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Boleradice 
27. 8. Loučení s prázdninami – ve 14:00 h v parku u hasičské zbrojnice. Pořádá SDH a Motoklub. 
Borkovany 
12. – 14. 8.  

Tradiční Borkovanské hody – pátek v 18:00 h stavění máje, v sobotu zvaní po obci, ve 20:00 h večerní zábava s dechovou hudbou Blučiňáci. 
Neděle 15:00 h průvod a zábava s dětským sólem, 20:00 h hodová zábava s dechovou hudbou Vlkošáci. 

Bořetice 
20. 8. Obec žije fotbalem aneb dědinový turnaj a turnaj mladší přípravky – od 10:00 h Pohárový turnaj mladší přípravky (Bořetice, Vrbice, Horní 

Bojanovice, Nosislav). Ve 14:00 h dědinový turnaj. Skákací hrad, soutěž o nejlepší dědinský guláš. Občerstvení zajištěno. 
Brumovice 
6. 8. Noční hasičské závody – soutěž požárních družstev od 21:00 h na fotbalovém hřišti, zápis účastníků od 20:00 h. Pořádá SDH Brumovice. 
20. 8. Volejbalový turnaj – od 9:00 h na hřišti u vodárny. Pořádá Klub rodiče dětem. 
Horní Bojanovice 
5. 8. Svatovavřinecké hody – pátek odpoledne stavění máje, sobota odpoledne průvod a hodová zábava, 20:00 h zábava, hraje Zlaťanka. Neděle 

dopoledne zvaní po dědině, odpoledne průvod a zábava, večer zábava, hrají Bojané. 
13. 8. Hodky – odpoledne průvod a zábava, večerní zábava od 20:00 h, půlnoční překvapení. Hraje dechová hudba Zlaťanka. 
Hustopeče 
26. 6. – 28. 8. 
 Návrat domů – výstava děl akademického malíře Jana Obšila. Scénografie, malba, církevní umění. Městské muzeum a galerie, Dukelské nám. 

23. 
1. 7. – 31. 8. 
 Otevřené sklepy Hustopeče – 7. ročník oblíbeného festivalu. Každý den od 18:00 do 21:00 h (po domluvě i déle) jsou otevřené některé vinné 

sklepy – dle rozpisu na www.hustopece.cz. 
5. – 26. 8. 
 Letní produkce na Hotelu Centro – posezení v prostorách hotelu s poslechem živé hudby 19:00 – 23:00 h. Husova ulice. 
 5. 8. Cimbálová muzika Slovácko mladší 
 12. 8. Cimbálová muzika Primáš 
 19. 8. Cimbálová muzika Švarcava Nosislav 
 26. 8. Cimbálová muzika Slovácko mladší 
12. – 14. 8. 
 Hustopečské hody – Herbenova ulice. Pátek odpoledne stavění máje, v 18:00 h beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou sourozenců Osičkových. 

Sobota dopoledne zvaní po městě, 20:00 h zábava s dechovou hudbou Lácaranka. Neděle 11:00 h hodová mše svatá v kapli sv. Rocha, průvod 
městem, 15:00 h zábava pod májí a zavádka, ve 20:00 h večerní zábava. Hraje dechová hudba Sokolka. Pořádá Hustopečská chasa ve spolupráci 
s Městem Hustopeče. 

27. 8. Národní soutěž vín Velkopavlovické vinařské podoblasti 2016 – od 14:00 h ve Společenském domě, Herbenova ulice. Součástí programu bude 
Zarážení hory v podání Hustopečské chasy. 

Klobouky 
5. – 7. 8. 
 Svatovavřinecké hody – v zámeckém areálu pod Sokolovnou. Pátek odpoledne stavění máje, sobota 20:00 h hodová zábava s dechovou hudbou 

