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Blatnice pod Svatým Antonínkem www.obecblatnice.cz  tel.: 518 331 225 

15. 9.  Blatnické vinobraní / V 14.00 vyjde od OÚ průvod krojovaných s obřím 
hroznem k areálu Pod búdami, kde proběhne program s folklorními soubory 
a pěveckými sbory, poté cimbálová a dechová hudba  

 
Boršice u Blatnice   www.borsiceublatnice.cz  tel.: 572 582 712 

  1. 9. 4. ročník turnaje ve vaření kotlíkového guláše / Vařit se začíná ve 13.00, 
od 17.00 ochutnávky, k poslechu a tanci hraje cimbálová muzika Fraj / 
Domek lidových tradic  

 
Hluk      www.mestohluk.cz   tel.: 572 111 312 

  1. 9. Z pohádky do pohádky / Zábavné putování pro děti po trase plné 
pohádkových postav a překvapení s plněním úkolů a závěrečnou diskotékou 
/ Start od 14.00 do 15.00 od tvrze  

  1. 9. Dobrodružství pána v klobouku / Den otevřených dveří oddílové 
klubovny skautů s hrami, povídáním a dalšími aktivitami pro děti i rodiče / 
Turistická ubytovna - sportovní stadion / 14.30 – 17.30 

  1. 9. Extraliga žen ve stolním tenisu / Malý sál sportovní haly / 15.00 

 
Hroznová Lhota    www.hroznovalhota.cz  tel.: 518 327 120 

  1. 9. Soutěž mladých hasičů / 6. ročník Ligy mladých hasičů Jihomoravského a 
Trnavského kraje / Hřiště u školy / 13.00 

22. - 23. 9. Výstava cibule a česneku / Chovatelský areál  

29. - 30. 9.   Dny otevřených ateliérů Jihomoravského kraje 2018 / Dny, kdy malíři, 
sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři i další umělci otevřou své ateliéry 
široké veřejnosti / V rámci této akce bude otevřena keramická dílna pana 
Josefa Benedíka, tel.: 720 100 442 / www.gvuhodonin.cz  

http://www.obecblatnice.cz/
http://www.borsiceublatnice.cz/
http://www.mestohluk.cz/
http://www.hroznovalhota.cz/
http://www.gvuhodonin.cz/
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Hrubá Vrbka     www.hrubavrbka.cz   tel.: 518 329 798 

13. - 15. 9.  Bazárek dětského a těhotenského zboží 

23. - 24. 9.  Výstava zahrádkářů / KD 

29. 9.  Hudecký den / 6. ročník folklorního pořadu věnovaného vzpomínce na 
významné osobnosti horňáckého folklóru za účasti cimbálových muzik, 
pěveckých sborů, folklórních souborů i sólistů / KD   

 
Javorník     www.javornik-ho.cz   tel.: 518 329 208 

  1. 9. VII. javornické mistrovství ve vaření gulášů / Soutěž o nejlepší guláš 
s odpoledním a večerním programem pro všechny věkové kategorie / Celé 
odpoledne hraje cimbálová muzika, harmonikáři, country skupina aj., 
degustuje se víno a několik druhů točeného piva / Hřiště / Přihlášky na e-
mail: javor.gulas@seznam.cz / Tel.: 773 772 366 

 
Kněždub     www.knezdub.cz   tel.: 530 332 731 
 
 1. 9. Kněždubské vinobraní / Od 14.30 průvod krojovaných od baru „U 

Pumpy“, od 15.00 zarážání hory, otvírání hory a slavnost vinobraní 
s vystoupením folklórních souborů a pěveckých sborů / Po programu 
beseda u cimbálu s CM Růža / Před Sokolovnou 

  2. 9. Odpolední grilování / Farní zahrada / 15.00 

15. – 16. 9. Výstava drobného zvířectva / Areál Českého svazu chovatelů / 13.00 
 

Kuželov     www.kuzelov.com   tel: 518 329 824 

21. - 22. 9.  Podzim pod větrákem / Hudební víkend v okolí větrného mlýna / V Pá od 
19.00 v restauraci hraje seskupení Sebranica (výběr muzikantů) a zpívá 
mužský sbor a sólisté / V So hraje Cumbal a 2ndBand od 15.00 na celnici a 
od 19.00 v restauraci / Restaurace Penzion „U Mlýna“ / 
www.uvetrnehomlyna.cz / Tel.: 775 357 220 

