Kalendář akcí
srpen 2017

Borkovany
11. – 13. 8.
Tradiční Borkovanské hody – v pátek od 18:00 h stavění máje, sobota od 12:00 h zvaní po obci, ve 20:00 h krojovaná zábava
s dechovou hudbou Blučiňáci. Neděle – od 15:00 h průvod, 16:00 h odpolední zábava, od 20:00 h večerní zábava. Hraje dechová
hudba Šardičanka.
Bořetice
4. – 8. 8.
Tradiční hody – v pátek stavění máje, sobota od 20:00 h na sóle předhodové zpívání – ženský sbor Bořečanky, mužský soubor
z Vrbice a Bořetic. Hraje cimbálová muzika Mládí. 6. – 8. 8. krojované hody. Pořádá bořetická krojovaná chasa.
19. 8. Fotbalový turnaj o pohár starosty obce – na hřišti.
Diváky
18. – 20. 8.
Hody Diváky 2017 – v pátek od 18:00 h stavění máje, sobota a neděle tradiční krojované hody.
Horní Bojanovice
5. – 6. 8.
Krojované hody – v sobotu hraje dechová hudba Lácaranka, v neděli dechová hudba Romana Horňáčka.
12. 8. Hodková večerní zábava – hraje dechová hudba Romana Horňáčka.
Hustopeče
1. – 6. 8.
Letní kino – M klub Hustopeče, Herbenova ulice. Začátek vždy po setmění asi po 21. h, vstupné 80,- Kč. 1. 8. Masaryk, 2. 8. Bezva
ženská na krku, 3. 8. Letňák na slepo – do poslední chvíle nebudete vědět, na jaký film jste se vypravili, 4. 8. Špunti na vodě, 5. 8.
Anděl páně 2, 6. 8. Manžel na hodinu.
18. – 19. 8.
Hustopečské hody – Herbenova ulice. Pátek stavění máje, hraje cimbálová muzika Lašár. Sobota – zvaní po městě a zábava pod
májou s dechovou hudbou Sokolka. Neděle – hodová mše svatá, průvod městem, zábava pod májou se zavádkou.
26. 8. Národní soutěž vín velkopavlovické podoblasti – od 14:00 h ve Společenském domě, Herbenova ulice.
Klobouky
11. – 13. 8.
Svatovavřinecké hody – v pátek v 15:00 h stavění máje, sobota 20:00 h hodová zábava, hraje dechová hudba Šardičanka. Neděle
v 15:30 h tradiční Zavádka, ve 20:00 h hodová zábava. Zámecký areál pod Sokolovnou. Občerstvení a pouťové atrakce.
26. 8. Odehrávky hodů – v 15:00 h pod májí, večerní zábava od 20:00 h. Hraje dechová hudba Galánka.
Kobylí
5. 8.
Volejbalové memoriály – Memoriál Petra Zemánka – muži, Memoriál Antonína Kani – veteráni, Kobylský turnaj žen. Zahájení
v 9:30 h na kurtech sportovního areálu TJ Sokol.
12. 8. – 30. 9.
Face to face – výstava portrétů Petra Horáčka v muzeu. Vernisáž 12. 8. v 15:00 h.
19. 8. Žehnání hasičského auta – ve 13:00 h mše svatá v kostele sv. Jiří, průvod obcí k hasičské zbrojnici, ukázka techniky, zásahů a
kulturní program. Hraje dechová hudba Sklepanka, občerstvení zajištěno.
26. 8. Zarážení hory – od 16:00 h v Suchořádské zmole. V programu vystoupí národopisný soubor Břeclavan, dechová hudba Lácaranka,
cimbálová muzika Klaret a proběhne tradiční scénka Zarážení hory.
Krumvíř
25. – 28. 8.
Bartolomějské hody – v kulturním domě. V pátek v 18:00 h ruční stavění máje, večer předhodová diskotéka s DJ Žažoha. Sobota
15:30 h průvod, odpolední krojovaná zábava a ve 20:00 h večerní zábava. Neděle – 15:00 h průvod, v 17:00 h tradiční Zavádka,
odpolední zábava a ve 20:00 h večerní zábava. Pondělí – 17:00 h průvod, odpolední zábava, 20:00 h večerní zábava „3 na 3“,
půlnoční překvapení. Po celé hody hraje dechová hudba Zlaťanka.
26. – 27. 8.
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ – u příležitosti 190. výročí zahájení školní výuky a 100. výročí otevření nové školní budovy
v Krumvíři.

Křepice
19. – 21. 8.
Bartolomějské hody – v sobotu a neděli hraje dechová hudba Dambořanka, v pondělí kapela Free band. Vstupné 100,- Kč.
12. 8. Letní ochutnávka vín – od 19:00 h. Od 20:00 h hraje cimbálová muzika. Občerstvení zajištěno.
28. 8. Kouzelník Katonas - kouzelnické vystoupení od 17:00 h v kulturním domě. Vstup zdarma.
