
KAM DO HODOVÝCH SKLÍPKŮ VE VELKÉ BÍTEŠI 
 

 

Sklípek „na Pětce“   
Masarykovo náměstí 5 

Středa 7. září 19.00 hod.  

„RETROBAND“ pod vedením Františka Buriana  

Pátek 9. září 19.00 hod.   

Cimbálová muzika JAVORNÍK z Brna 
Sobota 10. září 19.00 hod.   

Cimbálová muzika ALEŠE SMUTNÉHO  

Neděle 11. září 16.00 hod.  

Cimbálová muzika KOŠTÝŘ  
Středa 14. září 19.00 hod.  

HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT 

 

Restaurace „Naše bítešská“   
Vlkovská 482  

Středa 7. září – neděle 11. září  

Burčák z jižních svahů 

 

Mázhaus na „Staré poště“    

Masarykovo náměstí 88 

Středa 7. září – neděle 11. září  

Reprodukovaná hudba, občerstvení, víno, burčák, 

pivo 

 

Rybářský sklípek  

Kozí 157 - bývalý sběrný dvůr 

Středa 7. září a čtvrtek 8. září od 14.00 do 20.00 h. 

Pátek 9. září  od 14.00 do 21.00 h. 

Sobota 10. září od 15.00 do 21.00 h. 

Středa 14. září od 14.00 do 20.00 h. 

Smažený kapr, rybí polévka, víno, točené pivo, 

douzované speciality 

 

Musilova vinotéka    
Masarykovo náměstí 84 (ve dvoře) 

Středa 7. září až středa 14. září  

Grilování klobásků, pití dobrého vína i burčáku.  

otevřeno od 10.00 hod.   

 

Hodová kavárna „Kreative Café“  
Lánice 57 

Otevřeno: středa až neděle od 14.00 hod. 

Čerstvě pražená káva, domácí moučníky, panini, 

obložené bagety, poctivé pivo, burčák, víno a mnoho 

dalšího...  Více se dozvíte na našem facebooku a 

instagramu :). Těšíme se na vás!  

 

Restaurace Na „103“   

Peroutkova 103  

Středa 7. září až neděle 11. září   

Uzené maso, bůček, burčák, sudová vína, domácí 

kuchyně 

 

 

 

Disko – Bar CARIBIC      

Lánice 59 

Pátek 9. září a sobota 10. září   

Hodové diskotéky 

 

Bowling bar  
Masarykovo náměstí 98 

Středa 7. září – neděle 11. září 

Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice), 

sudová vína, nová nabídka odrůdových vín z 

Mikulovské vinařské oblasti z mikroregionu Pálava 

Pátek a sobota grilování 

  

Restaurace U Raušů – HODOVÉ MENU 
Masarykovo náměstí 13 

Středa 7. září – neděle 11. září burčák z Moravského 

muškátu (oblast Mutěnice), sudová vína, široká 

nabídka odrůdových vín z moravských vinařství.  

Prodej zajištěn včetně široké nabídky baget na 

recepci – Nonstop. 

 

Pils-Bar „U Staříka“                     

Vlkovská 482 

Středa 7. září – středa 14. září         

Otevřeno denně od 13.00 hod.            

Burčák, víno, Plzeňský prazdroj, Kozel a Radegast.  

Pátek a sobota                                    

Cigára, kýta na rožni, speciality na grilu  

 

ŠPUBův sklípek  
Kostelní 77    

Otevřeno od 16.00 hodin 

7. 9. - burčák (vinařství Matouš Olbramovice), 

vínečka ze Znojemska od malých rodinných vinařů, 

bůček a cigárko z udírny, k poslechu i tanci od 20.00 

hodin - Michaela Šedivá (holka z vesnice s 

písničkami z šuplíků) 

8. 9. - pohodové posezení, burčák, vínko, pivko, 

speciality z grilu 

9. 9. – Hodový hudební pátek od 19.30 h.  

Suspenzors (rock-roll-funk. V. Meziříčí),  

21.00 h. BiblBroxx (punk, fuck, rock Brno) 

10. 9. otevřeno od 15.00 h. -  gril, udírna, vínka atd..., 

možná přijde i kouzelník... 

11. 9. otevřeno od 15.00 h. - poklidné posezení u 

toho, co zbylo… 

14. 9. otevřeno od 16.00 h. - pohodové dozvuky s 

akustickou kytarou 

 
 

  