 
Lipov      www.obeclipov.cz   tel.: 518 338 134 

  1. 9. Den otevřených dveří Vinařství Agrolip / Prohlídka sklepního 
hospodářství a vinohradnické techniky, degustace vín, moštu a burčáku, 

http://www.hrubavrbka.cz/
http://www.javornik-ho.cz/
http://www.knezdub.cz/
http://www.kuzelov.com/
http://www.uvetrnehomlyna.cz/
http://www.obeclipov.cz/
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grilované a uzené speciality, pro děti skákací hrad a malování na obličej / 
Hraje CM Petra Galečky / Vinařství Agrolip Lipov / 13.00 – 19.00 / 
http://agrolip.cz / Tel.: 518 338 286  

  1. 9. Lipovská desítka / 9. ročník silničního běhu a 25. závod Moravsko-
slovenského běžeckého poháru / Náměstí před ZŠ / Start 1. dětské kategorie 
v 14.30, hlavní závod v 16.30 / www.bkhod.webnode.cz / Tel.: 606 156 937 

   
Louka       www.obeclouka.cz   tel.: 518 338 133 

  1. 9.   End of Summer / Zábava k ukončení prázdnin s DJ / Areál Pod Hájem 

  7. 9.   Výstava bojové techniky / Výstava spojená s přednáškou o I. a II. sv. válce, 
přednáší Jan Halíček / Přísálí KD / 17.00 

20. 9.   Houby na náš stůl / Přednáška Ing. Jana W. Jongepiera / Knihovna / 16.00 

22. - 23. 9. Výstava ovoce a zeleniny / KD 

 
Malá Vrbka    www.malavrbka.cz   tel.: 518 329 510 

29. - 30. 9.   Dny otevřených ateliérů Jihomoravského kraje 2018 / Dny, kdy malíři, 
sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři i další umělci otevřou své ateliéry 
široké veřejnosti / V rámci této akce bude otevřena tkací dílna paní Hany 
Buchtelové, tel.: 603 534 478 / www.gvuhodonin.cz 

 
Moravský Písek    www.moravskypisek.cz  tel.: 518 387 370 

 

  2. 9. Farní den / Zábavné odpoledne pro všechny – hudební a sportovní soutěže, 
humorná divadelní scénka od pořadatelů, výtvarné dílničky pro nejmenší, 
občerstvení / 15.00 

14. 9. Slavnostní zahajovací táborák po prázdninách pro děti i dospělé / 
www.zelenacimp.estranky.cz / Tel.: 605 290 741 

22. 9. Pytlácká stezka / Vycházka do přírody pro děti i dospělé 

22. 9. Zvaní na tradiční hody s právem / Sraz před OÚ v 9.00 

22. 9. Burčákové slavnosti / Kulturní program, občerstvení / Místní vinný sklep 
 / Tel.: 603 544 669 
 
 
Nová Lhota     www.novalhota.cz   tel.: 518 383 029 

 
22. 9. Hody / Hodová zábava s kapelou Generace / KD  

http://agrolip.cz/
http://www.bkhod.webnode.cz/
http://www.obeclouka.cz/
http://www.malavrbka.cz/
http://www.gvuhodonin.cz/
http://www.moravskypisek.cz/
http://www.zelenacimp.estranky.cz/
http://www.novalhota.cz/
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29. 9. Sáharé / 6. ročník akce, na níž zdejší folklórní skupina předvádí pásmo 
inspirované dávným životem a těžkou prací Sáharů – místních dřevorubců – 
kácení stromů tradičním způsobem spojené se zpíváním saharských písní, 
opékáním špeku a podáváním novolhotské kyselice / Sraz účastníků u KD 
v 15.00, odtud výstup na Kubíkův vrch, kde proběhne kulturní program 

