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VELKOPAVLOVICKÉ 
VINOBRANÍ 2011

... slavnosti pro celou rodinu
2 - 3. září 2011

PÁTEK 2. ZÁŘÍ 2011
18.00 hod. - Na skleničku do sýpky / (nový sál v tereziánské  
 sýpce) prezentace vinařství a rozvojových projektů města,  
 hraje cimbálová muzika
18.30 hod. - Slavnostní mše svatá (kostel)
scéna I / Za sokolovnou
19.30 hod. - Zpívání mužáků v hudebním presúzu
21.00 hod. - BANDA / netradiční slovenská cimbálová muzika  
 a tanečníci 
22.00 hod. - JUNIORBAND / prozměnu beseda se swingovou  
 kapelou

SOBOTA 3. ZÁŘÍ 2011 
scéna I / Za sokolovnou
9.00 hod. - Otevření bran
9.30 hod. – Hry, písničky a soutěže pro děti / český team         
 a jejich bohatý program zábavy
10.45 hod. - SADOVÁČEK / dětský folklórní soubor (Velké   
 Pavlovice)
11.00 hod. - MICHAL Nesvadba z KOUZELNÉ ŠKOLKY                 
 / skvělá zábava a hry pro děti
12.00 hod. - Dechovka ZUŠ Velké Pavlovice
13.00 hod. - HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou pro děti / soubor      
 s téměř domovskou pozicí ve speciálním programu nejen  
 pro nejmenší
14.30 hod. - Slavnostní zahájení
15.00 hod. - Průvod městem / průvod doprovází dech. hudba  
 / za sokolovnou hraje cimbálová muzika
16.00 hod. - ZARÁŽENÍ HORY / scénické ztvárnění                   
 tradičního vinařského obřadu
16.30 hod. – Osudy jednoho vinára / výběr z vinařské         
 divadelní hry v podání Záhoráckého divadla
17.00 hod. - NEBESKÁ MUZIKA / netradiční cimbálka z kraje  
 Jánošíka (Těrchová, Slovensko)
18.00 hod. - SPIRITUÁL KVINTET / legendární český vokální  
 soubor
19.00 hod. – TŘEHUSK / staropražské písně v autentickém   
 provedení
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20.00 hod. - BŘECLAVAN / nejznámější folklórní soubor           
 z Podluží
21.00 hod. - MORAVANKA Jana Slabáka / slavná moravská  
 dechovka
01.00 hod. - závěrečný verbuňk
scéna II / U sýpky
10.00 hod. – Písně pro Niku / hudební dialogy klavíristy   
 Zdeňka Krále a zpěvačky Áje Buršové
11.30 hod. – EMIJPE / mladá brněnská kapela s frontmanem  
 z Velkých Pavlovic
13.00 hod. - TWO BASSES / zpívající basové kytary
15.00 hod. – KK BAND / š�avnatý melodický jazz
16.30 hod. – SZMYRUM a CHECHUUM / poeticko-         
 minimalistický folklór
19.00 hod. - FLASH BAND / mladý big band z jihu Moravy
21.00 hod. - SYNKOPY 61 / nejdéle hrající beatová skupina   
 u nás
22.00 hod. – MEDICIMBAL / nový zvuk z Moravy, aneb   
 cimbal rock band
scéna III / Vinařské náměstíčko
... nabídka burčáků a vín, beseda u cimbálu s cimbálkou          
a mnohé jiné...
dětský park Za sýpkou
Atrakce, kolotoče a zábavný program plný her nejen pro děti...
areál Za cihelnou / nejen pro děti
Jezdecký den na ranči, výstava rádiově řízených modelů,    
lukostřelba, horkovzdušný balón a další...
areál Na rozhledně „Slunečná“ / vyhlídka
Drobný program pro děti, občerstvení...
okružní jízda silničním vláčkem
Trasa se zastávkami: Za sokolovnou * Na rozhledně * U cihleny 
* U kostela (jízdné pro děti do 15 let zdarma, dospělí 20,- Kč)

exkurze do vinařských fi rem VINIUM a. s., Vinařství Radomil 
BALOUN
...a k tomu všemu
Řemeslný jarmark, staroslovanský tábor, jízdy koňskými bryčka-
mi a silničním vláčkem, prohlídka kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, výstava obrazů, atrakce, hry a soutěže pro děti, bohaté 
občerstvení a mnoho jiného...

Vstupné:  - dvoudenní 300,- Kč
  - pátek 150,-  Kč
  - sobota 250,- Kč
  - děti a ZP zdarma
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NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE BURČÁKŮ, VINOBRANÍ A BABÍHO LÉTA.  
Nabídka je více než bohatá!

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ       září & říjen 2011
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IV. ROČNÍK
PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM
PO MODRÝCH HORÁCH

10. září 2011 
Dobrovolný svazek obcí MODRÉ HORY zve všechny        
vyznavače pěší turistiky a cykloturistiky na podzimní putování 
mezi vinohrady a sklípky s chutí burčáku!

Letošní ročník bude spojen se  
ZARÁŽENÍM HORY VE VRBICI

Start od 9.00 hod. pod rozhlednou Slunečná
(razítkovací místa ve všech obcích otevřena od 9:00 od 
15:30 hod.)

