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15.1.–18.1. 2009
Veletrhy GO a Regiontour
Jedny z nejvýznamnějších veletrhů cestovního ruchu ve střední Evropě se zaměřením
na regiony jsou tou nejlepší příležitostí jak se seznámit s širokou nabídkou služeb
v oblasti cestování a cestovního ruchu. Uskuteční se na výstavišti v Brně.
www.bvv.cz/go

duben

březen únor

Festival otevřených sklepů:
Jaro 2009
20.–21. března
Léto 2009
19.–20. června
Podzim 2009 18.–19. září
Zima 2009
20.–21. listopad

Velkopavlovická vinařská podoblast
Slovácká vinařská podoblast
Mikulovská vinařská podoblast
Znojemská vinařská podoblast

Čtyři Festivaly otevřených sklepů – čtyři vrcholy vinařské turistiky, pro každou sezónu
v jedné z vinařských podoblastí Moravy. Jedinečná příležitost navštívit pokaždé více
než 50 sklepů v několika obcích.
www.vinarske.stezky.cz.
27. 2.–3. 3. 2009
Festival masopustních tradic Fašank 2009 ve Strání
Pochovávání basy, ukázky lidových řemesel, zabíjačka, dny otevřených dveří v Moravských
sklárnách Květná, vystoupení 5 folklorních souborů.
www.strani.cz
5. 4.–19. 4. 2009
Velikonoční festival duchovní hudby
Uskuteční se v katedrále Petra a Pavla v Brně.
www.arskoncert.cz, www.mhf-brno.cz
18. 4. 2009
Slavnost oskeruší
Pokud nevíte co je oskeruše, vydejte se do Tvarožné Lhoty, kde pořádají už osmý ročník
Slavnosti oskeruší.
http://www.inexsda.cz/bk

květen

21. 4.–27. 4. 2009
JAZZFESTBRNO 2009
Mezinárodní jazzový festival.
www.jazzfestbrno.cz
1. 5. 2009
Odemykání plavební sezony na Baťově kanálu
V tento den probíhá symbolické odemykání kanálu, které doprovází kulturní program,
plavby na lodích a další atrakce začínající plavební sezóny.
www.batacanal.cz
8. 5.–9. 5. 2009
Valtické vinné trhy
Největší a nejprestižnější soutěžní přehlídka vín v ČR s mezinárodní účastí vystavovatelů,
folklór, gastronomie, doprovodné akce.
www.wineofczechrepublic.cz
www.vvtvaltice.cz
23.–27. 5. 2009
Na kole krajem památek a vína
/Cyklistická jízda po Moravské vinné stezce/
Čtvrtý ročník cyklistické jízdy obcemi a sklepními uličkami z Uherského Hradiště
do Znojma.
www.vinarske.stezky.cz
23.–24. 5. 2009
Slavnosti chřestu
Prodej čerstvého chřestu a chřestových pochoutek. Ve většině ivančických restaurací
můžete najít chřestová menu a speciality.
www.ivancice.cz
23.–24. 5. 2009
XIV. vinné trhy – Čejkovice
Tradiční prodejní prezentace místních vinařských firem spojená se širokou ochutnávkou
vín. Bohatý doprovodný program v historických prostorách původní templářské tvrze.
www.vinozcejkovic.cz .

červen

29.–31. 5. 2009
Jízda králů Vlčnov 2009
Festival je přehlídkou folklorních souborů, tance, hudby a krojů východního Slovácka.
www.jizdakralu.vlcnov.cz
22. 5.–7. 6. 2009
Brno – město uprostřed Evropy – XI. ročník festivalu zábavy
Koncerty, divadla, řemesla – festival zábavy v ulicích města Brna.
www.bmue.cz
22. 5.–6. 6. 2009
Ignis Brunensis
Mezinárodní ohňostrojná přehlídka. Brno - Denisovy sady, Brněnská přehrada, hrad
Špilberk.
www.ignisbrunensis.cz
13. 6. 2009
Otevírání sezóny na Moravských vinařských stezkách s Českým rozhlasem Brno
Každoroční cyklistická akce pro veřejnost na Moravských vinařských stezkách. Letos
v severní část Velkopavlovické a Znojemské vinařské podoblasti.
Start i cíl v Židlochovicích.
www.vinarske.stezky.cz
30. 5.–27. 6. 2009
Concentus Moraviae
mezinárodní hudební festival vážné hudby
Festivalové koncerty ve 13 moravských městech v inspirativním prostředí kostelů,
zámků či zámeckých nádvoří. Festival je českou součástí celoevropského projektu
České sny.
www.concentus-moraviae.cz
25.–28. 6. 2009
Mezinárodní folklorní festival Strážnice
Přehlídka domácích a zahraničních folklorních souborů. V sobotu odpoledne slavnostní
průvod městem.
www.nulk.cz
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