 
Ostrožská Nová Ves   www.onves.cz   tel.: 572 598 115 

  2. 9. Nedělní odpoledne s dechovkou / K tanci a poslechu hraje DH Vlčnovjané 
/ Lázeňská kolonáda Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves / 14.00 – 18.00 

16. 9. Nedělní odpoledne s dechovkou / K tanci a poslechu hraje DH 
 Novovešťanka / Lázeňská kolonáda Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves / 
 14.00 – 18.00 

22. 9.  Tchýně na zabití / Divadelní hra Jakuba Zindulky, hrají Dana Homolová, 
Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná a Martin Kraus / Společenský sál / 19.00 / 
Tel.: 572 598 115 

  
Radějov       www.radejov.cz  tel.: 518 337 828  

15. 9. Partyzánská dvacítka / Chodecko-běžecký závod / V 9.00 od SSC / 
www.partyzanska.cz / Tel.: 721 370 956 

16. 9. Krojovaná pouť na Žerotín / Ve 14.00 odchod poutníků od kostela sv. 
Cyrila a Metoděje, v 15.00 mše svatá na Žerotíně 

30. 9. Výstava ovoce, zeleniny a květin / Budova ZŠ  

      
Strážnice      www.straznice-mesto.cz  tel.: 518 325 721 

29.3.-30.9. Výstava modrotisku / Výstava předmětů z modrotiskové dílny Antonie 
Dostálkové / Městské muzeum – sklepení / www.muzeum-
straznice.webnode.cz / Tel.: 518 334 155 

27.5.-23.9. Svět kostiček / Putovní výstava exponátů ze stavebnice Lego / Městské 
muzeum / www.muzeum-straznice.webnode.cz 

3.6. – 30.9. Žili mezi námi / Výstava věnovaná bývalé židovské komunitě ve Strážnici / 
/ Synagoga / www.muzeum-straznice.webnode.cz  

  2. 9.  Mezigenerační den / Vystoupení souboru Demižón a interaktivní aktivity 
propojující všechny generace / Domov pro seniory / 14.00 / 
www.dsstraznice.cz / Tel.: 518 332 128 

 

http://www.onves.cz/
http://www.radejov.cz/
http://www.partyzanska.cz/
http://www.straznice-mesto.cz/
http://www.muzeum-straznice.webnode.cz/
http://www.muzeum-straznice.webnode.cz/
http://www.muzeum-straznice.webnode.cz/
http://www.muzeum-straznice.webnode.cz/
http://www.dsstraznice.cz/
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  2. 9.  Folklorní hry Strážnice 2018 / Neformální recesistické soutěžní klání 
mezi folklorními soubory nejen ze Slovácka na téma „Všichni jsou už 
v Mexiku“ / Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - skanzen / 14.30 / 
www.skanzenstraznice.cz / Tel.: 518 332 173 

  2. 9. John „Del Toro“ Richardson / Vystoupení amerického bluesového 
kytaristy s kapelou, předkapela WBand / KD Strážničan / 18.00 / 
www.kulturnidumstraznican.cz / Tel.: 518 334 762  

  7. 9. Strážnický dětský sportovní pel-mel / Možnost vyzkoušet si různé 
sportovní aktivity strážnických sportovních klubů / Areál TJ Jiskra / 9.00 – 
13.00 / www.ddmstraznice.cz /  Tel.: 739 354 587 

  8. 9.  Strážnické vinobraní / 20. ročník celodenní vinařské slavnosti spojené 
s jarmarkem řemeslných výrobků, krojovaným průvodem městem, zábavou 
ve víchách, cimbálovými muzikami aj. / Náměstí Svobody / 10.00 / 
www.kulturnidumstraznican.cz 

  9. 9. Strážnické rockové slavnosti / Další ročník jazz rockových hvězdných 
kapel a osobností, letos vystoupí Velká Svačina, WBand a JazzQ / 15.00 / 
Náměstí Svobody / www.kulturnidumstraznican.cz / Tel.: 518 334 762 

