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BRNO A OKOLÍ
Výstava obrazů: Barevný svět Izabely Machútové
12.01.2017 09:00 - 08.03.2017 17:00, Vyškov
Výstava obrazů v prostorách knihovny. Více na webu

Stopy písemnictví v moravských dějinách
24.01.2017 08:30 - 31.12.2017 17:00, Brno
Corpus litterarum. Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách. Představení významných výstav, které
Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea vytvořilo – či na kterých se podílelo. Počiny, které
Brno nevidělo nebo ty, které vypoví... Více na webu

Proměny Brna aneb 13 pohledů objektivem
24.01.2017 10:00 - 26.03.2017 18:00, Brno
Výstava historických a současných fotograﬁí z Brna přináší pohledy na proměnu některých míst městské
krajiny v uplynulých sto letech. Výstava je doplněna exponáty historické fotograﬁcké techniky ze sbírek
Technického muzea v Brně. Galer... Více na webu

Víkendové labodílny ve VIDA!
04.02.2017 12:00 - 30.04.2017 17:00, Brno
Svítím, svítíš, svítíme Pokusy s ﬂuorescencí Každou sobotu a neděli během února, března i dubna.
Předpokládané začátky: 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, přesné začátky se dozvíte na pokladně.
Příplatek ke vstupnému do ... Více na webu

ZETOR Dobové propagační materiály a prospekty
06.02.2017 10:00 - 15.03.2017 17:00, Brno
Výstava zahrnující prospekty týkající se našich nejstarších modelů, modelů z UŘ I, II i III a některých nových
modelových řad, jako např. Proxima či Forterra. Výstava je také doplněná několika výstřižky z tuzemských
a zahraničních novin. <p... Více na webu

Keep Calm / Rona Stern
06.02.2017 18:00 - 02.03.2017 21:00, Brno
Blok izraelských výstav. Ve svých dílech dokáže Rona Stern vykouzlit zvláštní, téměř exotickou atmosféru.
Inspiruje se obrazy, které potkává na ulicích, trzích nebo internetu. Ty pak přetaví pomocí surových
materiálů v kombinaci s readymade ... Více na webu

Výstava Židlochovický cukrovar v komiksech
15.02.2017 - 31.03.2017, Židlochovice
Žáci Základní školy Židlochovice zpracovali téma historie cukrovaru v Židlochovicích v komiksech. Svým
vlastním způsobem zachycují osobnost zakladatele cukrovarnictví Florentina Roberta a jeho pokračovatele
syna Julia, popisují proces difuse a v... Více na webu

Manželské deskohraní
15.02.2017 18:00, Tišnov
Národní týden manželství Večer deskových her v kavárně muzea. Doporučujeme rezervaci na tel. čísle 777
506 019 nebo muzeum@kulturatisnov.cz. Více na webu

Manuál zralé ženy
15.02.2017 19:00 - 20:30, Rosice
Pořad oblíbené autorky vtipných povídek Haliny Pawlovské. Ta tvrdí, že když slyší slovo „zralá“, vybaví se jí
sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat. Zároveň ale říká, že zralost je báječná! Buď z toho důvodu,
že si můžete gratulovat, že js... Více na webu

Eliška Gattringerová
15.02.2017 19:30, Tišnov
Sopránový objev z Listiny mladých umělců Sopranistka Eliška Gattringerová se narodila v roce 1988 v
Praze. Od roku 2003 studovala na Pražské konzervatoři klasický zpěv pod vedením sopranistky Jarmily
Krásové. V roce 2009 byla přijata na... Více na webu

Základy sommelierství
16.02.2017 - 17.02.2017, Brno
Kurz je určen pro širokou veřejnost, zájemce o danou problematiku, milovníky vína a ty, kteří se chtějí
naučit jak správně víno vybírat, degustovat a podávat. 1.den se bude konat na Mendelu, 2.den bude
společná degustace v Salon vín ve Valtických.... Více na webu

Řízená degustace vín - Vinařství Sonberk, Popice
16.02.2017, Brno
Zveme vás na řízenou degustaci vín s možností objednávky za zvýhodněné ceny pro tuto akci. Vína vám
budou představena přímo vinařem. Čas zahájení: 18.00 hod. Prosíme o dodržení tohoto času. Zveme Vás
na řízenou degustaci vín s možnost... Více na webu