Hovorané. Neděle v 15:30 h Zavádka, ve 20:00 h zábava s dechovou hudbou Ištvánci. 
20. 8. Odehrávky hodů – v 15:00 h pod májí v zámeckém areálu. Večerní zábava ve 20:00 h, hraje dechová hudba Galánka. 
Klobouky – Bohumilice 
3. 9. Bohumilické hody 
Kobylí 
13. 8. Dětský triatlon 
26. – 27. 8. 
 Tenisový turnaj známých osobností ve čtyřhře 
27. 8. Kobylský triatlon – plavání 150 m, kolo 11 km, běh 2,5 km. Start v 10:00 h z koupaliště Němčičky (prezentace 9 – 9:30 h). Cíl na hřišti. Info na 

tel. 608 584 256. Pořádá Jednota Orla. 
27. 8. Zarážení hory - slavnost vinařů, vinohradníků a přátel dobrých vín – v Suchořádské zmole. V programu vystoupí Hradišťan & Jiří Pavlica, Mužácký 

sbor z Kuklova (SK) a Kobylí, Sbor Jarmily Borovičkové. Od 19:00 h scénka Zarážení hory v podání kobylských ochotníků, od 20:00 h hraje cimbá-
lová muzika Lašár v areálu sklepů. Slovem provází Petra Eliášová. Vstupné na program 100,- Kč, včetně ochutnávky vín 400,- Kč. 

Krumvíř 
6. 8. Vozatajské Hobby závody – soutěž jednospřeží, dvojspřeží a štafeta. Od 9:00 h na hřišti. Občerstvení zajištěno. Pořádá stáj Hubi Kelly, bližší 

informace na tel. 775 645 949. 
13. 8. Dobytí severního pólu – v kulturním domě, účinkuje Ochotnický spolek Revival. 
19. 8. Otevření muzea 
20. – 22. 8. 
 Bartolomějské hody – pátek 18:00 h stavění máje, hraje cimbálová muzika Strunka. Sobota odpoledne průvod a zábava, 20:00 zábava v kultur-

ním domě, hraje dechová hudba Zlaťanka. Neděle – odpoledne průvod, zábava a tradiční Zavádka, 20:00 h zábava v kulturním domě, hraje 
dechová hudba Šardičanka. Pondělí – odpolední a večerní zábava, hraje Šardičanka, půlnoční představení. 

 

http://www.hustopece.cz/


Křepice 
20. – 22. 8. 
 Bartolomějské hody – v pátek předhodová párty a stavění májek. Sobota – odpoledne průvod a mše svatá, 20:00 h večerní zábava, hraje de-

chová hudba Dambořanka. Neděle dopoledne zvaní po dědině, odpoledne průvod, zábava od 20:00 h, hraje dechová hudba Sokolka. Pondělí – 
od 20:00 h hrají Kanci paní Nadlesní, potom asi od 3:00 h Dj Cebro. 

Morkůvky 
19. – 22. 8. 
 Tradiční svatovavřinecké hody – pátek odpoledne ruční stavění máje, sobota 20:00 h zábava s dechovou hudbou Túfaranka. Neděle dopoledne 

zvaní po obci, odpoledne průvod a krojovaná zábava, večer krojovaná zábava. Pondělí odpoledne krojovaná zábava s volením starých stárků a 
tradiční Zavádkou, 20:00 h krojovaná zábava. V neděli i pondělí hraje dechová hudba Zlaťanka. Půlnoční překvapení. Přespolní chasa vítána, 
všichni krojovaní vstup zdarma. 

Němčičky 
12. 8. Počítání hvězd ve vinicích – počítání padajících perseid, piknik u Kapličky. Akustický koncert kapely Tranzan, vyprávění o hvězdách a nebi. Ve 

21:00 h, vstupné 120,- Kč (sklenička medailového rosé v ceně). Rezervace na alena@j.stavek.cz. 
26. 8. – 27. 8. 

Zarážení hory a otevřené sklepy – pátek Zarážení hory, v sobotu otevřeno více jak deset sklepů od 10:00 do 18:00 h. 
27. 8. Burčáková zábava – od 20:00 h ve sportovním areálu. O půlnoci rozplavba na neckách, soutěž o nejméně oděnou posádku, burčák a další 

dobroty. Hraje skupina Na2fáze a cimbálová muzika. Vstupné 100,- Kč. 
Popice 
27. 8. Zarážení hory – pořádají Mužáci z Popic, hraje cimbálová muzika Vonica. 
Pouzdřany 
27. 8. Pohádkový les – cesta pro děti plná her a pohádkových postav, na konci skákací hrad. Ve 14:00 h od Vinárny U Dohnalů. Občerstvení zajištěno. 
27. 8. Letní noc u sklepů – od 19:00 h, vystoupí kapely Epigem, Lazy Dogs a Aliens. 
Starovice 
19. 8. – 21. 8. 
 Hody – u myslivny. V pátek v 18:00 h stavění máje a ve 20:00 h předhodová diskotéka s DJ Vichrem. Sobota dopoledne mše svatá v kostele a 

zvaní po obci, večerní zábava. Neděle – od 15:00 h odpolední a od 20:00 h večerní hodová zábava, půlnoční překvapení. Hraje dechová hudba 
Lácaranka. 