16. 9.  Podzim na dědině / Naučný program zaměřený na tradiční způsoby 
hospodaření a podzimní práce na vesnici na přelomu 19. a 20. století / 
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - skanzen / 9.00 – 16.00 / 
www.skanzenstraznice.cz / Tel.: 518 332 173 

16. 9.  Krteček / Pohádkové setkání pro nejmenší / Dům dětí a mládeže / 15.00 -
17.00 / www.ddmstraznice.cz /  Tel.: 739 354 587 

22. 9. Velká drakiáda / Soutěž v létání draků pro celou rodinu / Letiště Strážnice 
/ 15.00 - 17.00 / www.ddmstraznice.cz 

26. 9.  Jaroslav Dušek: Čtyři dohody / Divadelní představení - one man show 
s Jaroslavem Duškem na motivy stejnojmenného bestselleru / KD Strážničan 
/ 19.00 / www.kulturnidumstraznican.cz 

27. 9.  Jaroslav Dušek: Pátá dohoda / Divadelní představení navazující na 
předchozí, výtěžek z obou her bude použit na charitativní účely / KD / 19.00 
/ www.kulturnidumstraznican.cz 

29. 9. Michalovi mazlíčci / Dětské představení Michala Nesvatby / KD / 15.00 / 
www.kulturnidumstraznican.cz  

 

 

http://www.skanzenstraznice.cz/
http://www.kulturnidumstraznican.cz/
http://www.ddmstraznice.cz/
http://www.kulturnidumstraznican.cz/
http://www.kulturnidumstraznican.cz/
http://www.skanzenstraznice.cz/
http://www.ddmstraznice.cz/
http://www.ddmstraznice.cz/
http://www.kulturnidumstraznican.cz/
http://www.kulturnidumstraznican.cz/
http://www.kulturnidumstraznican.cz/
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Tasov      www.tasov-ho.cz   tel.: 518 327 336 

28. - 30. 9. Václavské hody / V Pá od 19.00 posezení u burčáku s cimbálovou muzikou, 
v So v 10.00 stavění máje a v 19.00 hodová zábava s kapelou Bigbíty Rock, 
v Ne v 10.30 mše svatá u kaple sv. Václava, od 13.00 obchůzka po obci s DH 
Rytmus 

 
 

Tvarožná Lhota    www.tvarozna-lhota.cz  tel.: 518 337 726 

  1. 9. Turnaj mezi dolním a horním koncem dědiny a ukončení prázdnin / 
Fotbalové hřiště  

29. 9.  Oskorušobraní na Salaši Travičná / 14. ročník akce se zajímavým 
tematickým i kulturním programem – prohlídka areálu a atrakcí, výběrový 
košt oskorušovic, tradiční výrobky a ochutnávky, degustace oskeruše 
presidia Slow food, vyhlášení „Královny oskeruší 2018“, výstava vzácného 
ovoce, soutěže a hry pro malé i velké, vyjížďky na koních aj., hraje PS Band a 
Fčeličky / Salaš Travičná / 13.00 / www.straznicko.cz / Tel.: 724 162 265 

   

Uherský Ostroh    www.uhostroh.cz   tel.: 572 503 960 

9.9. – 4.11. Výstava obrazů ostrožského malíře Josefa Pšurného / Vernisáž výstavy 
9. 9. v 15.00 / Zámecká galerie 

12. 9. Trénink paměti / Seminář s Janou Bílkovou, věnovaný teorii i praktickým 
cvičením zaměřeným na posilování paměti / Zámek – taneční sál / 17.30  

15. 9.  Ostrožské oslavy Dne evropského dědictví / Komentované prohlídky po 
 městě s paní V. Hendrychovou v 10.00 a v 14.00 od budovy IC / 
 Zpřístupnění ostrožského kostela sv. Ondřeje veřejnosti v době od 8.00 do 
 12.00 / Koncert „Hudba v myšlenkách Masarykových“ v koncertním sále na 
 zámku od 19.00 / Noční prohlídky zámecké věže od 19.30 do 21.00 

15. 9.  Hudba v myšlenkách Masarykových / Koncert k připomínce výročí 100 
 let od vzniku samostatného Československa / Zámek – koncertní sál / 19.00  