Zážitková hra SALONKY
16.02.2017 08:50 - 12:00, Tišnov
Městská knihovna Tišnov a agentura Exit game Brno zve v rámci projektu Salonky na zážitkové hry.
Společně strávíme 60 minut plných napětí a zábavy , které prověří mimo jiné vaše teamové schopnosti a
logické uvažování. Staňte se spolu s o... Více na webu

Přednáška Pavla Radosty "Moje země"
16.02.2017 17:00 - 19:00, Tišnov
Srdečně Vás zveme na přednášku pana Pavla Radosty nezvanou Moje země . Vstupné dobrovolné. Více než

pět let cestuje autor, fotograf a redaktor časopisu Moje země po České republice a fotografuje českou
krajinu, památky, l... Více na webu

Přednáška Sandry Neumanové "Kuba - Ostrov svobody"
16.02.2017 18:00 - 17.02.2017, Vyškov
Rum, salsa, doutníky, americké bouráky - to vše je Kuba. I přes svojí malou rozlohu, má tato země co
nabídnout - malebný zemědělský západ ostrova s přírodními mogotami a jeskyněmi , "omšelý" ráz
hlavního města Havany, které nikdy nespí či revoluci... Více na webu

Nový Zéland - beseda
16.02.2017 18:00 - 19:00, Rajhrad
Městská knihovna Rajhrad zve příznivce cestování na besedu o Novém Zélandu. Povídání Olgy a Pavla
Sukovových bude doplněno bohatou obrazovou dokumentací. Více na webu

Kamelot
16.02.2017 19:00, Vyškov
Všechno začalo v Brně v roce 1982. Roman Horký a Radek "Bůček" Michal – dva nadšenci, kteří založili
kapelu a rozhodli se dobýt svět. Život byl o kytarách, písničkách a hlavně o energii a radosti. Tak vznikla
skupina Kamelot. Počáteční tvorba kape... Více na webu

Kuřačky a spasitelky
17.02.2017 19:00, Vyškov
Studio Divadla Haná tentokrát nabízí divákům soudobou dramatickou tvorbu. Autorkou hry Kuřačky a
spasitelky je mladá a úspěšná dramatička Anna Saavedra. Notoricky známý Čechovův motiv (Tři sestry) je
zasazen do současné doby a s velkou mírou n... Více na webu

Tomáš Pfeiﬀer - Setkání s biotronikou
18.02.2017 13:00 - 14:00, Vyškov
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Témata přednášek určují návštěvníci
sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je biotronická
prevence, ﬁlosoﬁe a jiné. Okruh otázek, které... Více na webu

Divadlo Stodola - Rebelové ze stodoly
19.02.2017 19:00, Tišnov
Známý muzikál v podání naprosto skvělého amatérského souboru Divadlo Stodola První zmínka o divadle v
obecní kronice je z roku 1893, kdy vznikl „Spolek čtenářsko-pěvecký“, který působil do roku 1914. Od 2.
světové války zde bylo růz... Více na webu

Renesanční gala
21.02.2017 19:00 - 22:00, Vyškov
Renesanční gala, mimořádný koncert nastudovaný k sedmistému výročí narození českého a římského krále
Karla IV. Večer nejkrásnější anglické a italské renesanční poezie, anglických, italských a španělských
renesančních a barokních písní, renesa... Více na webu

Jarret
21.02.2017 19:30, Tišnov
Indie rock Předprodej - TIC Tišnov (Brněnská 475, 666 01 Tišnov) indie-rock-folkový večírek s originálními
autorskými písněmi Indierocková nebo folkrocková skupina, která svou stylovou nezařaditelností přivádí
kritiku k šíle... Více na webu

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
Plesová sezona 2017
14.01.2017 20:00 - 18.03.2017 23:55, Rájec-Jestřebí
Plesová sezona 2017 v rájeckém kulturním centru - sokolovně... Více na webu

Hvězdy stříbrného plátna
26.01.2017 17:00 - 24.03.2017 17:00, Blansko
Výstavu zapůjčil Letohrádek Mitrovských Brno. Představí slávu, úspěchy, skandály, ale i pády
nejznámějších herců a hereček – tehdejších hvězd ﬁlmového stříbrného plátna. Období od poloviny 20. let
20. století, přes 30. léta, po polov... Více na webu

Výstava pohlednic Moravské Švýcarsko
10.02.2017 18:00 - 03.03.2017 18:00, Blansko
Výstava pohlednic a fotograﬁí týkajících se území dnešního Moravského krasu – nazývaného Moravským
Švýcarskem. Regionální sběratel Milan Sýkora představí nejen svoji sbírku, ale také během vernisáže
seznámí posluchače s historií a mnoha zajímavos... Více na webu

