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Boleradice 
21. 8. Brutus – letní noc s pravou bigbítovou skupinou. Od 20:00 h v parku u hasičky. 
Bořetice 
1. – 4. 8. 
 Bořetické krojované hody – v pátek 18:00 ruční stavění máje. Sobota předhodové zpívání 20:00 - vystoupí 

mužský sbor Svodničan a Mužáci z Němčiček, k poslechu zahraje cimbálová muzika Lašár z Velkých Pavlovic. 
Pořádá Kulturní komise OÚ, vstupné dobrovolné. Neděle v 15:00 h průvod, v 16:30 h zábava, hraje dechová 
hudba Sokolka. Pondělí v 15:00 h průvod, 18:00 zavádka, hraje Lácaranka. V úterý 15:30 h průvod, 18:00 h sólo 
„osáci“, hraje dechová hudba Lácaranka. 

22. 8. Zarážení hory – od 15:00 h – u obecníha sklepa pod Kraví Horou. Scénka zarážení hory v podání ochotníků 
mužského souboru Paniháj, od 15:30 h beseda u cimbálu strýca Ondry. Občerstvení zajištěno, vstupné 50,- Kč. 
Pořádá SSR Kraví Hora a Obec Bořetice. 

Brumovice 
1. 8. Noční hasičské závody – od 20:00 h na fotbalovém hřišti. Pořádá SDH Brumovice. 
Horní Bojanovice 
8. – 9. 8. 
 Tradiční svatovavřinecké hody 
15. 8. Hodky 
Hustopeče 
1. 6. – 28. 8. 
 Výstava kroužku Veselého kreslení – vestibul CCV, Nádražní 20. 
27. 6. – 30. 8. 
 Otevřené sklepy Hustopeče 2015 – 6. ročník oblíbeného festivalu. Sklepy v ulicích Na Hradbách a Vinařská budou 

otevřeny dle rozpisu (www.hustopece.cz) vždy od 18:00 do 21:00 h, dle domluvy i déle. Skupiny nad 20 osob je 
třeba telefonicky domluvit. 

28. 6. – 30. 8. 
 Osvobození Hustopečska – fakta i umělecká reflexe – výstava k 70. výročí osvobození Hustopečska na konci 2. 

světové války. Městské muzeum a galerie, Dukelské nám. 23. 
5. – 9. 8. Letní kino pod ořechem – M-klub Herbenova ul., začátek promítání vždy po setmění (asi 21:00 h), občerstvení 

zajištěno, vstupné 50,- Kč. 
 - 5. 8. Chlapectví (drama USA 2014) 
 - 6. 8. Ať vejde ten pravý (drama USA, VB 2010) 
 - 7. 8. Padesát odstínů šedi (erotický román USA 2015) 
 - 8. 8. Pojedeme k moři (rodinná komedie ČR 2014) 
 - 9. 8. Teorie všeho (životopisné drama VB 2014) 
7. – 21. 8. Letní hudební večery – příjemné posezení s živým hudebním doprovodem. Hotel Centro - v atriu v zahradě 

nebo v hotelové pivnici 19:00 – 23:00 h.  
 - 7. a 21. 8. Cimbálová muzika Švarcavan 
 - 14. 8. Cimbálová muzika Slovácko mladší 
14. – 16. 8. 
 Tradiční krojované hody – pátek od 15:00 h stavění máje, od 18:00 h hraje cimbálová muzika Primáš. Sobota 

dopoledne zvaní po městě, 20:00 h zábava pod májí – hraje dechová hudba Sokolka. Neděle 11:00 h poutní 
krojovaná mše svatá v kapli sv. Rocha, Křížový kopec, 14:30 průvod a odpolední zábava se zavádkou, 20:00 h 
večerní zábava. Vstupné dospělí 100,- Kč, studenti a senioři 70,- Kč. 

22. 8.  Národní soutěž vín Velkopavlovické vinařské podoblasti – prestižní klání přihlášených vín o jejich zařazení do 
Salónu vín ČR. Sál Společenského domu, Herbenova 4, 14:00 – 20:00 h za doprovodu cimbálové muziky. 
Vystoupí také Hustopečská chasa s programem „Zarážení hory“. Otevřené sklepy od 18:00 h. Hodnocení vzorků 
10. a 11. 8. 

30. 8.  Žehnání aktovek – Kostel sv. Václava a sv. Anežky České, Dukelské nám. v 9:30 h. Pořádá Římskokatolická 
farnost. 

