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Boleradice 
11. 7.  Metlecup – třetí ročník turnaje v malé kopané. 8:00 – 22:00 h na fotbalovém hřišti za „Vorličkama“. 
Bořetice 
26. 7. Pouť ke svaté Anně – pořádá Římskokatolická farnost. 
31. 7. – 4. 8. 

Bořetické krojované hody – pátek stavění máje, sobota předhodové zpívání ve 20:00 h – hraje 
cimbálová muzika Lašár z Velkých Pavlovic. 2. – 4. 8. tradiční hody. 

Brumovice 
4. – 6. 7. 

Tradiční krojované hody – pátek večer stavění máje, v sobotu hodová zábava od 20:00 h – hraje 
dechová hudba Hovorané, v neděli a pondělí od 16:00 h hodová zábava, hraje dechová hudba 
Sokolka. 

19. 7. Dožínky s kosením obilí klasickými kosami, ukázka mlácení starou mlátičkou – od 14:00 h na 
prostranství za jezírkem, následovat bude průvod obcí a zábava u cimbálu u sokolovny. 

Horní Bojanovice 
12. 7. Už sa scházajů – přehlídka dechových hudeb – ve sportovním areálu od 14:00 h, vstupné 120,- Kč. 

Vystoupí: Svatobořáci, Bučkovanka, Veselá muzika z jižních Čech, Sokolka, Hornobojani. 
Hustopeče 
1. 6. – 28. 8. 

Výstava kroužku Veselého kreslení – vestibul CCV, Nádražní 20. 
27. 6. – 30. 8. 

Otevřené sklepy v ulicích Na Hradbách a Vinařská – 6. ročník. Vždy od 18:00 do 21:00 h (dle 
domluvy i déle), skupiny nad 20 osob nutno předem telefonicky nahlásit. Rozpis otevřených sklepů 
na www.hustopece.cz. 

28. 6. – 30. 8. 
Osvobození Hustopečska – fakta i umělecká reflexe – výstava k 70. výročí osvobození Hustopečska 
ke konci 2. světové války. Městské muzeum a galerie, Dukelské nám. 23. 

3. – 17. 7. Letní divadelní festival „Pod širým nebem“ – nádvoří domu U Synků, začátky představení ve  
20:30 h, pokud není uvedeno jinak. V ceně vstupenky na večerní představení je sklenička vína. 
Předprodej v TIC, Dukelské nám. 23, tel. 519 412 909, na portálech Ticketstream a SMSticket. 
3. 7. – Už troubějí – DS Frída, po představení hraje cimbálová muzika Primáš, ochutnávka vín,  

vstupné 350,- Kč. 
 8. 7. – Ani o den dýl – Divadlo SemTamFór, ochutnávka vín, vstupné 130,- Kč. 

10. 7. – Příběh jednoho hradu – Divadelní agentura Sophia Art, po představení hraje cimbálová  
muzika Eliška, ochutnávka vín, vstupné 350,- Kč. 

 12. 7.  Princezna na hrášku – Divadlo Koráb v 18:00 h, vstupné 70,- Kč. 
 15. 7. S hlavou v oblacích – DS Amadis, ochutnávka vín, vstupné 130,- Kč. 
 17. 7.  Nebyla to pátá, byla to devátá – Agentura Harlekýn, po představení hraje cimbálová muzika 

Lašár, ochutnávka vín, vstupné 350,- Kč. 
3. 7. – 31. 8. Letní hudební večery s poslechem živého hudebního doprovodu – Hotel Centro, vždy od 

19:00 do 23:00 h v atriu hotelové zahrady nebo v pivnici 
 3. 7., 10. 7., 24. 7., 7. 8. a 21. 8. – cimbálová muzika Švarcavan z Nosislavi 
 5. 7. – hudební skupina Šarže 54 z Valtic 
 17. 7., 31. 7. a 14. 8. – cimbálová muzika Slovácko mladší z Mikulčic. 

http://www.hustopece.cz/


11. 7. Den s Husákovým Quartetem – Dukelské náměstí pod kostelem od 16:00 h. Dětské stánky 
s hudebními a sportovními aktivitami, divadelní pohádka Princ Bajaja (nádvoří domu U Synků), 
v 19:00 h koncert Husákova Quarteta. 