Poznej sám sebe skrze své písmo
15.02.2017, Velké Opatovice
Městská knihovna Velké Opatovice Vás srdečně zve 15. února 2017 od 17 hodin do Zámeckého sálu na
přednášku Mgr. Věry Škultétyové na téma " Grafologie aneb Poznej sám sebe skrze své písmo" - co o nás
prozradí rukopi... Více na webu

Farmářské trhy
16.02.2017 09:00 - 15:00, Blansko
Pestrá nabídka farmářských a domácích produktů - pečivo, zákusky, maso, uzeniny a sýry, sušené plody, v
letních měsících pak ovoce, zelenina a květiny. Více na webu

Postel, hospoda, kostel
16.02.2017 19:00, Letovice
Přijměte pozvání na besedu Zbigniewa Czendlika , římskokatolického kněze polské národnosti působícího v
České republice a děkana lanškrounského. V pořadu POSTEL, HOSPODA, KOSTEL vypráví příběhy ze života
osobního, kněžského i jiného s... Více na webu

70 let Janáčkova kvarteta
16.02.2017 19:00 - 20:00, Boskovice
Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 z řad studentů. Pro vynikající interpretaci
jeho díla získalo po několika letech právo nést jméno Leoše Janáčka. Od roku 1955 ve složení Jiří Trávníček,
Adolf Sýkora, Jiří Kratochvíl ... Více na webu

Hasičský ples
18.02.2017, Borotín
SDH Borotín Vás srdečně zve na tradiční Hasičský ples , který se uskuteční v sobotu 18. února 2017 v
kulturním domě v Borotíně. K tanci a poslechu hraje živá hudba. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Srd... Více na webu

Ples sportovců
18.02.2017, Velké Opatovice
TJ Sokol Velké Opatovice Vás srdečně zve v sobotu 18. února 2017 od 20 hodin do sokolovny Velké
Opatovice na Ples sportovců . K tanci a poslechu hraje skupina 2,5 promile. Bohatá tombola a občerstvení
zajištěno.... Více na webu

Listování
18.02.2017, Velké Opatovice
Městská knihovna Velké Opatovice Vás srdečně zve v sobotu 18. února 2017 od 17 hod. do Zámeckého
sálu na - Dobrý proti severáku (Daniel Glattauer) – cyklus scénického čtení s Lukášem Hejlíkem v hlavní
roli, jehož ... Více na webu

Masopustní průvod
18.02.2017, Cetkovice
Srdečně Vás zveme na Masopustní průvod , který se uskuteční v Cetkovicích 18. února 2017 . Sraz masek
v 9:30 hodin. Průvod masek obcí vychází v 10 hodin od pohostinství. Srdečně zvou pořadatelé. ... Více na
webu

11. Obecní ples
18.02.2017, Vanovice
Srdečně Vás zveme na již 11. Obecní ples , který se uskuteční v sobotu 18.února 2017 v kulturním domě
ve Vanovicích. K tanci a poslechu bude hrát skupina Špunt Letovice. Srdečně zvou pořadatelé. ... Více na
webu

Zabijačkové hody v Blansku
18.02.2017 09:00 - 15:00, Blansko
Přijďte ochutnat výtečné zabijačkové speciality! Celý den bude hrát country-rocková skupina 4 psi z Brna.
Programem provede Aneta Kuklínková. 09:00 h Začátek akce 09:30 h Zábavný program pro dospělé
(soutěže dvojic) 10:30 h Zábavn... Více na webu

Den průvodců v kostele sv. Martina v Blansku
18.02.2017 10:00 - 16:00, Blansko
Při příležitosti oslav Mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu se uskuteční mimořádné prohlídky věže
kostela sv. Martina v Blansku s vyhlídkou na zimní město. Součástí programu bude expozice o historii
průvodcovské profese, nabídka horkých ... Více na webu

Valentýn s kaméliemi 2017 na zámku Lysice
18.02.2017 10:00 - 16:00, Lysice
Přijďte oslavit svátek zamilovaných do oranžerie zámeckého zahradnictví, kde právě kvetou unikátní
stromy kamélie japonské. Oranžerie státního zámku Lysice bude mimořádně otevřena od 10 do 16 hod.
Vstupné 20 Kč, se sklenkou sektu 40 Kč. ... Více na webu

