11. 6. – 17. 6. 2018
Rosice – LISTOVÁNÍ: Ztraceni v čase

Ivančice – Dětské rybářské závody.

12. 6. 2018 v 17.00 hod.

16. 6. 2018

Tentokrát bude listování open air na zámeckém
nádvoří, při nepříznivém počasí tradičně v kině.
Ztraceni v čase, autor: Petra Braunová,
nakladatelství: Albatros.

Rybník Řeznovice
Registrace od 7.00 hod., začátek lovu v 8.00 hod.,
konec lovu v 11.00 hod. Soutěže v chytání ryb: o
největší úlovek, o největší počet chycených ryb
(délky se sčítají). Závodník si místo vybere sám a
nahlásí číslo při registraci. Oceněni budou všichni
závodníci. Občerstvení a doprovodný program
zajištěn.

Ivančice – Rekord v 3IQ/triku
13. 6. 2018 od 9.00 do 18.00 hod.
V SVČ Ivančice.
Přijďte vytvořit rekord! Stanovení rekordu je dáno
největším počtem míst, kde se bude hrát desková
hra 3iQ a zároveň v největším počtu lidí hrající tuto
hru 3iQ v jeden den. Hra je podobná piškvorkám a
není omezena věkem.

Miroslav – Výstava k 100. výročí
vzniku ČSR
10. – 16. 6. 2018
Zámek Miroslav

Rosice – Zero Vaste
16. 6. 2018 v 17.00 hod.
ZKC Rosice
Blogerka společnosti Czech Zero Waste Helena
Škrdlíková bude povídat o životě bez odpadu.
Dozvíte se, proč je dobré proti odpadu bojovat o
čem bezodpadový životní styl je a jak jej prakticky a
jednoduše uskutečnit. Od 14.30 hod. projekce
filmu Plastic Ocean. Vstupné: dobrovolné.

Dolní Kounice – FESTIVAL
MIKROREGIONU IVANČICKO
16. 6. 2018 od 14.00 hod.
Na malém hřišti pořádá město Dolní Kounice a
mikroregion Ivančicko.
Prezentace obcí, organizací a spolků. Pódiová
vystoupení, tance, tvořivé dílny, soutěže. KAREL
GOTT REVIVAL, rockový koncert. Vstup: zdarma.

Budkovice – Air Show Champions over
Czech Heaven
16. 6. 2018
Letiště Budkovice
Air Show u příležitosti oslav 10. výročí zahájení
provozu letiště Czech Heaven s bohatým leteckým
programem.
Provoz na nové dráze zahájí hvězda seriálu Red Bull
Air Race Martin Šonka následován špičkovými
ukázkami předních evropských pilotů
modelářských firem. Jeti Model a Fiala propellers.
Budou probíhat celodenní vyhlídkové lety,
fantastické letové ukázky modelů, paraglider,
aerovleky. Večer noční lety modelů, ohňostroj.

Ivančice – Concentus Moravie –
Atonor – laboratoř hudebního humoru
17. 6. 2018 od 19.30 hod.
Nádvoří radnice Ivančice

Miroslav – Koncert
17. 6. 2018 v 16.00 hod.
Evangelický kostel Miroslav
Varhany v doprovodu klavíru v podání varhanice
Hany Bartošové a klavíristky Ivy Bartošové.