Klobouky 
25. 7. Slavnostní otevření sokolovny – 10:00 – 12:00 h den otevřených dveří, 13:00 prezentace vín 

v Zámeckém sklepě, od 20:00 h taneční zábava – hraje hudební skupina Teachers Band. 
Klobouky – Bohumilice 
18. – 19. 7. 
 Sousedské dny – kulturně společenská akce v doprovodu dechové hudby Dambořanka, krojovaná 

chasa a další účinkující. Více informací a rezervace balíčků – www.bohumilice.info 
Kobylí 
4. 7. O pohár starosty Obce Kobylí – 1. ročník turnaje uličních, rodinných, firemních a jinak sestavených 

družstev v malé kopané (5 + 1) – odpoledne na hřišti „Za mlýnem“. Večer – taneční zábava se 
skupinou Jama v sokolské zahradě. Pořádá TJ Sokol, fotbalový oddíl. 

25. 7.  O pohár Obce Kobylí – 15. ročník soutěže v požárním útoku. Začátek ve 13:00 h na hřišti „Za 
mlýnem“. 

Krumvíř 
11. 7. Benátská noc – hraje skupina Kožuch a Merlin. 
Kurdějov 
11. 7. Babské hody – hraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic. 
Morkůvky 
19. 7. Memoriál genpor. Františka Peřiny ve střelbě na asfaltové terče – na střelnici „V Rýnách“ od 8:00 h. 

Trénink v sobotu 18. 7. od 14:00 h. Bohaté zvěřinové občerstvení a hodnotné ceny. 
1. 8. Posezení s myslivci – zábavné odpoledne a večer pro děti i dospělé u myslivecké chaty. Zábava pro 

děti, občerstvení, malý košt místních vín… 
Němčičky 
4. – 6. 7. 
 Tradiční krojované hody – areál kulturního domu. Stavění máje 3. 7. v 19:00 h. 
Nikolčice 
17. – 19. 7. 
 Jakubské hody 
31. 7. – 2. 8. 
 Motonálet – 20. ročník – skvělé kapely a zajímavý doprovodný program (ohňová show, 

bodyzorbing, poledance, ohňostroj, tombola…) Spousta dobrého jídla a pití, možnost stanování. 
Více na www.motonaletnikolcice.cz 

Popice 
10. 7. – 12. 7. 
 Letní hody – v pátek v 17:00 h stavění máje, 21:0 h předhodová zábava. Sobota – od 14:00 h zvaní 

po obci, 20:00 večerní zábava. Neděle – 13:00 h hodová mše, průvod, 15:30 h odpolední zábava, 
dětské sólo, zavádka, 20:00 h večerní zábava s dechovou hudbou Lácaranka. 

11. 7. Hobby závody – TJ Palava od 13:00 h. 
2. 8. Pohárový turnaj v kopané. 
Starovičky 
6. 7. Tradiční střelecké závody. Neděle trénink od 14:00 h, pondělí veřejný závod od 8:00 h. Závod 3 x 20 

terčů na loveckém kole v areálu Podkova. 
Starovice 
11. 7. Myslivecká zábava – v přírodním areálu U myslivny. 
1. 8. Setkání přátel jižní Moravy – od 10:00 h v přírodním areálu u myslivny. Přehlídka krojů napříč jižní 

Moravou (50 krojovaných párů), ochutnávka moravských specialit a vín (na 400 vzorků), vystoupení 
folklórních souborů, ukázka oblékání kroje, malování mašlí a kraslic, cimbálová muzika, mužácký 
sbor, koně, skákací hrad, vycházka na vyhlídku a mnoho dalšího. Informace a vstupenky k dispozici 
na www.ilovejiznimorava.cz – v předprodeji 250,-, na místě 300,-, na místě také možnost zakoupení 
kupónů na víno. 

http://www.bohumilice.info/
http://www.ilovejiznimorava.cz/


Strachotín 
5. 7.  Otevřené sklepy – 1. ročník. Od 10:00 do 19:00 h v ulici Sklepní. Účast 14 vinařů se 60 vzorky vín, 

sklenička, mapka, drobné občerstvení. Pořádá Vinařský spolek Strachotín. 
31. 7. – 2. 8. 
 Krojované hody – pátek ruční stavění máje a večerní předhodová diskotéka, sobota od 10:0 h zvaní 

po obci, večer hodová zábava, neděle od 14:00 h krojovaný průvod, zpívání pod májí, dětské sólo. 
Od 20:00 h zábava se zvedáním stárků. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Zlaťulka.  