Hasičský ples

18.02.2017 20:00 - 19.02.2017 02:00, Letovice
V sobotu 18. února 2017 se v Kulturním domě v Letovicích koná Hasičský ples . Zahájení plesu ve 20.00
hod. Vstupné s místenkou 100 Kč. Vstupenky lze zakoupit u členů Sboru dobrovolných hasičů Letovice
nebo v pondělí 6. února od 18 hod... Více na webu

Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko
18.02.2017 20:00 - 19.02.2017 02:00, Blansko
Hosté budou při vstupu přivítáni hasiči i hasičkami v historických uniformách a dostanou chléb s domácím
sádlem na promaštění žaludku. Dále je budou čekat hostesky Fernet Stocku, dají jim uvítací drink a
dostanou možnost se vyfotit ve fotorámu... Více na webu

Masopustní karneval 2017
19.02.2017, Velké Opatovice
RC Motýlek Vás srdečně zve v neděli 19.února 2017 od 14:30 hodin do sokolovny ve Velkých Opatovicích
na zábavné odpoledne pro celou rodinu na Masopustní karneval . Na programu jsou různá vystoupení dětí
a klaunů a ... Více na webu

Divadelní představení Tůdle a Nůdle
19.02.2017 10:30 - 11:30, Blansko
Divadelní představení pro děti. Dva klauni, kteří utíkají z cirkusu a zakládají si společně s dětmi cirkus svůj
vlastní. Představení založené na cirkusových dovednostech, improvizaci a vzájemné interakci s dětmi.
Scénář, režie, výprava: Divadlo... Více na webu

Textařská dílna Iva Cicvárka
19.02.2017 14:00 - 16:00, Boskovice
Účastníci textařského workshopu si na jednoduchých navazujících úkolech ukážou, jak písňová forma
ovlivňuje rytmus jazyka, jaká jsou úskalí rýmů a rýmových schémat či jak z klišé vytvořit originální obraz.
Na každý krátký úkol budou mít pouze omez... Více na webu

Folkový koncert: Ivo Cicvárek a Pavel Čadek
19.02.2017 18:00 - 20:00, Boskovice
Písně Ivo Cicvárka od nejstarších desek, přes repertoár z alba Velký svět, které se dočkalo nominace na
cenu Anděl, až po nejnovější tvorbu, která ještě není zachycena na deskách. S vynikajícím violoncellistou
Pavlem Čadkem hraje Ivo od začátku ro... Více na webu

Slavnostní otevření archeologické expozice
20.02.2017 15:00 - 18:00, Blansko
Slavnostní otevření nové interaktivní archeologické a vzdělávací místnosti, nazvané společně Časoprostor
pro hrátky s historií , se uskuteční za přítomnosti radního Jihomoravského kraje Tomáše Soukala a starosty
města Blanska Ivo Poláka v po... Více na webu

Jeﬀ Baron: Návštěvy u pana Greena
21.02.2017 19:00 - 21:00, Boskovice
Stanislav Zindulka a Daniel Tůma v hlavních rolích příběhu lásky a odpuštění, který dojme i pobaví.
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali, a navždy
změní jejich život. Rozdělují je dvě generace, a... Více na webu

SLOVÁCKO
Igor Ignačák: TOY
23.01.2017 17:00 - 26.03.2017 17:00, Hodonín
V rámci projektu Talenty se představí student druhého ročníku zdejší SŠPU oboru graﬁcký design, pro
jehož práce je charakteristická kresebná dynamická linie, od které si jen někdy odběhne k experimentům,
jež vytváří v graﬁckých programech. Na vý... Více na webu

Jaroslav Jurčák: Sochy a plastiky
24.01.2017 18:30 - 26.03.2017 18:30, Hodonín
Výstava připravená k nedožitým 80. narozeninám představí průřez autorovou komorní sochařskou tvorbou
doplněnou o fotograﬁe přibližující jeho realizace ve veřejném prostoru. Jeho sochařský naturel tíhnul k
velkým plastickým formám, a proto se domé... Více na webu

Kurz salsy a zouku
02.02.2017 - 23.03.2017, Kyjov
Zveme Vás ve 20:00–22:00 na Kurz salsy a zouku – v Kyjovském pivovaru. Zveme Vás na kurzy latinskoamerických tanců salsa-linea a zouk do Kyjovského pivovaru. Kurz bude probíhat každý (ČT) po dobu 8
lekcí. Nemáte-li zkušenost s těmito tanci, neost... Více na webu