23. 9. Koncert k  260. výročí posvěcení kostela sv. Ondřeje / Koncert CM 
 Gracia a Jožky Černého / Chrám sv. Ondřeje / 16.00 
    

Velká nad Veličkou   www.obecvelka.cz   tel.: 518 670 693 

15. 9. Kurz krasopisu a kaligrafie – dámské pérko / Kurz pro všechny, kteří 
navzdory počítačovému věku ještě stále rádi píší psacím písmem / KD / 9.00 
– 13.00 / Přihlášky předem na: www.gebauerova.com  

http://www.tasov-ho.cz/
http://www.tvarozna-lhota.cz/
http://www.straznicko.cz/
http://www.uhostroh.cz/
http://www.obecvelka.cz/
http://www.gebauerova.com/
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15. 9. Kurz krasopisu a kaligrafie – fixy a štětce / Kurz zaměřený na psaní 
štětečkovým fixem a štětcem / KD / 14.00 – 17.00 / Přihlášky předem na: 
www.gebauerova.com  

21. - 22. 9. Ukliďme si domácnost / Akce ve spolupráci s  Ukliďme Velkou / 
www.kdvelka.cz / Tel.: 606 025 909  

26. 9. Kurz tance pro dospělé i studenty / Kurz klasických tanců pro 
začátečníky i pokročilejší s tanečním mistrem Liborem Brožíkem a jeho 
partnerkou / Přihlášky předem / Tančí se každou středu od 20.00 / KD – 
velký sál / www.kdvelka.cz / Tel.: 606 025 909 

 

Veselí nad Moravou   www.veseli-nad-moravou.cz tel.: 518 670 106 

15.6.-15.9. Výstava Genesis: Variácie / Výstava děl občanského sdružení výtvarníků 
z Holíča / Soukromá galerie Jiří Konečný (prostory České Pojišťovny, a.s.) / 
Tel.: 518 322 715, 602 719 102 

17.8.- 8.9. Aleš Zapletal a Šárka Koudelová: MOLO / Výstava dvou mladých 
výtvarníků, kteří se ve svých obrazech zabývají krajinou, geologií a 
environmentálními tématy obecně / Městská galerie Panský dvůr / 
http://galerie.kultura-veseli.cz / Tel: 602 618 630 

20.8.-28.10. Krojované panenky / Výstava v Městském muzeu / www.masaryk.info / 
Tel.: 518 322 412 

  1. 9. Adopční den / 4. ročník akce organizované na podporu opuštěných a 
týraných zvířat za účelem najít jim nový domov - umísťovací výstava psů 
z útulku a jejich adopce, finanční a materiální sbírka, doprovodný program, 
hudba a občerstvení / Ranch Mississippi River / 14.00 / www.rancveseli.cz 
/ Tel.: 605 304 850 

  1. 9.  Burčákové posezení u cimbálu / Ochutnávky burčáku, prohlídky sklepa, 
degustace místních vín – to vše za doprovodu Horňácké cimbálové muziky 
Kubíci / Zarazické sklepy / 18.00 / www.kultura-veseli.cz/ Tel.: 602 618 
595 

  1. 9. Country večer / El Dorado – country / Ranch Mississippi River/ 20.00 / 
www.rancveseli.cz / Tel.: 605 304 850 

3. - 7. 9. Veselí v pohybu / Týden plný sportovních a pohybových aktivit s možností 
aktivního zapojení – určeno všem věkovým kategoriím / V programu i 
setkání se sportovními osobnostmi v Pá v 18.00, od 20.00 hudební 
vystoupení: Jakub Ondra a kapela UDG / Náměstí Míru / Tel.: 739 177 770 

