Významné
turistické akce
na jižní Moravě
v roce 2009
červenec

www.jizni-morava.cz
www.ccrjm.cz

5.–6. 7. 2009
Na kole krajem kudy prošel Pán Bůh
Dvoudenní expedice atraktivními cyklistickými terény požehnanou krajinou
Velkopavlovicka.
www.vinarske.stezky.cz
5.–11. 7. 2009
23. Mezinárodní kytarový festival Mikulov
Kytarový festival Mikulov je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu nejen v České
republice ale i ve střední Evropě.
www.gfmikulov.com
11.–12. 7. 2009
49. Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově
Tradiční lidová slavnost na moravskoslovenském pomezí.
www.folklornisdruzeni.cz/kopanicarske-slavnosti
16.–19. 7. 2009
Festival alternativní hudby
Festival propaguje urbanistickou památku židovskou čtvrť v Boskovicích. Představuje
zajímavosti z hudební, divadelní a filmové scény, výstavy a autorská čtení.
www.unijazz.cz/cs/boskovice/o-festivalu/8/41

srpen

17.–18. 7. 2009
Černohorský festival Slunce
Tradiční country a folkový festival Slunce se koná v zámeckém parku ve Strážnici.
www.festival-slunce.cz
24. 7. 2009–2. 8. 2009
Letní filmová škola Uherské Hradiště
Druhý největší filmový festival v České republice. Program Letní filmové školy je rozdělen
do několika cyklů, z nichž každý představuje reprezentativní kolekci snímků.
www.lfs.cz
24.–26. 7. 2009
Starobrno Olšany Open
Tradičně netradiční událost na farmě Bolka Polívky . Recesistickou akci doplňují vystoupení
řady českých umělců.
www.bolek.cz/aktuality
červenec–srpen 2009
Brněnské Shakespearovské dny
Na velkém nádvoří hradu Špilberk můžete navštívit představení Othello, Kupec Benátský,
Bouře a jiné.
www.shakespeare.cz
7.–9. 8. 2009
Národopisný festival Milotice
Přijeďte se i vy pokochat krásou kyjovských krojů, podmanivé hudby, temperamentního
tance a zpěvu. Přijeďte ochutnat víno z vinic obklopujících celý areál.
www.milotice.cz
14.–16. 8. 2009
Grand Prix České republiky
Brněnský podnik Mistrovství světa silničních motocyklů je nejprestižnější motoristickou
akcí v České republice. Závody světové motocyklové elity ve třídách 125 ccm, 250 ccm
a MotoGP.
www.automotodrombrno.cz
29. 8. 2009
Den otevřených sklepů Čejkovice
Krásné vinařské putování po sklepích vinařů v jedné z největších vinařských obcí ČR
s ochutnávkou vín a večerem u cimbálu.
www.vinozcejkovic.cz

září

3.–31. 8. 2009
Brněnské lidové slavnosti
V rámci slavností se koná řada kulturních akcí, Mezinárodní kytarový festival, Den Brna,
Šermířský festival, Mezinárodní folklorní festival, Mezinárodní divadelní festival
- Na prknech, dlažbě i trávě.
www.kultura-brno.cz
5.–6. 9. 2009
CIAF - Czech International Air Fest Brno
Největší letecká přehlídka a soutěž špičkových vojenských bojových letounů v České
republice CIAF 2009.
www.airshow.cz
11.–13. 9. 2009
Pálavské vinobraní
Velkolepá akce s historickou i vinařskou tržnicí, průvody, košty vín a burčáků, řemesla,
zábavné programy pro všechny věkové kategorie se uskuteční v Mikulově.
www.mikulov-kultura.wz.cz
12.–13. 9. 2009
Znojemské historické vinobraní
Slavnosti burčáku a vína, přehlídka hudby, tance, zábavy, kostýmová podívaná v centru
města Znojma.
www.znojmo.eu

říjen

12.–13. 9. 2009
Le Tour de Burčák
Tradiční cyklojízda mezi vinnými keři v podhůří Bílých Karpat v okolí Strážnice. Spojeno
se Strážnickým vinobraním.
www.vinarske.stezky.cz
21. 9.–2.10. 2009
Moravský podzim
Každoroční festival vážné hudby. Akce se uskuteční v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie
v Brně.
www.arskoncert.cz, www.mhf-brno.cz

prosinec listopad

3. 10. 2009
Zavírání sezóny na vinařských stezkách
/Na kole mezi vinohrady/
Závěrečný výlet sezóny na vinařských stezkách za poznáním vinařství, vinic a památek
Uherskohradišťska.
www.vinarske.stezky.cz
27.–29. 11. 2009
Vzpomínkové akce k 204. výročí bitvy u Slavkova
Tradiční vzpomínkové akce k připomínce bitvy u Slavkova z 2. 12. 1805. Program s vojáky
v dobových uniformách, rekonstrukce bitvy, pochod, ohňostroj, řemeslný jarmark.
www.zamek-slavkov.cz
11.–20. 12. 2009
Vánoční trhy
Vánoční trhy na výstavišti v Brně poskytují příležitost k nákupu dárků, odpočinku a zábavě
pro celou rodinu.
www.bvv.cz
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