Soutěž o "nej" sněhuláka
02.02.2017 08:37 - 22.02.2017 20:00, Vracov
DDM Vracov vyhlašuje soutěž o „nej“ sněhuláka. Vyfoťte vašeho sněhuláka a fotku pošlete na email
ddm.vracov@tiscali.cz. Připište vaše: jméno, adresu, telefonický kontakt, výšku a jméno sněhuláka.
Všechny fotograﬁe budou uveřejněny na webových str... Více na webu

Cecílie Marková: Obrazy, kresby
02.02.2017 17:00 - 24.03.2017 17:00, Hodonín
Výstava autorky Cecilie Markové. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 2. února 2017 od 17:00 hodin. Výstava
potrvá do 24. března 2017. Více na webu

Výstava graﬁky Vladimíra Netoličky
11.02.2017 15:00 - 17.02.2017, Vracov
Nenechte si ujít výstavu graﬁk Vladimíra Netoličky v hudebním sále nadace CHamartín ve Vracově.
Vernisáž se uskuteční 11. 2. 2017 v 15.00 a výstava potrvá do 17. 2. 2017. Více na webu

Rosa de Sar – Magisterium Karlštejna
16.02.2017, Kyjov
Historička a spisovatelka Hana Sar Blochová představí 2. rozšířené vydání své knihy Mysterium Karlštejna.
Stavba hradu Karlštejna i jeho malířská výzdoba vycházejí z templářské tradice, křesťanského hermetismu
a svobodných umění kvadrivia, zde zas... Více na webu

Zvěřinové hody
16.02.2017 - 19.02.2017, Bukovany
Již tradiční, velmi oblíbená, gastronomická akce, zaměřená na pochoutky ze zvěřiny. Těšit se můžete na
srnčí, kančí, dančí a mnoho dalších specialit z čerstvé zvěřiny. Více na webu

Sportovec okresu Hodonín roku 2016
16.02.2017 17:00 - 19:00, Veselí nad Moravou
Srdečně Vás zveme na slavnostní vyhlášení sportovce okresu Hodonín za rok 2016. Pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka pořádá: Okresní sdružení České Unie Sportu Hodonín a město
Veselí nad Moravou ve spolupráci s Jih... Více na webu

Manželský čtyřúhelník
16.02.2017 19:00 - 21:00, Hodonín
Režie: Jakub Zindulka Hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková, MartinKraus, DanielRous Manželé Juklovi
jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim
jsou inženýry ve stejném ... Více na webu

Swingová tančírna
17.02.2017, Kyjov
Přijďte si poslechnout ty nejlepší swingové hity a podívat se, jak vlastně swing na parketu vypadá. Můžete
se také něco přiučit při krátké výuce a klidně protančit celý večer. Více na webu

Ples SŠPU Hodonín
17.02.2017 20:00 - 23:59, Hodonín
Příjměte pozvání na Ples Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín. Je připraven bohatý kulturní
program a všichni jste srdečně zváni. Více na webu

Ples školy
17.02.2017 20:00, Vracov
Zveme Vás na Ples školy, který se koná v pátek 17. 2. 2017 ve sportovní hale ve Vracově. Žáci devátých
tříd zatančí polonézu a k tanci a poslechu hraje APOLLON a agentura TAROCK. Více na webu

2. Vinařský ples
18.02.2017, Břestek
Vinaři Břestek, z.s. si vás dovolují pozvat na 2. Vinařský ples v obci Břestek. Ples se koná 18. února od
19.00 hod. ve sportovní hale. Vinaři Břestek,z.s. si vás dovolují pozvat na 2. Vinařský ples v obci Břestek.
Ples se koná 18... Více na webu

Košt vín Míkovice
18.02.2017, Uherské Hradiště
Tradiční koštování vín převážně od vinařů z oblasti Uherského Hradiště. Akce probíhá od 12.00 do 22.00
hod. v místním kulturním domě. Ke koštování zahraje cimbálová muzika Mladí Burčáci. K občerstvení
budou nachystány zabijačkové speciality od Kru... Více na webu

Lázeňský fašank
18.02.2017 14:00 - 19.02.2017 23:59, Hodonín
Přijďte na dvoudenní fašankový maraton. Těšit se můžete například na rej masek či pohřbívání basy a další
tradiční zvyklosti. Vše v areálu Lázní Hodonín. Více na webu

Senior bál
18.02.2017 19:00, Vracov
Nejen pro seniory je uspořádán Senior bál, který se uskuteční 18. 2. 2017 ve sportovní hale, na který jste
srdečně zváni. Chybět nebude tombola a domácí zákusky. Více na webu

