
Město Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE
Neděle 20. prosince 2009, 9.00 hod.

Náměstí před radnicí města ve Velkých Pavlovicích

Těšit se můžete na jarmark se stánky s rukodělným zbožím,
vánočními ozdobami, dekoracemi a laskominami.

V rámci Jarmarku můžete letos poprvé navštívit
J E Ž Í Š K O V U    D Í L N U !

Děti i dospělí si zde mohou vyrobit pěknou adventní ozdůbku
či vánoční dárek pro své nejbližší.

Jako občerstvení se budou podávat zabíjačkové speciality, 
uzeniny a chybět nebude ani svařené víno.

Odpolední kulturní program bude jako tradičně plný hudby,
 zpěvu a vánočních koled.

Pod vánočním stromem najdete stejně jako v minulých letech pokladničku,
do které můžete přispět fi nančním darem opuštěným dětem,

jež nemohou být ani o době vánoční mezi svými nejbližšími.
Předem Vám za ně od srdce děkujeme.

Podrobný program akce:
10.00 hod. - Vystoupení dětí z mateřské školy

Po vystoupení budou děti posílat svá vánoční přání Ježíškovi
11.00 hod. - Vystoupení žáků základní školy

13.00 hod. - Country skupina Colorado I. vstup
14.00 hod. - Vystoupení studentů gymnázia

15.00 hod. - Skupina V hnízdě rej
16.00 hod. - HLAVNÍ PROGRAM

Mužácký pěvecký Presúzní sbor
Vystoupení ZUŠ V. Pavlovice

Mládežnická dechovka a dívčí pěvecký sbor
Country skupina Coloradi II. vstup

V rámci hlavního programu přijde se svým krátkým 
vánočním přáním pozdravit všechny přítomné starosta 

města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka

Zapomeňte na chvíli na předvánoční shon, zpomalte v kouzelné době adventní
a přijďte se podívat před radnici.

Přejeme Vám krásný vánoční čas ...

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE VÁNOČNÍM, NADÍLKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

2009/2010

Orel Jednota V. Pavlovice 
a Středisko volného času při Základní škole V. Pavlovice

za fi nanční podpory Města Velké Pavlovice pořádají akci s názvem

JEŽÍŠKOVA DÍLNA
v rámci VÁNOČNÍHO JARMARKU U RADNICE

Neděle 20. prosince 2009, výstavní sál radnice Velké Pavlovice
od 10.00 do 17.00 hod.

Děti (a nejen ty) si ve VÁNOČNÍ DÍLNĚ mohou za symbolický 
poplatek 50,- Kč vyrobit sedm dárečků pro své nejbližší 

(medovou svíčku, prostírání  na vánoční tabuli, slámovou ozdobu na stromeček, 
keramickou dekoraci na zeď, originální přáníčko k Vánocům, zvířátko 

z přírodního materiálu, kapsičku na dáreček)

VÝSTAVA VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
... s následnou sladkou ochutnávkou pro nejmenší čtenáře

Upečené a případně i nazdobené perníčky šikovných maminek a babiček
se budou vybírat v Městské knihovně Velké Pavlovice

v termínu od 14. do 18. prosince 2009.

Pečivo bude poté vystaveno od pondělí 21. prosince 2009
až do prvních dnů nového roku 2010.

KONCERT SKUPINY
HARLEJ & ALKEHOL
Pátek 25. prosince 2009, 20.00 hod.

Sokolovna ve Velkých Pavlovicích

MEMORIÁL VLADISLAVA TRSŤANA
V MALÉ KOPANÉ

Sobota 26. prosince 2009, velká tělocvična Gymnázia Velké Pavlovice
Tradiční turnaj svatoštěpánského turnaje v malé kopané.

Již šestnáctý ročník! Bohaté občerstvení i tombola zajištěny.
Pro diváky je připravena komfortní tribuna.

Začátek 8.00 hod.
Srdečně Vás zveme k bezvadnému sportovnímu zážitku!

PLESOVÁ SEZÓNA 2010

Jaký by to byl začátek roku bez třpytivé plesové sezóny?

Letos budete mít u nás, ve Velkých Pavlovicích, hned sedmkrát příležitost
obléci si slavnostní róbu, uvázat motýlka, obout taneční boty a vyrazit

do místní sokolovny za příjemnou zábavou plnou hudby, tance,
dobré nálady - to vše vždy korunované půlnoční bohatou tombolou!
Jeden z plesů bude určen také dětem a jejich doprovodu!