 

http://www.hustopece.cz/


Klobouky 
7. – 9. 8. 
 Svatovavřinecké hody. Pátek v 15:00 h stavění máje, sobota ve 20:00 h hodová zábava, neděle 15:30 h zavádka a 

ve 20:00 h zábava v zámeckém areálu pod sokolovnou. Atrakce a občerstvení. 
22. 8. Odehrávky hodů – v 15:00 h pod májí, ve 20:00 h večerní zábava, hraje dechová hudba Galánka. 
29. 8. Hody Bohumilice – hraje dechová hudba Galánka. 
Kobylí 
7. 8. Dětský triatlon – v 16:00 h v areálu tenisových kurtů – plavání (i s kruhem či rukávky – v případě nepříznivého 

počasí opičí dráha), jízda na kole, koloběžce, tříkolce či odrážedle (vezměte s sebou), běh. 
29. 8. Zarážení hory – od 16:00 h v Suchořádské zmole. V programu vystoupí: Javory, Mužáci z Kobylí, Sbor Jarmily 

Borovičkové, kobylští ochotníci a cimbálová muzika Mládí z Čejče. Otevřené sklepy, krajové speciality. Vstupné: 
do areálu 80,- Kč, do areálu včetně otevřených sklepů a skleničky 400,- Kč. 

29. 8. Kobylský triatlon – prezentace v 9:30 na koupališti v Němčičkách. Plavání 100 nebo 200 m, jízda na kole 11 km 
do Kobylí, běh 2,5 km k mokřadům a zpět. 

Krumvíř 
8. 8. Koňské vozatajské závody – místní hřiště od 12:00 h. 
21. 8. Stavění máje 
22. – 24. 8. 
 Tradiční Bartolomějské hody 
29. 8. Westernové závody 
Křepice 
22. – 24. 8. 
 Tradiční Bartolomějské hody. V sobotu hraje dechová hudba Blučiňáci, v neděli dechová hudba Dambořanka a 

v pondělí kapela TeamRock. 
Kurdějov 
22. 8. Dětské jezdecké hry – 1. dětské závody na ekoFarmě Holý vrch. Prezentace od 7:30 h. Disciplíny: trail ze země, 

hunter, trail, miniparkur. Poplatek za každý start 100,- Kč, možnost pronájmu boxu. Vstupné 50,- Kč. Více na 
www.farmaholyvrch.cz 

28. 8. Letní noc pod kostelem – od 20:00 h. Účinkuje Roman Dragoun, vstupné 150,- Kč. 
Morkůvky 
14. – 17. 8. 

Tradiční krojované svatovavřinecké hody – v pátek 17:00 h ruční stavění máje, sobota 20:00 zábava, hraje 
dechová hudba Túfaranka, neděle dopoledne zvaní po obci, 15:30 průvod od první stárky a odpolední zábava, 
20:00 večerní zábava. Pondělí 15:00 průvod od druhé stárky, volení starých stárků a tradiční Morkůvská zavádka, 
20:00 h zábava. V neděli a pondělí hraje dechová hudba Zlaťanka. 

Němčičky 
12. 8.  Počítání hvězd – perseidy padají nejvíce právě v tento den. Přijďte je s námi počítat za svitu svíček uprostřed 

vinic se skleničkou vína a za zvuku akustického koncertu kapely Trasan. Začátek ve 21:00 h u Kapličky sv. 
Antonínka. Vezměte s sebou jen deku, občerstvení a víno zajištěno. Více na www.jstavek.cz 

22. 8. Swingový večer na Vinařském dvoře – více na www.jstavek.cz. 
28. 8.  Zarážení hory a otevřené sklepy – v 19:00 h Zarážení hory – Kaplička U Větřáka, 20:30 h vystoupení folklórních 

souborů na nádvoří KD: Krúžek z Němčiček, Hrozen z Velkých Bílovic, Pohárek z Týnce, od 22:00 h beseda u 
cimbálu. Občerstvení zajištěno, vstupné 100,- Kč. Otevřené sklepy – sobota 10:00 – 19:00 h – bohatá nabídka vín 
i něčeho k zakousnutí, vstupné 600,- Kč (degustace, sklenička, mapka, kapsička, kupón na nákup vín v hodnotě 
200,- Kč). 

29. 8. Burčáková zábava od 20:00 h na koupališti. Hraje skupina Modul a cimbálová muzika Lália. 
Nikolčice  
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 
29. 8. Ukončení prázdnin na hrázi – pořádají rybáři. 
Pouzdřany 
29. 8. Pohádkový les – pojďte s námi do pohádky. Start u vinárny „U Dohnalů“ od 14:00 do 17:00 h. Občerstvení 

zajištěno. 
Starovice 
1. 8. Setkání přátel jižní Moravy – od 10:00 h v přírodním areálu u myslivny. Přehlídka krojů napříč jižní Moravou 

(min. 50 krojovaných párů), ochutnávka moravských specialit a vín (na 400 vzorků), vystoupení folklórních 

http://www.jstavek.cz/
http://www.motonaletnikolcice.cz/


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 a na 
ticketportal.cz – v předprodeji 250,-, na místě 300,-, na místě také možnost zakoupení kupónů na víno. 