Balada pro banditu
18.02.2017 19:00 - 04.03.2017 21:00, Louka
Přijměte srdečné pozvání na divadelní představení ochotnického souboru z Louky. Tentokrát si pro Vás
připravil známý muzikál "Balada pro banditu". Představení se konají ve dnech 18. 2., 24. 2., 25. 2., 3. 3. a
4. 3. 2017 vždy v 19.00... Více na webu

IX. Beneﬁční ples BENATURA
18.02.2017 19:30 - 23:59, Hodonín
Tradiční beneﬁční ples, kde vystoupí Petr Bende a Band, Charlie a Torzo, Diamant, CM Strážničan,
Notabene, DJ Luděk Ptáček, Dětský domov Hodonín, Zelený dům pohody, Hodonínské mažoretky, TK
Classic, soubor Šukar Čhaja. Všichni jste srdečně zváni.... Více na webu

Předfašaňkové setkání mužských sborů
19.02.2017, Vacenovice
Přijďte si nejen poslechnout, ale i zazpívat krásné lidové písničky se sbory ze všech koutů Moravského
Slovácka. Srdečně zve Mužský sbor z Vacenovic. Více na webu

Dětský karneval
19.02.2017 15:00 - 17:00, Dubňany
Dětský maškarní ples s divadlem Koráb. Vystoupí i gymnastky Graceful Hodonín. Více na webu

Dětský krojový ples
19.02.2017 15:00 - 18:00, Vracov
Oblečte své děti do kroje a vezměte je na Dětský krojový ples do Vracova a to 19. 2. 2017 v 15.00 na
kulturním domě. Děti si užijí hry a soutěže a celý ples bude zahájen předtančením besedy. Více na webu

Kožíšek jako Hron!
21.02.2017 19:00 - 21:00, Hodonín
Nový celovečerní zábavný pořad Pavla Kožíška s všestranným bavičem, populárním imitátorem a
zpěvákem Vladimírem Hronem. Spojení dvou bavičů, které zaručuje skvělou zábavu a strhující
kouzelnickou show. S oběma hlavními protagonisty čarují jako asi... Více na webu

Ukradená země - cesta napříč USA - Jiří Kolbaba
21.02.2017 19:00, Vlčnov
Jedinečná cestopisná beseda spojená s diashow s fotografem a cestovatelem panem Jiřím Kolbabou.
Vstupné v předprodeji stojí 100,- Kč, na místě 120,- Kč. Předprodej probíhá v KSK Vlčnov a na obecním
úřadě Vlčnov. ... Více na webu

PÁLAVA A LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
X. ročník mezinárodní konference Vinoenvi 2017
16.02.2017 - 17.02.2017, Mikulov
Spolek Ekovín vás srdečně zve na desátý ročník mezinárodní vinohradnicko–vinařské konference VINOENVI
2017, která se uskuteční ve dnech 16.-17. února v prostorách zámku Mikulov. Účast na druhém dni
konference je současně splněním podmí... Více na webu

Hudba pro saxofon(y)
16.02.2017 17:30 - 19:00, Břeclav
Antonín Mühlhansl a Ondřej Dvořák / saxofon, Dagmar Mühlhanslová / klavír zahrají díla těchto autorů:
Manuel Rosenthal, Yvon Bourrel, Paul Hindermith, Henri Tomasi, Pedro Iturralde, J. B. Singelée. Více na
webu

Valentýnské snoubení pokrmů s vínem
17.02.2017 - 19.02.2017, Zaječí
Přijďte i vy prožít romantický večer s vybranými specialitami nádherně se snoubícími s našimi víny. Akce
probíhá po celý víkend. Více na webu

Valentýnské romantické separé II.
17.02.2017 10:00 - 19.02.2017 23:55, Mikulov
Menu u příležitosti Svatého Valentýna.Menu: Ústřice s citrónem v rukolovém hnízdečku, humří salát, pivní
polévka pro zamilované, steaky lásky s chřestem, čokoládové tiramisu s vaječným koňakem, láhev
značkového vína. Cena kompletního menu 698 Kč/ ... Více na webu

Moravská zabijačka s degustací mladých vín
17.02.2017 18:00 - 19.02.2017 10:00, Zaječí
Víkendová akce, začínáme v pátek, řízenou degustací mladých vín roku 2016, sobota - vše co patří k
moravské zabíjačce, výroba tradičních zabíjačkových specialit a jejich ochutnávka, popíjení svařeného vína
a dobrá nálada. ... Více na webu