 9. ledna KROJOVANÝ PLES

 16. ledna MYSLIVECKÝ PLES

 13. února SPOLEČENSKÝ PLES MODRÝCH HOR

 19. února PLES GYMNÁZIA VELKÉ PAVLOVICE

 27. února SRAZ STÁRKŮ

 6. března ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL

 7. března DĚTSKÁ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA

 13. března COUNTRY BÁL YMCA RAKVICE

Místní spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic si Vás dovoluje pozvat
na ochutnávku vína s cimbálovou muzikou pod názvem

O VÍNĚ PŘI VÍNĚ
Beseda se uskuteční v sobotu 20. února 2010 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích.

Vinaři se těší na vaši hojnou účast!



STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU a ŠKOLNÍ KLUB
při ZŠ Velké Pavlovice

tel.: 519 322 111, e-mail: svc.velke-pavlovice@seznam.cz 

PROGRAM AKCÍ

LEDEN 2010

PONDĚLKOVÁNÍ
�  výtvarné akce spojené s tématikou ročního období
�  pro děti
�  1x za 14 dní, vždy v pondělí 15. 00 – 17. 00 hod.
�  cena: 50 Kč za odpoledne (materiál na výrobek děti dostanou, výrobek 

si odnášejí domů)
11. 1.  BOX NA PAPÍRY Z VÁNOČNÍHO PAPÍRU 
25. 1.  KRMÍTKO PRO PTÁKY 
 
TVOŘIVÉ SOBOTY
�  výtvarné kurzy různého charakteru
�  pro děti, dospělé, rodiče s dětmi
�  každou lednovou sobotu 13. 00 – 15. 00 hod.
�  cena: 100 Kč za jeden kurz (účastníci materiál dostanou, výrobky si 

odnášejí domů)
  9. 1.  ŠUSŤOVÉ PANENKY
16. 1.  OZDOBNÁ PRKÉNKA 
23. 1.  DRÁTKOVANÁ BIŽUTERIE
30. 1.  PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU
 
LYŽOVÁNÍ V LACKENHOFU
�  jednodenní lyžařský zájezd
�  pro všechny dospělé a rodiče s dětmi
�  sobota 16. ledna 2010
�  cena: 500 Kč (cena zahrnuje pojištění a dopravu, skipas si účastníci 

hradí sami)
 V areálu je několik druhů sjezdovek, také množství běžeckých tratí a 

dobré podmínky pro snowboard. K dispozici jsou také dětské vleky.

ODDECHOVKY PRO DĚTI: ODPOLEDNE S DESKOVÝMI HRAMI
�  4. 1. 2010
�  chcete poznat nové stolní hry? Přijďte mezi nás.
�  v pondělí 15. 00 – 16. 00 hod.
�  cena: zdarma
�  věk: nerozhoduje

TURNAJ V ŠIPKÁCH
�  18. 1. 2010
�  přijďte si změřit síly v hře, ve které nerozhoduje věk, ale přesné oko
�  v pondělí 15. 00 – 16. 00 hod.
�  cena: zdarma
�  věk: nerozhoduje

BRAMBORAKIÁDA
�  13. 1. 2010
�  přijďte ukázat, že umíte upéci nejvoňavější a nejchutnější bramborák
�  v pondělí 14. 00 – 15. 00 hod.
�  cena: zdarma
�  věk: nerozhoduje

ÚNOR 2010

PONDĚLKOVÁNÍ
�  výtvarné akce spojené s tématikou ročního období
�  pro děti
�  1x za 14 dní, vždy v pondělí 15. 00 – 17. 00 hod.
�  cena: 50 Kč za odpoledne (materiál na výrobek děti dostanou, výrobek 

si odnášejí domů)
 8. 2.  PROSTÍRÁNÍ ZDOBENÉ BRAMBOROVÝM TISKEM 
22. 2.  BATIKOVÁNÍ

KERAMICKÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ
�    kurz ruční keramiky je určen začátečníkům i mírně pokročilým, v kurzu 

se naučíte základy práce s hlínou a glazurami
�     každou únorovou sobotu 6., 13., 20., 27. 2. 2010 
 od 13. 00 – 15. 00 hod.
� cena za celý kurz: 400 Kč
� min. počet účastníků pro otevření kurzu: 8

CYKLUS VZDĚLÁVACÍCH PODVEČERŮ: 
KRAJINA, VE KTERÉ ŽIJEME
�  Znáte krajinu nebo historii svého regionu? Chcete získat více informací 

o místě, kde žijete? Přijďte na vzdělávací besedy a při kávě a zákusku se 
nebojte zeptat.

