
Brumovice 
1. 8. Noční hasičské závody 
Horní Bojanovice 
9. 8. – 11. 8. 
 Stavění máje a tradiční hody 
17. 8. Hodky 
31. 8. Ukončení prázdnin – v Areálu volného času. 
Hustopeče 
30. 7. – 4. 8. 

Letní kino Pod ořechem – M-klub, Herbenova ulice. 
Promítá se vždy po setmění (asi ve 21:00 h) a za kaž-
dého počasí. 30. 7. Ženy v běhu, 31. 8. Pašerák, 1. 8. 
Letňák naslepo (překvapení), 2. 8. Po čem muži 
touží, 3. 8. Čertí brko, 4. 8. Všechno bude. Vstupné 
100,- Kč, občerstvení zajištěno. 

1. – 31. 8. 
Letní otevřené sklepy – na ulici Na Hradbách a Vi-
nařská každý den otevřeny minimálně 2 sklepy. Roz-
pis na www.hustopece.cz/kalendarakci. 

1. – 31. 8. 
Kino Hustopeče – program na www.kinohusto-
pece.cz. 

16. – 18. 8. 
Hustopečské hody – na ulici Herbenova. V pátek od 
17:00 h stavění máje a beseda u cimbálu s CM Lašár. 
Sobota dopoledne zvaní po městě, od 20:00 h zá-
bava pod májí s dechovou hudbou Sokolka. Neděle 
– v 11:00 h hodová mše svatá, 14:30 h průvod a zá-
bava se zavádkou, 20:00 večerní zábava se Slovác-
kou kapelou Romana Horňáčka. 

25. 8. Rozloučení s prázdninami – od 14:00 h na koupa-
lišti. 

31. 8.  Zarážení hory – na ulici Na Hradbách od 14:00 do 
23:00 h. Tradiční obřad spojený s večerními otevře-
nými sklepy. Pořádá Hustopečská chasa a Hustopeč-
ské vinařské bratrstvo. 

Klobouky 
10. – 11. 8  

Svatovavřinecké hody – hraje dechová hudba 
Sobůláci. 

24. 8. Odehrávky hodů 
 
 
 
 

Klobouky – Bohumilice 
31. 8. Bohumilické hody – hraje dechová hudba Šardi-

čanka. 
Kobylí 
3. 8. Volejbalové memoriály – Memoriál Petra Zemánka 

a Antonína Kani a Kobylský turnaj žen. Ve sportov-
ním areálu od 9:30 h. 

10. 8. Noční turnaj v discgolfu  
9. 6. – 1. 9.  
 Lidičky pohleďte, mistry díla pochvalte – výstava 

prací nositelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby 
Jihomoravského kraje. 11. srpna, v rámci dne ote-
vřených dveří Muzea obce Kobylí, proběhne verni-
sáž. 

23. 8. Triatlon pro benjamínky 
31. 8. Kobylský triatlon 
31. 8. Zarážení hory – od 15:30 h v „Suchořádské zmole“. 

Vystoupí folklórní soubor při ZŠ Kobylí a folklórní 
soubor Slunéčko, mužáci ze Zlína, Folklórní soubor 
Búřka a cimbálová muzika Mládí z Čejče, Miroslava 
Šubíková, Petr Bende & band, cimbálová muzika 
Gromba. V 19:00 h scénka Zarážení hory v podání 
kobylských ochotníků, mužáků a sboru Jarmily Boro-
vičkové. Ve 20:00 h beseda u cimbálu. Vstup do are-
álu 100,- Kč, včetně degustace v otevřených skle-
pech 400,- Kč. 

Krumvíř 
17. 8. Divadlo – pořádá ProKrumvíř. 
23. 8. – 26. 8. 
 Bartolomějské hody 
23. – 26. 8. 
 Velké prádlo – výstava v Muzeu Krumvíř. 
Křepice 
17. 8. Letní ochutnávka vín – pořádá ČZS. 
24. – 26. 8. 
 Bartolomějské hody 
31. 8. Křepický voříšek 
Morkůvky 
2. – 31. 8.  
 Moje vlast cestami proměn – výstava úspěšných 

projektů Jihomoravského, Moravskoslezského a 
Zlínského kraje a Slovenska. Součástí je i dokumen-
tace proměny vyhořelé morkůvské sokolovny na kul-
turní dům. Venkovní expozice v centru obce. 

