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BRNO A OKOLÍ
Májová přehlídka moravských vín - Vínománie 2016
01.06.2016 - 08.06.2016, Brno
VÍNOMÁNIE 2016 – moravský vinařský trh v historickém centru města kolem Měnínské brány. Je součástí
oblíbených tradičních festivalů zábavy „Brno – město uprostřed Evropy" s mezinárodní přehlídkou
ohňostrojů s hudbou IGNIS BRUNENSIS. Provozní doba ... Více na webu

Barevný Den dětí ve VIDA!
01.06.2016 14:00 - 18:00, Brno
Přijďte oslavit Den dětí do zábavního vědeckého parku VIDA! Prožijte tu odpoledne plné barevných pokusů
a pestrých dílniček. Těšit se můžete na výrobu barevných záložek, kotoučků z cédéček i netradičních
origami. Vyzkoušíte si barevné stíny i duho... Více na webu

Dny Slavkova 2016
02.06.2016 - 05.06.2016, Slavkov u Brna
Rytířský turnaj, středověký jarmark, historická krčma i kapely, videomapping na radnici i příjezd krále
Václava IV. s družinou. Vystoupení místních dětí, ale i symfonického orchestru Konzervatoře Brno, koncert
Petra Bendeho nebo kapely XIII. stole... Více na webu

Víno z blízka: Spolek Búdy Mutěnice
02.06.2016, Brno
Volná degustace šesti mutěnických vinařství začne v 17.30 hod. Následující hodiny si můžete užít letní
podvečerní atmosféru zahrady za zvuků živé hudby. Možnost lehkého, čerstvého a chutného občerstvení
na grilu od La Bouchée. Příjemný... Více na webu

Wine Weekend Brno
02.06.2016 - 05.06.2016, Brno
Od 2. do 5. 6. se Brno stane městem vína a špičkové gastronomie. V těchto dnech se uskuteční série akcí,
jejichž spojnici tvoří degustace kvalitních vín v doprovodu originálních gastronomických zážitků. Důležitou
roli zde budou hrát i různo... Více na webu

Kloboukový den v Jurkovičově vile
02.06.2016 15:30 - 19:00, Brno
Jurkovičova vila znovu ožije secesní atmosférou. Srdečně zveme milovníky secese a první republiky, módy,
klobouků a historie, ale také všechny ostatní, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne v zahradě Jurkovičovy
vily na letošní v pořadí j... Více na webu

VIDA! After Dark: Zvuk ♫
02.06.2016 19:00 - 23:00, Brno
VIDA! After Dark: Zvuk ♫ ve čtvrtek 2. června 2016 od 19:00 do 23:00 Těšte se na další party plnou
zábavné vědy, tentokrát s doprovodným programem věnovaným fenoménu ZVUKU . Jako jedni z prvních si
budete moct užít novou ... Více na webu

Špilberk Food Festival 2016 - 5. ročník
03.06.2016 - 05.06.2016, Brno
Již popáté vás netrpělivě očekáváme na gastronomické události plné nejrozmanitějších specialit,
nečekaných kombinací chutí a vůní či kuchařských exhibicí věhlasných mistrů. Přijďte se i vy stát její
součástí v okouzlující atmosféře nádvoří a teras... Více na webu

Babské hody Rajhradice
04.06.2016 14:00, Rajhradice
OÚ Rajhradice a Rajhradické stárky vás srdečně zvou na tradiční Babské hody, které se konají v sobotu 4.
6. 2016. Průvod obcí za doprovodu kapely Lácaranka vyjde ve 14:00 a bude zakončen na místním hřišti.
Od 20:00 se pak můžete těši... Více na webu

Medový den v ZOO Parku
04.06.2016 15:00 - 18:00, Vyškov
Zahájen v 15:00 hodin ve stodole Hanáckého statku. Tradiční akce probíhající ve spolupráci s Českým
svazem včelařů Vyškov. Ukázka práce včelaře v úlu, pozorování včel, tvořivé dílny pro děti, stáčení medu s
ochutnávkou, soutěž o nejlepší med vyško... Více na webu

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
Taneční víkend Ivana Bartůňka
03.06.2016 20:00 - 05.06.2016 20:00, Boskovice
Na první víkend v červnu jsou zváni všichni zájemci o country tancování do malebného westernového
městečka Boskovice. Budete překvapeni, jak se za poslední dva roky rozrostlo. Vítáni budou jednotlivci,
páry i celé taneční skupiny. Věk ani t... Více na webu