Divadelní Mikulov - první představení
17.02.2017 19:00 - 22:00, Mikulov
Páteční divadelní představení. Představení se budou konat v průběhu celého roku (Kurz osudové
přitažlivosti). Více na webu

Tour de Sklep
18.02.2017, Popice
Oblíbené zahájení sezóny na Hustopečsku. Od 12.00 hod. se otevřou brány menších i větších vinařství.
Příjemná procházka se koná již podeváté. Oblíbené procházky se účastní stále více návštěvníků a stále více
vinařů. V devátém ročníku oč... Více na webu

Společenský ples Modrých Hor s ochutnávkou vín
18.02.2017, Velké Pavlovice
Tradiční ples pořádají obce Modrých Hor - Bořetice, Němčičky, Kobylí, Vrbice a Velké Pavlovice. K tanci a
poslechu zahraje Salonní orchestr Brno. Připravena bude ochutnávka modrohorských vín. Začátek v 19.30
hod. Více na webu

Fašank
18.02.2017 09:00 - 23:55, Brod nad Dyjí
Fašank, průvod masek obcí. Začátek v 9.00 hodin. Od 20.00 hodin zábava v kulturním sále obecního
úřadu. Více na webu

Fašank
18.02.2017 13:00 - 23:55, Klentnice
Svaz žen Klentnice Vás srdečně zve na Klentnický fašank, který se uskuteční v sobotu 18. února 2017 od
13.00 hodin. Těšit se můžete na průvod masek obcí a večerní zábavu. Více na webu

Zimní prohlídky zámecké kaple a divadla
18.02.2017 15:30 - 16:30, Valtice
Pro velký zájem o zámek Valtice ještě před začátkem hlavní turistické sezóny byly zavedeny zimní
prohlídky. Zimní okruh zahrnuje zámeckou kapli a zrenovované divadlo. Začíná se v barokní kapli, kde
proběhne prohlídka úchvatných a skvěle dochovanýc... Více na webu

Společenský ples Modrých Hor
18.02.2017 19:30 - 19.02.2017 02:30, Velké Pavlovice
Obce Modrých Hor - Bořetice, Němčičky, Kobylí, Vrbice a Velké Pavlovice pro Vás pořádají SPOLEČENSKÝ
PLES MODRÝCH HOR Sobota 18. února 2017, od 19.30 hod. Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1 <br... Více
na webu

Hasičský ples
18.02.2017 20:00 - 19.02.2017 02:30, Bořetice
SDH Bořetice pořádá tradiční HASIČSKÝ PLES v sobotu 18. února 2017 v kulturním domě v Bořeticích.
Začátek je ve 20.00 hodin. hrají The Teachers Občerstvení, program a to... Více na webu

Rodičovský ples aneb povinně při víně
18.02.2017 20:00 - 19.02.2017 02:30, Vrbice
SRPŠ při ZŠ a MŠ Vrbice spolu s VINAŘI VRBICE srdečně zvou na Rodičovský ples aneb povinně při víně
konaný dne 18. února 2017 od 20 hodin v KD Vrbice hrají KANCI PANÍ NADLESNÍ vstupné 150 Kč ... Více na
webu

Fašank
18.02.2017 20:00 - 19.02.2017 03:00, Perná
Místo konání: Přírodní areál sokolovna - Obec Perná Program: 09:30 sraz masek 10:00 chození po dědině v
maskách s harmonikářkou a zvaní na večerní zábavu 20:00 zábava v mas... Více na webu

Dětský karneval Vlasatice
19.02.2017 14:00 - 18:00, Vlasatice
Všechny srdečně zveme na Dětský karneval, který se uskuteční v neděli 19. února 2017 od 14.00 hod v
sále Radnice ve Vlasaticích. Pro děti je připravena diskotéka, soutěže a spousta další zábavy. Hraje Zbyňa
Band. Vstupné dobrovolné. Těší se pořada... Více na webu

Dětský karneval
19.02.2017 15:00 - 19:00, Kobylí
Obec Kobylí zve děti i dospělé na KARNEVAL V RIU Možná s Danem Nekonečným V neděli 19. února 2017
od 15.00 hod. v kobylské sokolovně. Vstupné dobrovolné. Více na webu