  7. 9. Výroba šperků / Tvůrčí dílna v rámci Ženského klubu Ester / Zarazické 
centrum / 17.00 / www. veseli-nad-moravou.dcpr.cz / Tel.: 605 274 910 

http://www.gebauerova.com/
http://www.kdvelka.cz/
http://www.kdvelka.cz/
http://www.veseli-nad-moravou.cz/
http://galerie.kultura-veseli.cz/
http://www.masaryk.info/
http://www.rancveseli.cz/
http://www.kultura-veseli.cz/
http://www.rancveseli.cz/
http://www.veseli-nad-moravou.dcpr.cz/
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  9. 9. Otevření městské knihovny / Od 10.00 den otevřených dveří nově 
zrekonstruované knihovny, od 14.00 program pro děti, v 15.00 slavnostní 
přípitek a uvedení výstavy knižních ilustrací, v 15.30 pohádkové divadelní 
představení, v 18.00 Listování: Kluk z kostek – cyklus scénických čtení za 
účasti autora Keitha Stuarta, který je novinářem anglického deníku The 
Guardian / KD / http://knihovna.kultura-veseli.cz / Tel: 602 618 632 

13. 9. André Rieu – koncert z Maastrichtu 2018 / Záznam letního koncertu 
charismatického „krále waltzu“ z jeho rodného Maastrichtu s řadou hostů a 
oblíbených melodií / Kino Morava / 18.00 / www.kinomorava.cz / Tel.: 
724 130 770 

14.9.-30.11.Vladimír Groš: Snídaně v trávě / Výstava keramických plastik a koláží 
známého veselského výtvarníka / Vernisáž výstavy 14. 9. v 18.00, úvodní 
slovo PhDr. Oskar Brůža / Soukromá galerie Jiří Konečný (prostory České 
Pojišťovny, a.s.) / Tel.: 518 322 715, 602 719 102 

14. 9.  Kurz lidových tanců pro veřejnost a beseda u cimbálu / „Folklórní 
taneční“ pořádané v rámci příprav na hody ve Veselí – v 1. části se učí 
veselské sedlcké od zkušených tanečníků ze souboru Radošov / Začátek 
v 19.00, od 21.00 beseda u cimbálu / TC Veselska - Panský dvůr / 
www.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 595 

14. 9.  Živé kvety / Koncert bratislavské skupiny hrající syrový garážový rock 
s využitím blues a folkrocku / Kafé v kině / 20.00 / www.kultura-veseli.cz / 
Tel.: 602 618 630 

15. 9. Wikingský pohár / Nultý ročník turnaje v kopané o putovní pohár / Ranch 
Mississippi River/ 8.30 / www.rancveseli.cz / Tel.: 735 975 491 

15. 9. Košt gulášů III. / Ranch Mississippi River / 9.00 / www.rancveseli.cz / Tel.: 
605 304 850   

15. 9.  Den otevřených památek / Od 14.00 zpřístupněn kostel sv. Andělů 
strážných, židovský hřbitov, synagoga, Panský dvůr a letos nově i lidový 
„krajní“ dům v Zarazicích / www.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 630 

16. 9.  Přednáška Čs. opevnění – mobilizace čs. armády v roce 1938 na 
Slovácku / Přednáška amatérského historika Zdeňka Hanáčka / Panský 
dvůr – přednáškový sál / 18.00 

20. 9.  Robert Balzar Trio / Tříčlenná hudební skupina hrající současný jazz 
patřící mezi nejrespektovanější soubory na české jazzové scéně / Kafé 
v kině / 20.00 / www.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 630 

 

http://knihovna.kultura-veseli.cz/
http://www.kinomorava.cz/
http://www.kultura-veseli.cz/
http://www.kultura-veseli.cz/
http://www.rancveseli.cz/
http://www.rancveseli.cz/
http://www.kultura-veseli.cz/
http://www.kultura-veseli.cz/
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21. 9.  Kurz lidových tanců pro veřejnost a beseda u cimbálu / „Folklórní 
taneční“ pořádané v rámci příprav na hody ve Veselí – v 2. části se učí 
horňácké sedlácké / Začátek v 19.00, od 21.00 beseda u cimbálu / TC 
Veselska - Panský dvůr / www.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 595 

22. 9.  Zvaní na hody s chasou a muzikou / Putování stárků s chasou na koňském 
povozu napříč městem s pozvánkou na hodové veselí ve Veselí / Ve 14.00 
z Milokoště / www.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 595 

