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Boleradice 
8.2. Hašler – divadelní hra v podání DS Jiřího Voskovce ze Sázavy. V divadle v 19:30 h. Rezervace a vstupenky na 

www.boleradice-divadlo.cz.  
9.2. Počestné paní aneb Mistr ostrého meče – divadelní hra v podání DS Bratří Mrštíků Boleradice. V divadle 

v 15:00 h. Rezervace a vstupenky na www.boleradice-divadlo.cz.  
15.2. Krojový ples 
22.2. Retro párty – pořádá Restaurace Na Bařině. 
22.2. Kulhavý mezek – premiéra divadelní hry v podání DS Bratří Mrštíků Boleradice. V divadle v 19:30 h. Rezervace 

a vstupenky na www.boleradice-divadlo.cz.  
23.2. Kulhavý mezek – divadelní hra v podání DS Bratří Mrštíků Boleradice. V divadle v 15:00 h. Rezervace a vstu-

penky na www.boleradice-divadlo.cz.  
29.2. Divadelní bál – v obecním sále od 19:30 h. Hraje Salonní orchestr Brno, cimbálová muzika Primáš. Rezervace 

a vstupenky na www.boleradice-divadlo.cz.  
Borkovany 
15.2. České legendy – koncert v klubu Black Roses od 20:00 h. Vystoupí: la Bande, dívčí kapela Loretta a legendární 

kapela Pumpa. 
Bořetice 
2.2. Dětský maškarní karneval – v kulturním domě od 15:00 h. Pořádá TJ Sokol. 
8.2. Hasičský ples – v kulturním domě od 20:00 h, pořádá SDH, hraje skupina The Teachers. 
15.2. Reprezentační ples SSR KH – v kulturním domě od 20:00 h. Pořádá Svobodná spolková republika Kraví Hora, 

rezervace míst na pilarlnetice@seznam.cz. 
29.2.  Krojový ples – v kulturním domě od 20:00 h. Pořádá krojovaná chasa, předtančení českou besedou v podání 

dětí, hraje Lácaranka. 
Horní Bojanovice 
1.2. Hasičský ples – od 20:00 h v kulturním domě, hraje dechová hudba Žadovjáci. 
22.2. Ostatková zábava – hraje skupina Šarže 54. 
Hustopeče 
1.2. Hustopečský masopust – zabijačka, víno a průvod masek. Od 10:00 h v ulici Na Hradbách. Bohatý doprovodný 

program. Pořádá M.S. Quatro a Hotel Rustikal. 
4. – 21.2. 
 Burza knih – ve vestibulu knihovny. 
5.2. Nerez&Lucia koncert obnovené folkové legendy. Kino v 19:30 h, předprodej na kinohustopece.cz. 
7.2. 56. Reprezentační ples Gymnázia T.G. Masaryka – téma: Alenka v říši divů, hraje The Shots. Společenský dům 

v 19:30 h. 
8.2. Hustopečské skákání – mítink světových výškařů s hudebním doprovodem – sportovní hala Spozam. 
8.2. Výroční 10. děkanátní ples – kostel sv. Václava a sv. Anežky České ve 20:00 h, téma Black&White. K tanci a 

poslechu hraje Na šikmé ploše. Předprodej na 606 423 012. 
9.2. Čert a Káča – divadelní pohádka v podání Divadelní agentury Praha. V kině v 10:00 h. 
9.2. Zájezd na bruslení – odjezd z autobusového nádraží v 13:45 h, ledová plocha v Břeclavi k dispozici 14:30 – 

15:30 h. Příspěvek účastníka 50,- Kč. 
9.2. Kresby, kaligrafie, rekonstrukce kroj. součástí – Lenka Baroňová a Kristýna Petříčková. Městské muzeum a 

galerie 10:00 h. 
10. – 16.2. 
 Národní týden manželství – celý týden „káva za hubičku“ manželským párům v Lazy Fox kinokavárně a Husto-

pečské mandlárně, 13. 2. zdarma film Tenkrát podruhé v kině v 19:00 h, 14.2.  hřiště na Lipové – 16:00 – 17:00 
h program pro manželské páry. Více na www.tydenmanzelstvi.cz. 

13.2. Afrika – cestopisná přednáška manželů Márových. Městská knihovna v 17:00 h. 
13.2. Vinařský čtvrtek – Vinařství Popela a Vinařství Horák – sklep ČZS od 18:00 h.  
23.2. Malování na hedvábí – seminář v CVČ Pavučina v 8:00 h. Přihlášky na pavučina.volny-cas. cz/ulitka. 
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27.2. Vinařský čtvrtek – Vinařství U Kapličky. Sklep ČZS od 18:00 h. 
27.2. Čtení ke kafi – kino Hustopeče v 19:30 h. Scénické čtení fejeton, účinkuje autorské divadlo MALÉhRY Daniely 

a Nikoly Zbytovských a Barbory Seidlové. Předprodej na www.hustopece.cz, vstupné 200,- Kč. 
29.2. Děkanátní setkání mládeže  - Kostel sv. Václava a sv. Anežky České ve 13:00 h. 
1.-29.2. 
 Program kina a předprodej vstupenek– www.kinohustopece.cz. 
Klobouky 
7.2. Ples MěSOŠ – v Sokolovně ve 20:00 h. 
29.2. Krojový ples – v Sokolovně ve 20:00 h - pořádá Město Klobouky. 
Kobylí 
1.2. Společenský ples Modrých Hor – Sokolovna od 19:30 h. Hraje salonní orchestr Brno, vystoupí taneční studio 

Morava Václava Kosmáka, degustace vín. Večerem provází Petra Eliášová. Předprodej vstupenek na slevymo-
jemesto.cz a v kanceláři DSO Modré Hory, www.modrehory.cz. 