Pohádky z košíku
19.02.2017 16:00 - 18:00, Břeclav
Kde zažít pravé dobrodružství? Přece v lese! Ale když zjistíte, že les, ve kterém třeba sbíráte houby, není
obyčejný les. A košíčky na houby nejsou obyčejné košíčky. Že kolem Vás je les pohádkový a košíčky jsou
také pohádkové........ Výlet... Více na webu

Made in Mikulov
19.02.2017 16:00 - 19.03.2017 16:00, Mikulov
10. roční výstavy Made in Mikulov2017. Výstava potrvá do 19.3.2017. Více na webu

Život na cestách: Amazonie
20.02.2017 18:00 - 20:00, Břeclav
AMAZONIA – Putování za šamanismem indiánů: Tato přednáška se zaměřuje na život a zvyky významných
indiánských kmenů peruánské Amazonie , také na šamanismus a mytologii indiánských etnik v dnešní
době. Představíme si spiritualitu in... Více na webu

Seminář Bezbariérovost v památkových objektech
21.02.2017 10:00 - 12:00, Mikulov
Regionální muzeum v Mikulově společně s Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava pořádá seminář na
téma bezbariérovost v památkových objektech a komunikace se zákazníkem. Více na webu

Černobyl - 30 let poté
21.02.2017 18:00 - 19:00, Břeclav
Zveme všechny zájemce na cestopisnou besedu Černobyl – 30 let poté o cestě do opuštěné černobylské
zóny. Přijďte si poslechnout vyprávění naší kolegyně Lucie Pyskaté, která tato místa vloni opět navštívila. K
vidění bude také spousta fotograﬁí, d... Více na webu

ZNOJEMSKO A PODYJÍ
Darů si vážíme
07.10.2016 - 06.10.2017, Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě srdečně zve na celoroční výstavu předmětů, které v posledních několika
letech přijalo jako dary od občanů a institucí Znojemska a blízkého okolí. Výstava začíná v pátek 7. října
2016 a ukončena bude v pátek 6. října 2... Více na webu

XXXVII. přednáškový cyklus JHM ve Znojmě
12.01.2017 - 30.03.2017, Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě pro Vás připravilo již XXXVII. přednáškový cyklus o historii. Přednášky se
konají v Domě umění. Více na webu

Historické cukrárny
13.01.2017 - 18.03.2017, Znojmo
Celé dva měsíce (13. 1. – 18. 3.) budou v prostorách Domu umění na Masarykově náměstí ve Znojmě
vonět dobroty, protože při svém putování naší zemí se k nám přestěhuje atraktivní výstava o vývoji
cukrářského řemesla, sladkostí a historii cu... Více na webu

Nahlédněte do soukromí divočiny
13.01.2017 - 04.03.2017, Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě Vás srdečně zve na výstavu „Nahlédněte do soukromí divočiny“,
pozoruhodného souboru fotograﬁí živočichů, zachycených fotopastmi v národních parcích Šumava a Podyjí.
Pozoruhodný soubor dokumentárních fotogra... Více na webu

Nositelé tradic
20.01.2017 - 08.03.2017, Znojmo
Jihomoravské muzeum Znojmo Vás zve na výstavu Nositelé tradic, práce nositelů celostátního titulu
"Nositel tradic lidových řemesel" z Jihomoravského kraje a titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje".<font color="#000000" face="... Více na webu

Přírodou celého světa 2017
24.01.2017 - 28.02.2017, Znojmo
Přednáškový cyklus Správy Národního parku Podyjí nazvaný Přírodou celého světa 2017. Přednášky se
konají vždy v úterý od 19.00 hodin. Více na webu

Školení degustátorů
16.02.2017, Znojmo
Teoretické i praktické školení degustátorů a zájemců před nastávajícími soutěžemi a výstavami vín. Více
na webu

Snoubení vína a kávy
17.02.2017, Znojmo
Řízená ochutnávka vín ze znojemské podoblasti, která se budou snoubit s kávou, kterou nám připraví
místní barista. Ochutnáme ﬁltrovanou kávu připravenou alternativním způsobem za pomocí chemexu, ale
také různě ochucené kávy z džezvy! Cena je 300 ... Více na webu

Putování po dobšických sklípcích
18.02.2017, Dobšice
Srdečně zveme na tradiční vinařskou akci pořádanou Spolkem dobšických vinařů ve vinařské obci Dobšice.
Začátek je v 10.00 hod. v místní sokolovně a ukončení degustací ve sklípcích je v 18.00 hod. Více informací
na webu a Facebooku Spolku dobšickýc... Více na webu