Běh naděje a Dětský den
04.06.2016, Úsobrno
Zveme všechny v sobotu 4.6.2016 na Běh naděje a Dětský den. Začátek běhu naděje je ve 14 hod. po
škončení bude zahájení Dětského dne. Pro děti je připravena řada soutěží a kulturní progra. Občerstvení
zajištěno. Srdečně zvou pořadate... Více na webu

Zámkem s Marií von Ebner Eschenbach
04.06.2016 11:00 - 18:30, Lysice
Srdečně Vás zveme na speciální prohlídku zaměřenou na život a dílo spisovatelky Marie von Ebner
Eschenbach. Možnost této prohlídky jak v českém tak v německém jazyce. Vstupné v českém jazyce: 110
Kč, snížené 75 Kč Vstupné v německ... Více na webu

Retro party v letňáku
04.06.2016 13:00 - 22:00, Boskovice
9 hudebních legend živě v jednom dni na jednom pódiu! Retro Party v letním kině v Boskovicích je unikátní
akce, originální open air retro festi... Více na webu

Dětský den
04.06.2016 14:00 - 18:00, Velké Opatovice
Rodinné centrum Motýlek zve všechny děti a jejich rodiče, babičky a dědečky dne 4. 6. do zámeckého
parku na Dětský den. Program: divadelní pohádka "Gulliverovy cesty", aquazorbing, zorball, skákací hrad a
velká trampolína, so... Více na webu

Národní festival hudebních těles
05.06.2016 17:00 - 18:30, Letovice
Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2016 se uskuteční v neděli 5. 6. 2016 v
kulturním domě v Letovicích. Celostátní akce, kterou z pověření Ministerstva kultury České republiky po
stránce metodické... Více na webu

SLOVÁCKO
63. ročník národopisných slavností "Podluží v písni a tanci Tvrdonice"
03.06.2016 10:00 - 05.06.2016 19:00, Tvrdonice
Jeden z nejstarších folklorních festivalů se koná první červnový víkend ve Tvrdonicích, v nejjižnějším cípu
Moravy. Letošní 63. ročník nabídne tradiční programy, ve kterých se můžete seznámit s lidovou kulturou
Podluží, ale i dalších region... Více na webu

Mezinárodní dětský folklór. festival Štěpy
03.06.2016 15:00 - 04.06.2016 23:30, Veselí nad Moravou
Již více než dvacet let trvání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Štěpy dokládá, že nadšení i malé
hrstky lidí, kteří mají zájem o kořeny naší vlastní kultury, může pomoci v zachování speciﬁckých rysů
kultury našeho kraje. Festiv... Více na webu

Otevřené sklepy vinařů Strážnicka
04.06.2016, Petrov u Hodonína
Sdružení Vinaři Strážnicka vás zve do historického areálu vinných sklepů Petrov - Plže k ochutnávce vín
vinařství z regionu Strážnicka. Degustace probíhá přímo ve vinných sklepech. Součástí programu je
vystoupení cimbálové muziky. Svá vína p... Více na webu

XI. Kudlovický vinný žleb
04.06.2016, Kudlovice
Vinaři z Hubáčkovy ulice zvou všechny milovníky vína na již 11. ročník akce Kudlovický vinný žleb. Ke
koštování vám nabídnou svá vína v 17 otevřených sklepech, které tvoří malebnou vinařskou uličku.
Atmosféru obohatí cimbálová muzika a pěvecký sbo... Více na webu

Písničky v trávě
04.06.2016 15:00 - 18:00, Ždánice
Město Ždánice a Chasa ze Ždánic pořádají soutěž o nejlepšího verbíře Hanáckého Slovácka, která se
uskuteční v sobotu 4. června od 15. hod. v zámeckém parku ve Ždánicích. V případě nepříznivého počasí
se program přesouvá do kulturního... Více na webu

Otvíráme léto 2016
04.06.2016 18:30 - 22:00, Strážnice
Město Strážnice a KD Stážničan srdečně zve na již tradiční akci otvírání léta pod Bílou věží. V letošním roce
se můžete těšit na příchod císaře a krále Karla IV. s manželkou Eliškou Pomořanskou, jejichž příchod budou
hlásit trubači p... Více na webu

