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Boleradice 
1. 12.  Adventní tvoření a jarmark – od 14:30 h v sále městyse. Jako host vystoupí hudební amatérský soubor Musica Felix z Brna 

a v 17:30 h společné rozsvěcení stromečku v parku před radnicí. 
16. 12. Vánoční jarmark – pořádá ZŠ v Divadle Bratří Mrštíků. 
Bořetice 
8. 12. Vánoční jarmark – na sóle u kulturního domu. Pořádá kulturní komise. 
9. 12. Setkání se sv. Mikulášem – od 15:00 h v kostele. 
12. 12. Zpívání u vánočního stromu – celorepubliková akce Deníku – na sóle u kulturního domu. 
23. 12. Předvánoční koncert – od 17:00 h v kostele sv. Anny – vystoupí schola Srdce ze Šakvic, host Deo Gratias Bořetice. Vstupné 

dobrovolné. 
28. 12. Žehnání mladého vína – v kulturním domě. Pořádá SSR Kraví Hora a kulturní komise. 
Brumovice 
1. 12. Dopis Ježíškovi – 14:00 – 16:30 h u sokolovny. Rozsvícení vánočního stromu, tvořivé dílničky pro děti, zpívání pod vánoč-

ním stromem.  
12. 12. Česko zpívá koledy – společné zpívání pod vánočním stromem v rámci celorepublikové akce Deníku. V 18:00 h v parku 

pod kostelem. 
22. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu – prezentace v 9:30 h. 
26. 12. Štěpánský turnaj v mariáši 
Hustopeče  
1. 12. Muzejní bazar – ve 12:00 v Městském muzeu a galerii. 
1. 12. Adventní punčování s rozsvěcením vánočního stromu – od 13:00 h na Dukelském náměstí. Účinkuje country kapela 

Sedlo, klaun Hubert, děti z folklórního souboru Krajcárek, hudební školy Yamaha, ZUŠ Hustopeče, sbor The Candies. Další 
program – soutěž o nejlepší punč, jízda na ponících, živý Betlém, prohlídka kostela sv. Václava a sv. Anežky České, dílničky 
pro děti a další. 

2. 12. – 30. 12. 
 Výstava fotografií členů Fotoklubu Hustopeče – Městské muzeum a galerie. 
2. 12. 1. Adventní koncert – „Krok do Vánoc“ – v 18:00 h v kostele sv. Václava a sv. Anežky České. Účinkuje Deo Gratias, vstupné 

v předprodeji 80,- Kč, děti a důchodci 50,- Kč, na místě 100,- Kč/80,- Kč. 
4. – 21. 12. 
 Výstava MUDr. Zdenky Strouhalové – paličkování – v městské knihovně, Nádražní ulice. 
6. 12. Odkaz T. G. Masaryka – přednáška v Městské knihovně, Nádražní ulice v 17:00 h. 
6. 12. Mše svatá s Mikulášskou nadílkou – v 18:00 h v kostele sv. Václava a sv. Anežky České. 
7. 12. Taneční prodloužená – v 19:00 h v sále Společenského domu, Herbenova ulice. K tanci a poslechu hraje SV Band. 

Vstupné 100,- Kč, studenti a důchodci 70,- Kč, účastníci kurzu zdarma. 
8. 12. Adventní povídání o Malawi – v 18:00 h v Křesťanském centru AC, Kollárova 7. Provází jazzová skupina Jezero. 
9. 12. 2. Adventní koncert – Husak Quartet – v 18:00 h v evangelickém kostele. 
11. 12. O princezně, Luciášovi a makových buchtách – divadelní představení pro děti - v 9:00 h ve Společenském domě, Herbe-

nova ulice. 
16. 12. 3. Adventní koncert – Boršičanka Antonína Koníčka – v 18:00 h ve Společenském domě, Herbenova ulice. 
19. 12. Vysavač – one mane show Boba Klepla. V 19:30 h ve Společenském domě, Herbenova ulice. Vstupné 320,-  350,- Kč. 