 

 
10. – 11. 8. 
 Výstava k 100. výročí založení Sokola a 20. výročí 

kulturního domu – v kulturním domě vždy odpo-
ledne od 15:00 do 18:00 h.  

16. – 19. 8. 
 Krojované morkůvské hody – pátek od 17:00 h ruční 

stavění máje, sobota od 20:00 h večerní zábava s de-
chovou hudbou Túfaranka. Neděle dopoledne zvaní 
po obci, 15:30 krojový průvod a odpolední zábava, 
20:00 večerní zábava – dechová hudba Lácaranka. 
Pondělí od 15:00 hodin krojový průvod s odpolední 
zábavou a tradiční zavádkou, volení starých stárků. 
20:00 h večerní zábava. 

Němčičky 
30. 8. Zarážení hory – pořádají Vinaři. 
31. 8.  Otevřené sklepy – 10:00 – 19:00 h. Pořádají Vinaři. 
31. 8. Burčáková zábava – od 20:00 h na koupališti, hraje 

kapela Na2fáze a cimbálová muzika. Pořádá TJ 
Sport. O půlnoci tradiční neckyáda. 

Nikolčice 
10. 8. Sportovní den pro děti i dospělé – na hřišti. 
24. 8. Degustace moravských vín – účinkují od 19:00 h 

Marcel Zmožek, 20:30 Duo Jamaha, 22:00 Oldies 
party. 

29. 8. Ukončení prázdnin – u myslivny. 
Popice 
11. 8. Letní střelecké klání – střelnice Popice. 
31. 8. Zarážení hory – pořádají Mužáci z Popic. 
Pouzdřany 
24. 8. Ukončení prázdnin s hasiči – v areálu sklepů. Pořádá 

kulturní komise ve spolupráci s SDH. 
Starovičky 
3. 8. Tradiční hodky – taneční zábava ve 20:00 h, hraje 

dechová hudba Sokolka. 
Starovice 
23. – 25. 8. 
 Krojované hody – pátek 18:00 h stavění máje a 

předhodová diskotéka, sobota a neděle tradiční kro-
jované hody. Pořádá Sokol. 

Strachotín 
2. – 4. 8. 
 Strachotínské krojované hody – k tanci a poslechu 

hraje dechová hudba Zlaťulka. Pořádají stárci, TJ So-
kol a obec Strachotín. 

http://www.hustopece.cz/kalendarakci


31. 8. Ve zdravém těle zdravý duch – netradiční rozlou-
čení s prázdninami - sportovně zábavná akce pro 
všechny věkové kategorie v rámci Dne zdraví a 
sportu. Od 15:00 h v parku u OÚ. 

Šakvice 
4. 8. Střelecké závody – Myslivna od 9:00 h. Pro veřej-

nost. Občerstvení, zvěřinové speciality. 
31. 8. Rozloučení s prázdninami – od 15:00 h – ulice Pře-

vozní u kaštanu. Pořádá Klub Šakvice, z.s. 
Velké Němčice 
9. 8. – 11. 8. 
 Předhodová zábava a Vavřinecké hody – v pátek ve 

20:00 h předhodová zábava na mlýně. Sobota a ne-
děle vždy od 20:00 h na parketu u kostela tradiční 
Vavřinecké hody. K tanci a poslechu hraje dechová 
hudba. 

Velké Pavlovice 
3. 8.  Country večer pod rozhlednou Slunečná – od 20:00 

h. Hraje kapela Amulet. Vstupné 50,- Kč, děti 
zdarma. Občerstvení zajištěno. Pořádá Městská kni-
hovna a Přátelé country Velké Pavlovice. 

