo konání: Břeclav, synagoga, galerie
www.breclav.eu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adventní koncert
16. 12. 2018
Tradiční charitativní koncert se uskuteční v chrámu sv. Petra a Pavla.
Místo konání: Dolní Kounice.
www.dolnikounice.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Štědrovečerní zastavení na blanenském zámku
24. 12. 2018
Pohodové setkání s vánoční atmosférou na zámeckém nádvoří od 10 do 12 hod. Příchozí zahřeje na
těle i duší štědrovečerní zelňačka a svařené víno.
Místo konání: Zámek Blansko
www.muzeum-blanenska.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Štepánské koledování s CM Radošov
26. 12. 2018
Klasické a známé koledy a vánoční písně zahalené do folklórního hávu.
Místo konání: Veselí nad Moravou
www.kultura-veseli.cz

Změna programu a termínů vyhrazena.