23.9.-18.11. Letem českým světem 1898/1998 / Působivá výstava fotografií 
důležitých míst naší republiky z roku 1898 a pak po sto letech / Vernisáž 23. 
9. 2018 v 16.00, od 17.00 beseda o výstavě s významnými hosty, např. 
fotografem a kurátorem výstavy Jaroslavem Bártou, fotografy Zdeňkem 
Helfertem a Danielou Horníčkovou, historičkou a překladatelkou Kateřinou 
Dejmalovou ad. / Hudební doprovod v podání HCM Petra Mičky / Městská 
galerie Panský dvůr / http://galerie.kultura-veseli.cz / Tel: 602 618 630 

26. 9. Společně v minulosti – společně v budúcnosti / Pěvecký koncert k 100. 
výročí vzniku ČSR s nejkrásnějšími áriemi a písněmi českých a slovenských 
skladatelů / Průvodní slovo prof. Miloš Schnierer / Koncertní sál ZUŠ / 
19.00 / www.zus-veseli.cz / Tel.: 518 309 651 

27. 9.  Kurz lidových tanců pro veřejnost a beseda u cimbálu / „Folklórní 
taneční“ pořádané v rámci příprav na hody ve Veselí – v 3. části se opakuje, 
co se tanečníci naučili v předchozích dvou lekcích / Začátek v 19.00, od 
21.00 beseda u cimbálu / TC Veselska - Panský dvůr / www.kultura-
veseli.cz / Tel.: 602 618 595 

28. - 30. 9. Andělské hody a lidový košt burčáku a místních specialit / V Pá 28. 9. 
v 16.00 hodové přípravy včetně máje na Panském dvoře, v 17.30 stavění 
máje s folklorními soubory, pěveckým sborem a cimbálovou i dechovou 
hudbou / V So 29. 9. od 9.00 na náměstí Míru lidový košt burčáku a místních 
specialit spojený s kulturním programem, od 11.30 husí hody od šéfkuchaře 
Romana Pauluse, od 13.00 vyzvedávání stárků v Zarazicích a v Milokošti, od 
14.00 vystoupení hostujících souborů na náměstí Míru, od 16.00 krojovaný 
průvod městem s vyzvednutím hodového práva, v 19.00 hodová zábava na 
KD / V Ne 30. 9. v 10.00 hodová mše v kostele sv. Andělů strážných, v 11.00 
zpívání před kostelem, v 15.00 v atriu MěÚ slavnostní hodový koncert / 
www.kultura-veseli.cz / Tel: 602 618 630 

29. 9. Pochod pro zdraví – Za krásami podzimu / Turistická akce do okolí 
Vřesovic s délkou trasy 12 nebo 17 km / Odjezd vlaku v 7.01 do Kyjova - 
zastávky, odtud busem do Vřesovic / www.pochod-pro-zdravi.estranky.cz / 
Tel.: 737 330 894 

 

http://www.kultura-veseli.cz/
http://www.kultura-veseli.cz/
http://galerie.kultura-veseli.cz/
http://www.zus-veseli.cz/
http://www.kultura-veseli.cz/
http://www.kultura-veseli.cz/
http://www.kultura-veseli.cz/
http://www.pochod-pro-zdravi.estranky.cz/
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29. - 30. 9.   Dny otevřených ateliérů Jihomoravského kraje 2018 / Dny, kdy malíři, 
sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři i další umělci otevřou své ateliéry 
široké veřejnosti / Ve Veselí bude v rámci této akce otevřena keramická 
dílna Vladimíra Groše v Milokošti, tel.: 728 941 191, a také Městské muzeum 
s výstavou Krojované panenky, tel.: 518 322 412 / www.gvuhodonin.cz 

 

Vnorovy      www.vnorovy.cz   tel.: 518 309 543 

22. 9.  Burčákové odpoledne / Hraje cimbálová muzika / Areál AJAX Lidéřovice / 
14.00 

 
Vytvořeno ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Strážnicko a se zástupci obcí a 

turistických informačních center na Veselsku a v Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko. 

http://www.gvuhodonin.cz/
http://www.vnorovy.cz/

