TOP akce na Jižní Moravě
v roce 2018
Veletrhy GO a Regiontour

18.–21. 1. 2018, Výstaviště Brno

Jedny z nejvýznamnějších veletrhů cestovního ruchu ve střední Evropě, které jsou tou nejlepší
příležitostí, jak se seznámit s širokou nabídkou služeb v oblasti cestování v České republice
i zahraničí.
ww.bvv.cz/go

JazzFest Znojmo

19.–31. 1. 2018, Znojmo

Už 11. ročník opět ve znamení lásky ke kvalitní hudbě i kvalitnímu vínu. Program nabídne špičková
jazzová jména a chybět nebude ani dlouholetý patron festivalu, jazzman Peter Lipa.
www.jazzfestznojmo.cz

JazzFest Brno

1. 2. – 10. 5. 2018, Brno

Mezinárodní jazzový festival, jehož součástí jsou koncerty známých jazzových hvězd z Evropy i ze
zámoří, ale i menší akce brněnské klubové scény.
www.jazzfestbrno.cz

Mezinárodní den průvodců

17.–18. 2. 2018, Brno

Tradiční Mezinárodní den průvodců nabídne široký výběr tematických prohlídek města Brna vždy
s kvalifikovanými průvodci.
www.ticbrno.cz

Slavnosti mandloní a vína

24. 3. 2018, Hustopeče

Hustopečské mandloňové sady jsou unikátní nejen v ČR, ale i v Evropě. Mandlové speciality, výlet
do mandloňových sadů, řemeslný jarmark i soutěž o NEJ recept na mandlový dezert… ¨
www.hustopece.cz

Velikonoční festival duchovní hudby

25. 3. – 8. 4. 2018, Brno

Festival, tradičně rozprostřený do Svatého a Velikonočního týdne, svým programem v brněnských
kostelích připomene vztah Starého a Nového zákona.
www.arskoncert.cz; www.mhf-brno.cz

Festival otevřených sklepů – Jaro na Znojemsku

21.–22. 4. 2018, Znojemsko

Návštěva věhlasných vinařství na Znojemsku i menších vinařů a jejich sklepů, kdy nechybí
ochutnávky vín, bohatý kulturní program, hudební vystoupení ani místní folklor.
www.otevrenesklepy.cz

Valtické vinné trhy

11.–12. 5. 2018, Valtice

Nejstarší, největší a nejprestižnější soutěžní přehlídka vín v České republice v areálu valtického
zámku s mezinárodní účastí vystavovatelů.
www.vinnetrhy.cz
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Slavnosti chřestu

18.–20. 5. 2018, Ivančice

Ochutnávky chřestových pochoutek, kuchařská show, tradiční trhy, ochutnávka vín, hudební
a taneční vystoupení, dechová a cimbálová muzika, tvořivé dílny…
www.slavnostichrestu.cz

Festival muzejních nocí

18. 5. – 9. 6. 2018

Brány muzeí, galerií a dalších kulturních center v celé České republice otevřou pro zájemce od
18:00 hod. až do půlnoci s bohatým kulturním programem. Brněnská muzejní noc 18. 5. 2018.
www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci
www.brnenskamuzejninoc.cz

Divadelní svět Brno

24.–28. 5. 2018, Brno

Mezinárodní divadelní festival bude v r. 2018 zasvěcen světoznámému muzikálovému tvůrci A. L.
Webberovi. Součástí je již tradiční Noc kejklířů a pestrobarevný rej kostýmů na Slavnosti masek.
www.divadelnisvet.cz, www.ndbrno.cz

Noc kostelů

25. 5. 2018

Jedinečná příležitost navštívit kostely a modlitebny na celém území České republiky (151 kostelů
v roce 2017 jen v Jihomoravském kraji!) a nahlédnout do jejich historie či ne vždy přístupných
zákoutí. Spojeno s doprovodným kulturním programem, koncerty, přednáškami aj.
www.nockostelu.cz

Meeting Brno

25. 5. – 3. 6. 2018, Brno

Multižánrový kulturní festival, který nabízí platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur
a náboženství. Program sestává z diskusních fór s inspirativními hosty a množství uměleckých
vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma.
www.meetingbrno.cz

Ignis Brunensis a Brno – město uprostřed Evropy

25. 5. – 17. 6. 2018, Brno

21. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky ohňostrojů a dalších návštěvnicky atraktivních akcí pro
celou rodinu nejen v centru Brna, ale i na brněnské přehradě či na hradech Špilberk a Veveří.
www.ignisbrunensis.cz; www.bmue.cz

Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní

9. – 10. 6. 2018, Kunštát

V pestrém programu se v Panské zahradě představí pod širým nebem lidová i umělecká řemesla,
jezdci a chovatelé koní, tradiční řemesla i rozličné dovedností spojujících po staletí člověka
s koněm.
www.kunstat-mesto.cz