2. 9.
Křepický voříšek – psí cvičiště od 9:00 h. Uzávěrka přihlášek do soutěže 11. 8. Více informací a propozice na http://krepickyvorisek.webnode.cz.
Morkůvky
18. – 21. 8.
Tradiční krojované hody – „Plácka“ u kulturního domu. V pátek od 17:00 h stavění máje, večer cimbálová muzika Strunka. Sobota
20:00 h zábava s dechovou hudbou Skaličané, v neděli dopoledne zvaní po obci, odpoledne a večer krojovaná zábava. V pondělí
odpoledne tradiční Morkůvská zavádka, večer krojovaná zábava. V neděli a pondělí hraje dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic.
Pořádá Sokol, stárci a chasa ve spolupráci s obcí.
Němčičky
12. 8. Počítání hvězd ve vinicích – kaplička u větřáku od 21:00 h. Pořádá Víno J. Stávek.
Nikolčice
4. – 5. 8.
Motonálet – 22. ročník. Skvělé kapely a zajímavý doprovodný program – ohňová show, bodyzorbing, poledance, ohňostroj. Bohatá tombola, dobré jídlo a pití.
12. 8. Jezdecký den Kaverto – areál bývalého parkuru – 8:00 – 17:00 h. Závody pro děti, začátečníky i dospělé. Pořádá Jezdecký klub
Kaverto. Propozice a přihlášky na www.juju.cz.
Starovice
25. – 27. 8.
Hody – areál u myslivny. V pátek od 18:00 h stavění máje a od 20:00 h předhodová diskotéka. Sobota – zvaní po obci, od 20:00 h
hodová zábava s dechovou hudbou Vracovjáci. neděle – odpolední hraní od 15:00 h a večerní zábava – hraje dechová hudba
Horenka.
Strachotín
4. – 6. 8.
Strachotínské krojované hody – pátek od 17:00 h stavění máje, ve 20:00 h předhodová diskotéka. Sobota – dopoledne zvaní po
obci, 20:00 h hodová zábava, vstupné 100,- Kč. Neděle – 14:00 h průvod, 15:00 odpolední zábava, 20:00 h večerní zábava, vstupné
50,- Kč. Po oba dny hraje dechová hudba Zlaťulka.
Uherčice
27. 8. Obecní den s Bezkamenem – od 14:00 h za kulturním domem. Hudební a divadelní vystoupení, jarmark, atrakce pro děti, dárečky,
občerstvení. Pořádá obec a DS Bezkamen.
Velké Němčice
11. – 13. 8.
Svatovavřinecké hody – pátek v podvečer stavění máje, sobota a neděle tradiční krojované hody. Hraje dechová hudba Lácaranka. Od 20:00 h, vstupné 100,- Kč, krojovaní zdarma.
Velké Pavlovice
30. 6. – 15. 8.
Chvíle, která půlí krajinu – výstava amatérských fotografů z Kobylí, Rakvic, Valtic a Brna. V Městské knihovně.
13. – 15. 8.
Krojované hody - pátek v podvečer stavění máje, neděle - úterý tradiční krojované hody. V neděli hrají Vacenovjáci, v pondělí
Zlaťulka a v úterý Sokolka. Celodenní vstupné 100,- Kč, krojovaní zdarma.
19. 8. Krojované hodky – hraje dechová hudba Zlaťulka. Celodenní vstupné 80,- Kč, krojovaní zdarma.
26. 8. Vinohraní ve Viniu - V. ročník hudebního festivalu. Od 17:00 h, vstupné 450,- Kč, děti do 120 cm mají vstup zdarma a ostatní děti
do 12 let za 150,-Kč. Těšit se můžete na Tublatanku, Čechomor, Alkehol, Tři ségry Banditos a Artmosphere.
Vrbice
27. – 29. 8.
Tradiční krojované hody – po všechny tři dny hraje dechová hudba Lácaranka.
Zaječí
každý čtvrtek
Moravské večery s cimbálovou muzikou – Vinařství Nosreti od 19:00 h.
každý čtvrtek – neděle
Lanové centrum – Vinařství Nosreti 10:00 – 17:00 h.
každé úterý a sobotu
Pravidelné degustace – Vinařství Nosreti od 19:00 h. Nutná rezervace na tel. 725 936 624.
12. 8. Letní otevřené sklepy – Vinařství U Kapličky. 11:00 – 17:00 h řízená degustace 10 vzorků vín, vstup zdarma. 18:00 – 24:00 h košt
v novém sklepě – 25 vzorků vín, ochutnávka uzenin a sýrů, neomezená konzumace vín, sklenice na památku, cimbálová muzika
Cuveé Band. Vstupné 350,- Kč. Rezervace míst na recepce@vinarstviukaplicky.cz.
27. 8. Svatovavřinecká neděle – Kaplička sv. Floriána od 14:00 h. Pořádají Zahrádkáři a obec.