Předprodej v TIC nebo na Ticketstream. 
22. 12. Vánoční divadlo – v 17:00 h v kostele sv. Václava a sv. Anežky České. 
23. 12. 4. Adventní koncert – „Bez toho nejsou Vánoce“ – účinkuje Zuzana Stirská & Fine Gospel Time. V kostele sv. Václava a 

sv. Anežky České v 18:00 h. Vstupné v předprodeji 180,- Kč, děti a důchodci 130,- Kč, na místě 220,- Kč/150,- Kč. Předpro-
dej v TIC a Ticketstream. 

Klobouky 
1. 12. Vánoční koncert v evangelickém kostele  
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu – v 17:00 h na náměstí, doprovodný program místních škol, občerstvení. 
16. 12. Vánoční program v muzeu – od 14:00 h. Pořádá Město Klobouky. 
28. 12. Předsilvestrovská zábava – sokolovna ve 20:00 h. Vystoupí hudební skupina Modul a DJ Johny Gregory. Pořádá Město 

Klobouky ve spolupráci s FbC Aligators. 
 
 
 
 



Kobylí 
2. 12. Adventní odpoledne – v Muzeu obce Kobylí od 14:00 h. Vernisáž výstavy Jak jsme slavili Vánoce – 70. léta. Ukázka tradič-

ních vánočních zvyků, vánoční dílna pro děti, minijarmark. 
8. 12. Zpívání pod věží – začátek v 15:00 h, vystoupí děti z MŠ, ZŠ, Farníček, Smíšený sbor Jarmily Borovičkové. Proběhne jar-

mark vánočních výrobků. 
12. 12. Česko zpívá koledy – společné zpívání vánočních koled v rámci celorepublikové akce Deníku. V 18:00 h u muzea. 
26. 12. Štěpánská zábava – v 17:30 h sraz pod věží, 18:00 sólo letošních a budoucích stárků, průvod dědinou do  Synotu a ke 

Kaňům. 20:00 h zábava, k tanci a poslechu hraje dechová hudba Sklepanka.  
27. 12. Svěcení vína – v 19:00 h v sokolovně. Vína posvětí otec Tomáš. Vystoupí Mužáci z Kobylí a zahraje Sklepanka. 
Krumvíř 
2. 12. Advent – rozsvěcení stromu. 
8. 12. Mikulášská zábava 
9. 12. Adventní koncert – v kulturním domě. 
16. 12. Stříbrná neděle v muzeu – od 14:00 h minijarmark se jmelím, výtvarnými dílničkami, dekoracemi, dárky, punčem a výsta-

vami o tom, jak se stolovalo za První republiky. 
Křepice 
12. 11. – 10. 12. 
 Pomáhejte s hasiči – 5. ročník. Sběr nových hraček pro děti z onkologického a traumatologického oddělení FDN Brno. 

Sběr hraček po – pá 17:00 – 19:00 h v místní hasičské zbrojnici. 
2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu – u obecního úřadu. Vystoupí děti z MŠ. 
9. 12. Vánoční jarmark – pořádá MC Klubíčko. 
16. 12. 3. adventní neděle – vystoupí děti z MŠ. 
23. 12. 4. adventní neděle – Živý Betlém. 
Morkůvky 
1. 12. Adventní aranžmá – od 14:00 h v kulturním domě. Výroba adventních věnců, svícnů a dekorací, tvořivé dílny. Drobné 

občerstvení. Vstupné dobrovolné, možnost zakoupení materiálu a přízdob na místě. 
2. 12. Mikulášský turnaj ve stolním tenise – od 14:00 h v kulturním domě. Sportovní odpoledne pro všechny od 6 do 100 let.  
8. 12. Košt mladých vín – ochutnávka letošních vín od místních i okolních vinařů. Od 18:00 do 24:00 h v kulturním domě. Od 