Doporučená trasa pro cykloturisty: 
I. START Velké Pavlovice - Němčičky - Bořetice - Kobylí                  
- CÍL Vrbice - ZARÁŽENÍ HORY VE VRBICI (cca 25 km)
II. START Velké Pavlovice - Němčičky - Bořetice - Kobylí - Vrbice 
- CÍL Velké Pavlovice (cca 31 km)

Doporučená trasa pro pěší turisty (po zelené turistické značce): 
START Velké Pavlovice - Bořetice - Němčičky - Kobylí - CÍL Vrbice 
- ZARÁŽENÍ HORY VE VRBICI (cca 20 km)

START Velké Pavlovice a CÍL Vrbice
(ZARÁŽENÍ HORY a OTEVŘENÉ SKLEPY S PROGRAMEM)

STARTOVACÍ BALÍČEK - 150,- Kč
(tričko s logem Modrých Hor, kapsička,
razítkovací mapka s pokyny a propagační materiály aj.)

Během akce bude možné opět sbírat razítka do razítkovací 
mapky na šesti následujících stanovištích: 
OFICIÁLNÍ START: 
1. Velké Pavlovice – Rozhledna Slunečná
2. Němčičky – Vinařství Pavel a Radim Stávkovi
3. Bořetice – Obecní sklep - Kraví hora
4. Bořetice – Penzion pod Kraví horou – Újezdský
5. Kobylí - Obecní muzeum Kobylí na staré škole
OFICIÁLNÍ CÍL 
6. Vrbice – Sklepní lokalita Stráž „Pod Větřákem“

Ve VRBICI se můžete těšit na ZARÁŽENÍ HORY
S OTEVŘENÝMI SKLEPY A PROGRAMEM:
Od 13.00 hod. - otevřené sklepy a degustace místních vín, 
od 18. hod. - scénka zarážení hory – divadelní spolek Okolo 
Luže, zazpíváte si u cimbálu s Mužáky z Vrbice.
Atmosféru umocňuje jedinečné prostředí - sklepní lokalita 
Stráž - Pod Větřákem.

Prodej vstupenek:
Na razítkovacích místech v každé modrohorské obci.

Soutěž pořádají z pověření sportovního odboru rybolovné 
techniky při Radě ČRS společně Klub sportovního rybářství TJ 
Slavoj Velké Pavlovice a MO MRS Brno 5

Datum konání: 17. září 2011
Místo konání: Sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice
PROGRAM
7.00 – 7.45 hod. ....Prezence závodníků, kontrola    
  registračních průkazů
7.50 hod. ...............Nástup účastníků
8.00 hod. ...............Zahájení závodu – sled disciplín        
  1, 3, 4, 8, 2, 6, 5, 7, 9
20.00 hod. .............Slavnostní vyhlášení Moravského poháru 
  a celkového pořadí Českého poháru 2011
Soutěž bude probíhat dle platného mezinárodního řádu CIPS.

Přijměte naše srdečné pozvání na netradiční 
sportovní klání!

Možnost startovat ve všech obcích Modrých Hor * Za všech-
na razítka v razítkovací mapce obdržíte pamětní list mikro-
regionu Modré Hory, který bude k vyzvednutí na jakémkoli 
razítkovacím místě * Uvítací pohárek burčáku je zdarma „za 
razítko“ * Další vzorek za 10,- Kč * Kelímky budou k dispozi-
ci na razítkovacích místech * Skleničky bude možné zapůjčit 
zálohově nebo zakoupit za 50,- Kč na razítkovacích místech 
* V otevřených vinařstvích se platí poplatek 10,- Kč za vzorek 
burčáku či vína

Myslivecká jednota Velké Pavlovice pořádá akci s názvem

VEŘEJNÁ STŘELECKÁ SOUTĚŽ
DVOJBOJ LS. VV.
17. – 18. září 2011
Místo konání – Střelnice Velké Pavlovice

Časový rozpis:
Sobota 17. 9. 2011 – cvičná střelba 14.00 až 19.00 hod.
Neděle 18. 9. 2011 – hlavní závod, prodej položek od 7.30       
          do 9.00 hod.
zahájení střelby v 8.00 hod.

Soutěž se koná za každého počasí.
Občerstvení zajištěno!  Těšíme se na Vaši hojnou účast!

MORAVSKÝ POHÁR 
(FINÁLE ČP 2011)
V RYBOLOVNÉ TECHNICE

Myslivecká jednota Velké Pavlovice Vás srdečně zve
na mši svatou ke cti sv. Huberta, patrona lesníků a myslivců...

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
Sobota 29. října 2010, zahájení v 18.00 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích

Svátek biskupa sv. Huberta, se kterým je spojena legenda
o jelenovi nesoucím mezi parožím svítící kříž, se slaví             
3. listopadu. Tradiční troubená Svatohubertská mše svatá se 
uskuteční k poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé 
myslivce a lesníky.

Na lesnice budou troubit Trubači Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Podzimní soutěž městské knihovny

O nejlepšího účastníka akce Čtení pomáhá
Termín:   od 1. 9. 2011 do 15. 10. 2011
Podrobnosti:  uvnitř tohoto čísla nebo na                         
www.velke-pavlovice.cz / Městská knihovna a kino  /Knihovna.

Městská knihovna Velké Pavlovice pořádá  
pro své dětské i dospělejší čtenáře soutěž
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