Šakvice 
17. – 20. 7. 
 Krojované hody – ulice Hlavní. 
20. 7. – 14. 8. 
 Příměstský tábor – v kulturním domě, pořádá Klub maminek 
25. 7. Krojované hodky – sokolovna 
Šitbořice 
11. 7.  Sraz motoristických veteránů – 9:00 h u sokolovny, v 11:00 h jízda pravidelnosti, od 20:00 h hraje 

kapela Na2fáze 
Uherčice 
5. 7. O spanilém princi – veselá divadelní pohádka – v kulturním domě v 17:00 h. Uvádí Divadelní soubor 

Bezkamen. 
11. 7. Arsenal bosňa Cup 2015 – IV. ročník futsalového open air turnaje – sportovní hala od 8:00 h. 

Občerstvení: udírna, maso na grilu, pivo – limo… Akce se koná za podpory Obce Uherčice. 
31. 7. Myslivecká noc – začátek ve 20:00 h za kulturním domem. Hraje Music Band Brno. Občerstvení a 

zvěřinové speciality. 
Velké Pavlovice 
4. 7. Víno v oranžovém aneb noční otevřené sklepy – od 17:00 h ochutnávka vín v téměř 20 sklepech, o 

půlnoci ohňostroj, ve sklepech hraje Hudecká muzika Ondřeje Vinklera. Vstupné 750,- Kč 
(neomezená degustace v otevřených sklepech, kupóny na nákup vín v hodnotě 200,- Kč, sklenička, 
vinný lístek, nosička na skleničku, propiska). Vstupenky v předprodeji (navíc další kupóny na víno) na 
www.vinozvelkychpavlovic.cz.  

4. 7. Velkopavlovické meruňkobraní – od 11:00 h v Ekocentru Trkmanka. Spousta pochoutek, výrobků, 
informací a prezentací s meruňkami a o meruňkách. Pestrý program – soutěže, hudební produkce. 

4. 7. Kolem horem dolem – V. ročník naučně-společenského cyklovýšlapu po vinařských tratích na 
horských kolech. Start v 11:00 h u rozhledny Slunečná, trasy 25 a 10 km. Startovné 50,- Kč. Pořádá 
Vinařství Reichman & Reichman. 

18. 7. Noční soutěž v požárním útoku – 15. ročník soutěže „O pohár starosty města Velké Pavlovice“ – od  
21:30 h na tréninkovém hřišti TJ Slavoj. Občerstvení zajištěno. 

18. 7. Zahrávky hodů v sokolovně. 
31. 7. Prázdninové promítání v knihovně – promítání DVD pohádek Chaloupka na vršku. 14:00 – 16:00 h. 
1. 8. Country večer pod rozhlednou Slunečná – od 19:00 h, hraje kapela Amulet, vstupné 50,- Kč, 

občerstvení k dispozici. Pořádá Městská knihovna a kulturní komise. 
Vrbice 
19. 7. Turnaj „O pohár starosty obce Vrbice“ 
25. 7. Eště byly štyry týdně do hodů 
Zaječí 
4. 7. Megatour Miss Víno 2015 – koncert Olympic live, Permanentní tour 2015. Předkapely Scorpions 

revival a Kožuch – Kabát revival. Představení 12 finalistek Miss víno. Vinařství U Kapličky 20:00 h, 
předprodej v síti Ticketportal nebo na recepci Vinařství U Kapličky. V předprodeji 350,- Kč, na místě 
450,- Kč. 

4. – 5. 7. 
 Krojované hody – areál hřiště TJ Sokol. 
11. 7. Hodky – areál hřiště TJ Sokol. 
18. 7. Pouliční turnaj v kopané – areál hřiště TJ Sokol. 
 

http://www.vinozvelkychpavlovic.cz/


 
 
 
  
 

 
 