20:00 h hraje cimbálová muzika. Konzumační lístek 150,- Kč (sklenička, degustace vín a drobné občerstvení).  
12. 12. Česko zpívá koledy – společné zpívání koled v rámci celorepublikové akce Deníku. U muzea v 18:00 hodin. 
16. 12. Vánoční koncert – od 16:00 h v kulturním domě. V programu vystoupí děti z DS Peřinka a další, mužácký sbor Suchá 

hruda.  
22. 12. Předvánoční povídání a tvoření v knihovně – od 16:00 h. Odpoledne pro celou rodinu – čtení, povídání, zpívání, tvoření 

s dětmi, ochutnávka cukroví, drobné občerstvení. 
26. 12. Štěpánské zpívání v Kaštance – společné zpívání vánočních koled s mužáckým sborem Suchá hruda v Kaštance od 15:00 

h. Občerstvení – svařák, čaj. 
Němčičky  
1. – 2. 12 
 Zahájení lyžařské sezóny – lyžařský areál TJ Sport Němčičky. Aktuální provozní doba bude dle počasí postupně aktualizo-

vána na www.sportnemcicky.cz. 
2. 12. Předvánoční jarmark – pořádá ZŠ a MŠ v kulturním domě. 
22. 12. Dodělaná s gulášem – od 17:00 h v kulturním domě. Pořádají Mužáci z Němčiček. Od 18:00 h zahraje dechová hudba 

Sklepanka. 
23. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – nadační akce pro Domovinku Němčičky, o.p.s. Na nádvoří kulturního domu. 
31. 12. Slovácký Silvestr – pořádá Slovácký sklep. 
Nikolčice 
1. 12. Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark – od 14 hodin. 
Popice 
1. 12. Svatoondřejská ochutnávka a žehnání mladých vín – od 15:00 h v kulturním domě. Pořádají Vinaři. 
7. 12. Mikulášská besídka – v 18:00 h v kulturním domě. Pořádá Spolek popických žen. 
28. 12. Poslední střílení v roce 2018 – střelnice Popice.  
29. 12. Posezení u cimbálu – pořádá komise kultury od 16:00 h v kulturním domě. Účinkuje cimbálová Aleše Smutného se zpě-

vákem Karlem Hegnerem. 
Pouzdřany 
1. 12. Setkání s důchodci – v 16:00 h v sále kulturního domu. Vystoupí děti z MŠ a Pouzdřanské Pupěnky, z.s. Pořádá Komise 

pro kulturu a školství obce Pouzdřany. 
8. 12. Vánoční zpívání – od 18:30 h před OÚ. Koledy zazpívají děti ze ZŠ a Mužáci z Popic. Pořádá Komise pro kulturu a školství. 
8. 12. Svěcení mladých vín – posvěcení mladých vín od místních i okolních vinařů farářem, volná degustace s doprovodem Mu-

žáků z Popic od 19:00 h v sále kulturního domu. Pořádá Pouzdřanský zdar, z.s., vstupné 130,- Kč nebo 2x  láhev 0,7 l 
mladého vína, občerstvení připraveno. 

16. 12. Vánoční tancovánky – hudebně zábavný program pro děti s fešákem Pínem. Začátek v 15:00 h v sále kulturního domu, 
pořádá Komise pro kulturu a školství. 

 



Starovičky 
2. 12. Rozsvěcování vánočního stromu – v 15:00 h v kulturním domě, vánoční dílny a vystoupení dětí ze ZŠ. 
9. 12. Z adventu do Vánoc – pásmo adventních a vánočních zvyků a tradic. V 16:00 h v kulturním domě. Pořádá ochotnický 

spolek Kadet. Vstupné 50,- Kč, výtěžek pro místní MŠ, ZŠ a domov Narnie v Morkůvkách. 
15. 12. Poslední leč – od 19:00 h v kulturním domě. K tanci a poslechu hraje kapela Vonička V-Band. Pořádá MS Starovičky.  
31. 12. Silvestrovský ohňostroj – ve 24:00 h. 
Starovice 
2. 12. Rozsvěcování vánočního stromu – v 15:00 h na návsi. Pořádá obec. 
26. 12. Košt mladých vín – v sokolovně. Pořádají Vinaři. 
Strachotín 
1. 12. Vánoční dílničky – ve 14:00 h v přísálí obecního úřadu. Výroba adventního věnce nebo lucerničky na půlnoční mši. 
2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu – v parčíku u obecního úřadu. Vystoupí děti z MŠ a Habánku, posvěcení a rozsvícení 

stromu, Ježíškova pošta a zvířátka od pana Janíčka. Občerstvení zajištěno. 
5. 12. Mikulášská nadílka – od 17:00 h v sále obecního úřadu. Připravené balíčky pro všechny hodné dětičky. 
27. 12. Svěcení mladých vín – 16. ročník – v 18:00 h v kostele svěcení vín, od 19:00 h ochutnávka mladých vín v sále OÚ. K po-