8.2. Ples sportovců – v Sokolovně od 20:00 h, hraje Taburčanka. 
22.2. Krojový ples – v Sokolovně od 20:00 h, hraje dechová hudba Zlaťanka. 
Krumvíř 
8.2. Zahrádkářský ples – v kulturním domě od 20:00 h. Pořádá ČZS. 
22.2. Maškarní ples – v kulturním domě od 20:00 h. Pořádá TJ Sokol. 
29.2. Maškarní ples MŠ a ZŠ – v kulturním domě. 
Křepice 
1.2. Výstava vín – pořádá ČZS. 
8.2. Vepřové hody – pořádá SDH. 
22.2. Masopustní průvod a maškarní ples – pořádá MC Klubíčko. 
Morkůvky 
8.2. Dětský karneval – 15:00 – 18:00 h v kulturním domě. 
14.2. Tradiční krojový ples – v kulturním domě od 20:00 h, hraje dechová hudba Túfaranka, předtančení Českou 

besedou v podání krojované chasy.  Vstupné 100,- Kč, krojovaní zdarma. 
Němčičky 
8.2. Formálně-neformální ples – téma „Alá, hoď se do gala“. V kulturním domě od 20:00 h, hraje Magic melody. 

10. výroční ples pořádá SNK Němčičky. 
22. – 23.2. 
 Tradiční lyžařské přebory a Jihomoravský lyžařský pohár – v závislosti na sněhových podmínkách. Propozice 

a další info na www.sportnemcicky.cz. 
28.2. Taneční zábava – v kulturním domě od 20:00 h, hraje skupina Naostro. Pořádá MS ODS Němčičky. 
Nikolčice 
2.2. Dětský maškarní ples – od 14:00 h v kulturním domě. 
8.2. Krojový ples - od 20:00 h v kulturním domě – hraje dechová hudba Vacenovjáci. 
Popice 
15.2. Tour de sklep 2020 – XII. ročník putování po popických sklepech. Start ve 12:00 h od obecního úřadu. Pořádají 

Vinaři. 
Starovičky 
22.2.  Vostatky – od 15:00 h v kulturním domě. 
Starovice 
8.2. Hasičské soutěže – uzlování, v sokolovně. Pořádají hasiči. 
23.2. Maškarní ples pro děti – v sokolovně od 15:00 h, pořádá obec. 
29.2. Pochování basy – průvod obcí od 13:00 h, pořádá obec. 
Strachotín 
8.2. Krojový ples – od 20:00 h v sále OÚ. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Zlaťanka, vstupné 100,- Kč, kro-

jovaní zdarma.  
Šakvice 
22.2. Vostatky 2020 – dopoledne ochutnávka zabij. specialit u Sokolovny, od 13:00 h průvod masek po vesnici, 18:00 

h Vostatková zabava v Sokolovně. Hraje dechová hudba Sokolka, dále hry, scénky, pochování basy. 
Šitbořice 
21. – 22.2. 
 Grand Prix Šitbořice – 34. ročník mezinárodního turnaje v kolové za účasti družstev z Německa, Rakouska a 

ČR. Sobota od 13:00 h v sokolovně. V pátek od 17:00 h a v sobotu od 9:00 h mezinárodní turnaj v kategorii do 
23 let a žáků. 
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Uherčice 
9.2. Dětský karneval – sál kulturního domu od 15:00 h. Účinkuje Divadlo Koráb. 
22.2. Masopust – průvod masek od 10:00 h, masopustní maškaráda v kulturním domě od 20:00 h. Hraje skupina 

Accort, pořádá DS Bezkamen. 
Velké Hostěrádky 
1.2. Krojový ples – v sokolovně od 20:00 h. Hraje dechová hudba Horenka, vstupné 100,- Kč, krojovaní zdarma. 

Pořádá Tradice a Obec, o.s. 
2.2. Dětský karneval – v sokolovně od 15:00 h. Pořádá MŠ. 
8.2. Beseda u cimbálu – v sokolovně od 13:00 h. Ochutnávka vepřových specialit, vstupné 170,- Kč. 
22.2. Tradiční ostatky – v sokolovně od 20:00 h. Vstupné 100,- Kč, masky zdarma. Pořádá Tradice a Obec, o.s. 
Velké Němčice 
1.2. Myslivecký ples – v kulturním domě od 20:00 h. Hraje dechová hudba Blučiňáci. Občerstvení, zvěřinové speci-

ality. 
2.2. Dětský karneval – v kulturním domě od 14:30 h. Hry, soutěže, k tanci hraje Notabene band. 
15.2. Bodování vín – v kulturním domě ve 13:00 h. 
23.2. Výstava vín – v kulturním domě od 9:30 h. Od 14:00 h hraje cimbálová muzika Grajcar. 
Velké Pavlovice 
2.2. Perníková chaloupka – loutkové představení divadla Radost Břeclav. V 16:00 h ve výtvarném sále MěÚ.  
14.2. Ples Gymnázia – v sále sokolovny od 19:30 h. Hraje skupina Tremolo, zahájení polonézou. 
29.2. O víně při víně – Vinné sklepy Františka Lotrinského od 18:00 h. Hraje cimbálová muzika Vinica. 
Vrbice 
1.2. Ples SRPŠ 
8.2. Krojový ples 
 
 
 
 
 