21. – 23. 8.  
 Starovické hody – v přírodním areálu u myslivny - pátek v 17:00 h stavění máje, 20:00 h předhodová diskotéka 

s DJ Vlastikem Němečkem, sobota ve 20:00 h hodová zábava – hraje dechová hudba Lácaranka, neděle od 15:00 
h odpolední hodové hraní, od 20:00 h hodová zábava, hraje dechová hudba Horenka. 

Strachotín 
31. 7. – 2. 8. 
 Tradiční krojované hody. Pátek – 17:00 h ruční stavění máje, 20:00 h předhodová diskotéka, vstupné 100,- Kč, 

sobota – dopoledne zvaní po obci, 20:00 h krojovaná zábava, vstupné 100,- Kč, krojovaní zdarma. Neděle – 
14:00 h průvod a odpolední zábava, 20:00 h večerní zábava, vstupné 50,- Kč. Oba dny hraje dechová hudba 
Zlaťulka. Pořádá Sokol, Obec a chasa. 

29. 8. Rozloučení s prázdninami – na hřišti. Pořádá Kulturní komise ve spolupráci se spolky. 
Šitbořice 
28. 8. Pohádkový les – akce pro celou rodinu. Areál ZŠ od 15:00 do 23:00 h. Mnoho stánků a atrakcí (malování na 

obličej, lukostřelba, kouzelník, lanová dráha, ZOO park, řezbář a mnoho dalšího. 20:30 – 23:00 večerní program 
– účinkuje Kamila Kopečková, Pavel Calta. Ohnivá show, ohňostroj… Občerstvení po celý den zajištěno. Vstupné 
základní 80,- Kč, s výhodami 120,- Kč – předprodej na www.ticketpro.cz a v prodejně textilu v Šitbořicích. Více 
informací na www.pohadkovyles.weebly.com. 

Uherčice 
8. 8.  Uherčický pivní běh – aneb Kotóčem kolem Bosně IV – závod se šesti pivními stanovišti nejen pro místní občany. 

Sportovní hala ve 14.00 h. Přihlášky nutno podat nejpozději do 7. 8. na hala2011@seznam.cz nebo na tel. 732 
108 069. Startovné je 250 Kč na osobu. Soutěžit se bude ve třech disciplínách - samotný závod, „Miss Kotóč“ a 
finální slalom. 

29. 8. Obecní den s Bezkamenem – začátek ve 14.00 h v kostele koncertem Romany Jedličkové a jejích hostů a od 
15.00 hod za KD – jarmark, cimbálka, scénky, burčák, vinaři, zábava pro děti  i dospělé. Od 20.00 h Letní noc se 
skupinou Snails. 

Velké Němčice 
7. 8. Předhodové posezení u cimbálu. 
8. – 9. 8. 
 Svatovavřinecké hody. 
Velké Pavlovice 
1. 8. Country večer pod rozhlednou Slunečná – od 19:00 h. Hraje kapela Amulet, vstupné 50,- Kč, občerstvení. 
16. – 18. 8. 
 Velkopavlovické krojované hody – areál sokolovny. Pořádá chasa, TJ Slavoj a Město Velké Pavlovice. 
22. 8. Hodky – na place za sokolovnou. 
28. – 29. 8. 
 Velkopavlovické vinobraní – dva dny plné hudby, zpěvu a tance v duchu lidových tradic, setkávání s přáteli, 

ochutnávání vína a burčáku místních vinařů. 
29. 8. Vinohraní ve Viniu – III. Ročník hudebního festivalu v 16:00 h – vystoupí Arakain, Lucie Bílá, Vypsaná fixa, 

Dymytry, Tři sestry Banditos a další. Vstupné v předprodeji 399,- (TIC). Bohaté občerstvení, pivo, víno… Možnost 
prohlídky prostor společnosti Vinium, návštěvy historického křížového sklepa, degustace vín, soutěž. Parkování i 
stanové městečko k dispozici zdarma. 

Vrbice 
10. – 14. 8. 
 Dobrodruzi v knihovně – příměstský tábor pro děti 6 – 13 let, vždy od 8:00 do 16:00 h. Cena 600,- Kč/týden. Info 

na tel. 774 700 046 nebo na cvc@vrbice.cz. Pořádá ZŠ Vrbice. 
23. 8. – 25. 8. 
 Tradiční krojované hody – hraje dechová hudba Vacenovjáci. 
30. 8. Dětské hodky – od 15:00 h průvod od presu na Stráži, doprovází dechová hudba Horenka, dětské sólo, verbuňk a 

vrtěná, zavádka. Vstupné 50,- Kč. Pořádá O. S. Okolo Luže. 
Zaječí 
1., 18., 22., 25., a 29. 8. 
 Otevřeno Lanové centrum ve Vinařství Nosreti – vždy 10:00 – 17:00 h. 
9.8.       Svatovavřinecká neděle u Kapličky sv. Floriána, začátek ve 14.00 h - mše svatá přímo u kapličky, celé odpoledne 

budou zpívat mužáci z Ladné za doprovodu cimbálové muziky. 
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