Čarovné tóny Macochy

13. – 17. 6. 2018, Moravský kras

Hudební festival, který Vás zavede do podzemí a přenese do magického prostředí jeskyní
Moravského krasu. Koncerty různých hudebních žánrů doplněné o světelnou animaci či iluminaci.
www.agencyfct.cz, www.cavemk.cz
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100 let Re:publika 1918–2018 Brno.Lidé.Století

1.–17. 6. 2018, Brno

Velkolepá výstava ke 100. výročí založení republiky na brněnském Výstavišti, která formou videí,
audionahrávek a digitálních fotografií připomene všechny důležité události a osobnosti uplynulého
století.
www.facebook.com/republika2018

Concentus Moraviae – Mezinárodní hudební festival vážné hudby

1.–27. 6. 2018

Festivalové koncerty v inspirativním prostředí rozmanitých kostelů a zámků na Jižní Moravě
a Vysočině. Festival je součástí celoevropského projektu České sny, v jehož rámci obvykle probíhá
cca 120 koncertů v 19 evropských státech.
www.concentus-moraviae.cz

Mezinárodní folklorní festival Strážnice

21.–24. 6. 2018, Strážnice

Návštěvníci i členové desítek folklorních souborů z ČR i zahraničí každoročně zaplaví Strážnici
krásou lidových krojů a tradic, lidových písní i tanců.
www.nulk.cz, www.festivalstraznice.cz

Slavnosti Pernštejnského panství

červenec 2018, Nedvědice a okolí

Rozmanitý historický program na hradě Pernštejně a v širokém podhradí. Rytíři a dobový turnaj,
stylové trhy i občerstvení, ale i speciální jízdy parním vlakem.
www.hrad-pernstejn.eu/cs/akce

Festival Boskovice 2018

5.–8. 7. 2018, Boskovice

Již 26. ročník multižánrového kulturního festivalu pořádaného na podporu starobylé židovské čtvrti
v Boskovicích.
www.boskovice.cz, www.unijazz.cz

Hudební festival Znojmo

12.–29. 7. 2018, Znojmo

14. ročník festivalu spojujícího různé hudební žánry pod jednotné hlavní téma, kterým bude v roce
2018 „Svár duše s tělem“. Excelentní koncerty špičkových umělců na různých i méně tradičních
místech historického Znojma i jeho okolí. Patronem festivalu je houslový virtuóz Pavel Šporcl.
www.hudbaznojmo.cz

Grand Prix České republiky

3. – 5. 8. 2018, Brno

Brněnský podnik Mistrovství světa silničních motocyklů je nejprestižnější motoristickou akcí
v České republice. Závody světové motocyklové elity ve třídách 125 ccm, 250 ccm a Moto GP.
www.automotodrombrno.cz

Maraton hudby Brno

9.–12. 8. 2018, Brno

Multižánrový hudební festival. Nepřetržitý tok živých profesionálních i amatérských hudebních
produkcí nejrůznějších žánrů po celém městě Brně.
www.maratonhudby.cz

Pálavské vinobraní

7.–9. 9. 2018, Mikulov

Historický průvod, vystoupení folklorních souborů na náměstí, řemeslná tržnice v zámeckém
parku, koncerty hvězd české hudební scény na amfiteátru, vinařský trh na zámku, Mistrovství ČR
v rozeznávání vůní ve víně a další zajímavý program.
www.palavske-vinobrani.cz
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Znojemské historické vinobraní

14.–16. 9. 2018, Znojmo

Slavnosti vína a burčáku, přehlídka hudby, tance, zábavy, kostýmová podívaná v centru
královského města Znojma, rytířské turnaje, velkolepý královský průvod i ohňostroj…
www.znojemskevinobrani.cz

Brněnská 16

10.–13. 10. 2018, Brno

Jeden z nejstarších tuzemských mezinárodních festivalů, který svůj název odvozuje od filmového
formátu o šířce 16 mm. Nabízí přehlídku těch nejlepších krátkých filmů z domova i zahraničí.
www.brno16.cz

Janáček Brno 2018

22. 11. – 8. 12. 2018, Brno

6. mezinárodní operní a hudební festival Národního divadla v Brně.

Brněnské Vánoce

www.janacek-brno.cz

23. 11. – 23. 12. 2018, Brno

Tradiční vánoční trhy v centru města. Bohatý kulturní program, gastronomické a řemeslné stánky,
betlém, zookoutek, mikulášská nadílka a mnoho dalšího.
www.brnenskevanoce.cz

213. výročí bitvy u Slavkova

30. 11. – 2. 12. 2018, Slavkov

Vzpomínkové akce jako připomínka bitvy u Slavkova roku 1805, vojáci v dobových uniformách,
rekonstrukce bitvy, pochody a manévry, ohňostroj, řemeslný jarmark a mnoho dalšího.
www.austerlitz.org, www.slavkov.cz, www.zamek-slavkov.cz

Změna termínů a programů vyhrazena.

Přehled dalších akcí a turistických informací o Jižní Moravě naleznete na:
www.jizni-morava.cz; www.jizni-morava.info; www.ccrjm.cz
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