10. 8. Velkopavlovická lávka 2019 – II. ročník. Přejezd 
lávky na kole na rybníku Zahájka (za cihelnou). Star-
tovné 50,- Kč, registrace na emailu velkopavlovicka-
lavka@seznam.cz. Začátek v 11:00 h.  

16. – 20. 8. 
 Stavění máje a krojované hody – v areálu soko-

lovny. V pátek od 18:00 h stavění máje, neděle – 
úterý tradiční krojované hody. Hrají: neděle Vace-
novjáci, pondělí Zlaťulka, v úterý Sokolka.  

24. 8. Hodky 2019 – v areálu sokolovny. Hraje dechová 
hudba Lácaranka. 

23. – 24. 8. 
 Vinohraní na Viniu – v pátek „Dívčí válka“ – Divadlo 

Františka Ringo Čecha – od 19:00 h. Sobota – Čecho-
mor, Horkýže Slíže, Traktor, Waťák, Reflexy a Křídla. 
Vstupné na oba dny 898,- Kč, jen festival 499,- Kč, 
jen divadlo 399,- Kč. Předprodej vstupenek v kance-
láři Vinium a.s., v síti Ticketportal, Tisketpro, Ticket 
live a Ticketstream. 

Vrbice 
25. – 27. 8. 
 Tradiční krojované hody – na sóle za kulturním do-

mem. 
 

Zaječí  
1. – 31. 8. 
 Prázdninové degustace vín – každé úterý a sobota 

od 18:00 h ve Vinařství Nosreti. Ochutnáte 10 vzorků 
vín pod vedením zkušeného someliéra. Cena 290,- 
Kč. Rezervace na vinarstvi@nosreti.cz. 

1. – 31. 8. 
 Moravské večery s cimbálovou muzikou – každý 

čtvrtek 18:00 – 24:00 h na terase Vinařství Nosreti. 
Vstupné 100,- Kč (v ceně ochutnávka 3 vín). Dítě 6 – 
17 let 50,- Kč, do 6 let zdarma. Rezervace vinar-
stvi@nosreti.cz. 

11. 8. Svatovavřinecká neděle – Kaplička u sv. Floriána – 
ve 14:00 h mše svatá, dále v programu vystoupí mu-
žáci z Ladné za doprovodu cimbálové muziky Verga-
riovci. Ochutnávka vín místních vinařů a zaječských 
koláčků.  

 
 
 
 
 
 
 

Dobrovolný svazek obcí 
Mikroregion Hustopečsko 

Dukelské náměstí 2 
693 01  Hustopeče 

www.hustopecsko.net 
www.facebook.com/hustopecsko 
email: tajemnik@hustopecsko.net 

leták, web, fb: starosta@morkuvky.cz 
Bližší info o akcích na jednotlivých obcích 

 
 

 
 

 
 

KALENDÁŘ AKCÍ 
srpen 2019 

 
 
Boleradice 
10. 8. Autentikfest Moravia 2019 – 5. ročník mezinárod-

ního vinařského festivalu pod širým nebem. Areál 
vinných sklepů Tihelňa od 11:00 do 22:00 h.  

31. 8. Vítání podzimu – pořádá SDH. 
Bořetice 
2. 8. – 6. 8. 

Hody – v pátek od 17:00 h ruční stavění máje, so-
bota od 20:00 h předhodové zpívání s mužským sou-
borem Svodničan. Neděle – úterý tradiční krojované 
hody. Pořádají stárci, stárky a krojovaná chasa. 

10. 8. Charitativní představení – od 18:30 před hotelem 
Kraví Hora. Účinkuje Hustopečské kočovné divadlo. 
Výtěžek bude použit pro postižené děti z okolí. 

10. – 11. 8. 
Svatovavřinecké noční otevřené sklepy – v areálu 
sklepů Kraví Hora od 17:00 do 24:00 h. Vstupné 
v předprodeji 750,- Kč (www.slevymojemesto.cz), 
na místě 850,- Kč. Neděle 9:00 – 12:00 h prodej vín 
v otevřených sklepech. 
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