slechu i tanci zahraje cimbálová muzika, občerstvení zajištěno. Vstupné 60,- Kč, sklenička 40,- Kč. 
Šakvice 
1. 12. Košt mladých vín a domácích pochutin – sokolovna od 13:00 h.  
8. 12. Vánoční koncert folklórního souboru Hanýsek – od 17:00 h v kulturním domě. 
15. 12. Vánoční koncert dechové hudby Túfaranka – od 19:00 h v kulturním domě. 
25. 12. Koncert skupiny Srdce – od 17:00 h v kostele. 
Uherčice 
8. 12. Český děják – divadelní představení v podání DS Doveda Sloupnice. Autorský kabaret inspirovaný českou historií. V 18:00 

h v kulturním domě. Vstupné 70,- Kč, děti do 12 let 40,- Kč. 
31. 12. Divadelní Silvestr – předprodej vstupenek do 16. 12. na fcb Bezkamen – vstupné 200,- Kč (malé občerstvení, divadelní 

sklenička, Bohemia sekt, půlnoční ohňostroj, hudba a divadelní vystoupení). 
Velké Němčice  
25. 12.  Štěpánská zábava 
Velké Pavlovice 
1. 12. Den otevřených dveří na ZŠ – o d 14:00 do 17:00 h.  
2. 12. Tancem a písní pomáháme dětem – benefiční koncert v 16:00 h v sokolovně. Vystoupí dětské folklórní soubory Floriánek 

a Žižkovjánek, cimbálová muzika Polička při ZUŠ, Ludmila Malhotská v doprovodu Jana Melichara, Hanáckoslovácký 
krúžek. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován dětem v DD ve Štítech. 

7. 12. Adventní koncert – Spiritual Kvintet – od 18:00 h v sokolovně. Vstupné v předprodeji 150,- Kč, na místě 200,- Kč. 
8. 12. Duende Tom Zvardon and Friends – od 19:00 h v Ekocentru Trkmanka. Charitativní koncert na podporu vybudování no-

vého Domova Betlém v Kloboukách. Pořádá Rotary Club Valtice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice a Ekocentrem 
Trkmanka. 

12. 12. Česko zpívá koledy – společné zpívání vánočních koled v rámci celorepublikové akce Deníku – v 18:00 h na náměstí před 
radnicí. Na zahřátí čaj, svařák… 

15. 12. Oblastní přebor JMK v badmintonu – kategorie U15. Ve sportovní hale ZŠ v 9:00 h.  
15. 12.  Rockové Vánoce 2018 - Arakain, Aliens, Alkehol. V sokolovně od 19:00 h.  
16. 12. Vánoční jarmark 2018 – od 13:00 h. před radnicí 
18. 12. Vánoční jarmark „na kruháči“ – ve 13:00 – 17:00 h na prostranství před gymnáziem. Možnost zakoupit vánoční dárky a 

něco dobrého na zub. 
18. 12. Vánoční koncert – program studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 17:00 h. Pořádá Gymnázium. 
31. 12.  Silvestr & Nový rok před radnicí – půlnoční setkání občanů a společné přivítání roku 2019 na náměstí u radnice. Odpočí-

távání posledních vteřin starého roku, půlnoční přípitek a malá světelná show. 
2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu a jarmark – před kulturním domem. 
27. 12. Žehnání mladého vína – v kulturním domě. 
Vrbice 
2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu a jarmark v sále kulturního domu. 
27. 12. Žehnání mladého vína – v kulturním domě od 17:00 h. 
Zaječí 
2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu – od 17:00 h u kostela sv. jana Křtitele. Vystoupí děti ze ZŠ a MŠ, prodej vánočních dekorací. 
22. 12. Vánoční koncert – od 17.00 h v kostele sv. Jana Křtitele v Zaječí. Vystoupí Eva Henychová. 
26. 12. Štěpánský turnaj ve stolním tenise – od 9:00 h v tělocvičně ZŠ. Občerstvení zajištěno. 
 
 
 
 
 