Strachotín 
29. 8. Rozloučení s prázdninami – od 15:00 h na hřišti. Zábavné odpoledne pro děti i dospělé, soutěže, odměny. 
Uherčice 
13. 8. Kotóčem kolem Bosně – Uherčický pivní běh 2016 – start ve 14:00 h u sportovní haly.  Závodí se ve dvojicích v různě upravených a okrášlených 

zahradních kolečkách („kotóč“). Délka trasy 3 km + slalom, 6 pivních stanovišť, soutěž o Miss Kotóč, afterparty. Občerstvení – gril, udírna, mí-
chané drinky, speciální piva. Pořádá Sportovní hala Uherčice, více informací na www.hala-uhercice.cz. 

20. 8. Obecní den s Bezkamenem – kulturně nabité odpoledne pro děti i dospělé. Vystoupí Bezkameňáci, Sára Nová s kapelou, taneční skupina Move 
Around a další. Součástí bude také jarmark a pro děti nafukovací atrakce. Občerstvení zajištěno. Pořádá Divadelní spolem Bezkamen ve spolu-
práci s obcí. 

Velké Němčice 
5. 8. Beseda u cimbálu 
6. – 7. 8. 
 Hody – v pátek 19:00 h stavění máje na parketu u kostela, poté diskotéka. Sobota 17:00 h mše svatá a průvod, od 20:00 h večerní zábava. Neděle 

– zvaní po obci a průvod, večer od 20:00 h hodová zábava. Hraje dechová hudba Lácaranka. Pořádá TJ Sokol a stárci. 
Velké Pavlovice 
14. 8. Hodová diskotéka – v areálu TJ Slavoj, vstupné 70,- Kč. 
14. – 16. 8. 
 Velkopavlovické krojované hody – v areálu sokolovny. V neděli hraje dechová hudba Lácaranka, v pondělí Zlaťulka, v úterý Lácaranka. Stavění 

máje 12. 8. v 18:00 h. 
20. 8. Hodky – hraje dechová hudba Sokolka. 
27. 8. Rozloučení s prázdninami – odpoledne pro děti – od 16:00 h na louce u rybníka, Nádražní ulice. Nafukovací atrakce, soutěže, hry. Od 20:00 h 

oldies diskotéka, hraje Tony Schäffer. Vstupné dobrovolné. 
27. 8. Vinohraní ve Viniu – IV. ročník hudebního festivalu – od 16:00 h v areálu společnosti Vinium. Vystoupí Vašo Patejdl, heavy metalová legenda 

Citron s Láďou Křížkem a Tanjou, Mandrage, Horkýže Slíže a další. Vstupné v předprodeji v TIC za 399,- Kč nebo na www.vinohrani-pavlovice.cz. 
Možnost prohlídky výrobních prostor společnosti a historického křížového sklepa. Stanové městečko a parkování pro účastníky zdarma. 

Vrbice 
28. – 30. 8. 
 Vrbecké hody – sólo za kulturním domem. Hraje dechová hudba Lácaranka. 
Zaječí 
Každý čtvrtek  
 Moravské večery s cimbálovou muzikou – Vinařství Nosreti vždy od 19:00 h. 
Každý den 
 Lanové centrum loď – Vinařství Nosreti. Lanáček pro děti 4 – 10 let každý den od 17:00 h za doprovodu rodičů, pro starší čtvrtek –neděle 10:00 

– 17:00 h za asistence instruktora. Vstupenky v TIC, www.vinarstvinosreti.cz 
Každé úterý a sobotu 
 Degustace vín ve Vinařství ve Nosreti – vždy od 19:00 h, nutno nahlásit předem na tel. 725 936 624. 
28. 8. Svatovavřinecká neděle – Kaplička sv. Floriána. Pořádají Zahrádkáři a obec. 
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