
SETKÁNÍ RODÁKŮ SETKÁNÍ RODÁKŮ 
Z VELKÝCH PAVLOVIC,Z VELKÝCH PAVLOVIC,

Nabízíme Vám program na celý den, z něhož 
vybíráme již nyní několik akcí, které Vám zpří-
jemní pobyt v našem městečku:

� Slavnostní přijetí rodáků na radnici
��� Dny otevřených dveří - návštěva v kostele, 

prohlídky místních škol, výstava hasičské 
techniky

��� Májové otevřené sklepy – sklepy velkopav-
lovických vinařů ze spolku „Víno z Velkých 
Pavlovic“ zvou k návštěvě všechny přízniv-
ce našich lahodných vín

��� Slavnostní průvodu krojované chasy měs-
tem s doprovodem dechové hudby, odpo-
ledne plné pestrých lidových krojů a zába-
vy

��� Výstavy fotografi í: Folklór a lidové vese-
lice na jihu Moravy, Práce ve vinicích a 
sklepech, Velkopavlovické hody ve foto-
grafi i

��� Přehlídka vín s ochutnávkou za dopro-
vodu cimbálové muziky

��� Vycházka ke kapličce Sv.Urbana
��� Slavnostní otevření nové rozhledny 

v trati Nadzahrady s výhledem do širé-
ho kraje vinic

��� Kulturní program, večer při víně, zpí-
vání u cimbálu, noční ohňostroj

Milí rodáci, přijměte naše pozvání 
a přijeďte do svého rodiště prožít 

příjemné zážitky.

Podrobný program bude k dispozici 
v dalším zpravodaji, který vyjde 
ve druhé polovině dubna 2009.

Vážení rodáci, 
milí přátelé,
Město Velké Pavlovice 

Vás srdečně zve na

které se uskuteční 
V PÁTEK 8. KVĚTNA 2009 

V 10.00 HODIN NA RADNICI.

SETKÁNÍ RODÁKŮ SETKÁNÍ RODÁKŮ 
Z VELKÝCH PAVLOVIC,Z VELKÝCH PAVLOVIC,

Nabízíme Vám program na celý den, z něhož 
vybíráme již nyní několik akcí, které Vám zpří-
jemní pobyt v našem městečku:

� Slavnostní přijetí rodáků na radnici
��� Dny otevřených dveří - návštěva v kostele, 

prohlídky místních škol, výstava hasičské 
techniky

��� Májové otevřené sklepy – sklepy velkopav-
lovických vinařů ze spolku „Víno z Velkých 
Pavlovic“ zvou k návštěvě všechny přízniv-
ce našich lahodných vín

��� Slavnostní průvodu krojované chasy měs-
tem s doprovodem dechové hudby, odpo-
ledne plné pestrých lidových krojů a zába-
vy

��� Výstavy fotografi í: Folklór a lidové vese-
lice na jihu Moravy, Práce ve vinicích a 
sklepech, Velkopavlovické hody ve foto-
grafi i

��� Přehlídka vín s ochutnávkou za dopro-
vodu cimbálové muziky

��� Vycházka ke kapličce Sv.Urbana
��� Slavnostní otevření nové rozhledny 

v trati Nadzahrady s výhledem do širé-
ho kraje vinic

��� Kulturní program, večer při víně, zpí-
vání u cimbálu, noční ohňostroj

Milí rodáci, přijměte naše pozvání 
a přijeďte do svého rodiště prožít 

příjemné zážitky.

Podrobný program bude k dispozici 
v dalším zpravodaji, který vyjde 
ve druhé polovině dubna 2009.

Vážení rodáci, 
milí přátelé,
Město Velké Pavlovice 

Vás srdečně zve na

které se uskuteční 
V PÁTEK 8. KVĚTNA 2009 

V 10.00 HODIN NA RADNICI.