PÁLAVA A LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
Concentus Moraviae – zahajovací koncert
01.06.2016 19:00 - 21:00, Mikulov
Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae nabízí posluchačům příležitost propojit
jedinečné hudební zážitky s návštěvou malebných měst Jižní Moravy a Vysočiny. Tři desítky koncertů
klasické hudby v kostelích, synagogách... Více na webu

Mikulov Gourmet Festival – 7. ročník
03.06.2016 - 05.06.2016, Mikulov
Mikulov gourmet festival je oslavou moravské kuchyně při snoubení se skvělými moravskými víny ve
vyhlášených restauracích magického vinařského města Mikulova. Vybraní mistři kuchaři, členové
národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ... Více na webu

Concentus Moraviae 2016 - Kvarteto Martinů
03.06.2016 19:30 - 21:00, Kurdějov
Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae nabízí posluchačům příležitost propojit
jedinečné hudební zážitky s návštěvou malebných měst Jižní Moravy a Vysočiny. Tři desítky koncertů
klasické hudby v kostelích, synagogá... Více na webu

Kraj kvetoucí révy
04.06.2016, Velké Němčice
V roce 2016 se bude konat již 8. ročník otevřených sklepů ve 4 obcích doprovázený putováním kvetoucími
vinicemi. Variant je mnoho - pěšky, na kole nebo mikrobusem. Sklepy budou otevřeny 9.30-23.30 hod. Po
úspěšném ročníku 2015, který vo... Více na webu

Neckyáda
04.06.2016, Pasohlávky
Všechny srdečně zveme na nultý ročník NECKYÁDY, který se uskuteční v sobotu 4. června 2016 na pláži u
malé Laguny v ATC Merkur Pasohlávky. Připraven je i bohatý doprovodný program. Těší se pořadatelé. ...
Více na webu

Muzejní noc
04.06.2016 19:00 - 23:55, Břeclav
Přestože se Městské muzeum a galerie Břeclav zapojuje do festivalu Muzejních nocí již sedmý rok, tak
letošní ročník bude unikátní tím, že návštěvníkům budou zpřístupněny v jednu „noc“ čtyři objekty
náležející do správy MMG Břeclav. Zatím co v let... Více na webu

ZNOJEMSKO A PODYJÍ
790 let Znojma s Jihomoravským muzeem
02.06.2016 18:00 - 20:00, Znojmo
Přednáškové večery a vycházky Jihomoravského muze ve Znojmě k příležitosi 790 let Znojma v Domě
umění. Na programu: Únětická kultura v historickém jádru města Znojma přednáší dr. D.Rožnovský, JMM,
Od Znojma knížecího k markrab... Více na webu

Den otevřených dveří Křížového sklepa v Příměticích
03.06.2016, Znojmo
Den otevřených dveří Křížového sklepa spojený se dnem otevřených dveří Památníku Prokopa Diviše se
uskuteční od 14.00 do 20.00 hod. Individuální prohlídka architektonicky unikátního sklepa a pochůzková
ochutnávka až 10 vzorků vín. Přístup z náměst... Více na webu

Putování za znojemským veltlínem
03.06.2016, Znojmo
Sedmý ročník putování autobusem po vinicích a vinných sklepích Znojemska. Účastníci navštíví několik
sklípků, ochutnají místní vína, navštíví i vinice a seznámí se s vinaři. Akce trvá od 13.00 do přibližně 20.00
hod. Podrobné informace ... Více na webu

Den otevřených sklepů
04.06.2016, Šatov
Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru šatovských otevřených sklepů 4. června od 10.00 hod. K dispozici
vám bude přibližně dvacítka místních vinařů, kteří nabídnou to nejlepší ze své produkce. Nebude chybět
ani doprovodná hudba, skvělé občerstven... Více na webu

Údolím na kole
05.06.2016, Dyjákovičky
Již 17.ročník cyklistického závodu proběhne pro všechny, kteří mají potěšení z jízdy na kole krásnou
přírodou moravského Podyjí a rakouského Pulkautal. Start od 9.00 z jakékoliv stanice. Trasa je vyznačena
směrovými ukazateli ... Více na webu

Vivat Carolus Quartus
06.06.2016 19:00 - 20:30, Znojmo
Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV, byl inspirován především nesmírnou duchovní aktuálností Karlova
odkazu. Poprvé jsou tu prezentovány jeho Morality, soubor praktických návodů pro život. - Vše spojuje
dějová linka jeho života. Hude... Více na webu