�  pro dospělé a seniory
�  cena: zdarma 
5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2. – každý večer bude zaměřen na jinou oblast: země-

pis, historie, ekologie a biologie v regionu

VALENTÝNSKÁ PYŽAMOVÁ PÁRTY
�  SVČ pořádá akci s přespáním, při které si osvětlíme význam Valentýna, 

vyrobíme si valentýnská přáníčka a uvaříme si něco sladkého, podmín-
kou pro přespání je mít na noc co nejoriginálnější pyžamo

�  13. – 14. února 2010 od 19. 00 – 11. 00 hod.
�  pro děti 6. – 8. ročníků (max. počet účastníků 15)
�  cena: 70 Kč

ODDECHOVKY PRO DĚTI: ODPOLEDNE S DESKOVÝMI HRAMI
�  1. 2. 2010
�  chcete poznat nové stolní hry? Přijďte mezi nás.
�  v pondělí 15. 00 – 16. 00 hod.
�  cena: zdarma
�  věk: nerozhoduje

TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE
�  18. 1. 2010
�  přijďte si změřit síly v hře, ve které nerozhoduje věk, ale přesné oko
�  v pondělí 15. 00 – 16. 00 hod.
�  cena: zdarma
�  věk: nerozhoduje

PALAČINKIÁDA
�  13. 1. 2010
�  přijďte ukázat, že umíte obracet palačinky ve vzduchu
�  v pondělí 14. 00 – 15. 00 hod.
�  cena: zdarma
�  věk: nerozhoduje

Láska na druhý pohled
Pátek 8. ledna 2010, 20.00 hod.
Typ fi lmu: drama, romantický, USA, Kanada, 2009, 109 min.
Populární spisovatel Ryan pomáhá lidem ve svých knihách vyrovnat se se ztrátou 
blízkých. Je hvězdou v oboru a něco jako guru pro lidi v těžkých životních situacích. 
Jeho obličej je na výrobcích všeho druhu a Ryan žije v domnění, že se sám vyrovnal 
se svou minulostí. Jenže agent mu domluví seminář v Seattlu, kde bydlí také rodiče 
jeho tragicky zesnulé manželky. Ačkoliv se tváří jako rozesmátý profesionál, skrývá 
Ryan nejedno tajemství, které ho nutí stále se ohlížet zpět. Naštěstí potká na chod-
bě hotelu půvabnou květinářku, která mu pomůže pohnout se životem.

Mikulášovi patálie
Pátek 22. ledna 2010, 17.00 hod.
Typ fi lmu: rodinný, komedie, Francie, 2009, 91 min. 
Mikulášovy patálie je knížka doslova legendární. Mikuláš, Vendelín, Celestýn, 
Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek o 
Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávají na fi lmová plátna. Za 50 let od vydá-
ní první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí po celém 
světě i u nás. Malý Mikuláš a jeho parta kamarádů budou klasicky zlobit a vyvádět 
všelijaké pohoršující nepřístojnosti, ale děj by se měl zaměřit především na fakt, 
že na hlavního hrdinu čeká mladší sourozenec. A díky tomu se mu začnou v hlavě 
objevovat myšlenky na téma „už nebudu číslo jedna, rodiče mě nemají rádi.“ Aby 
zajistil, aby věci zůstaly tak, jak mají, rozhodne se Mikuláš stát nepostradatelným. 
Jeho snaha ale přinese kýžené ovoce jen málokdy, a kam přijde, tam po něm oby-
čejně zůstává spoušť. 

Chceš mě, chci tě
Pátek 5. února 2010, 20.00 hod.
Typ fi lmu: komedie, romantický, USA, 2009, 101 min.
Motto: Nebuďte padlí na hlavu, samozřejmě, že se muži a ženy dokáží 
pochopit... Film Chceš mě, chci tě je komedií o mužích, ženách a obrovské pro-
pasti, která odděluje to, jak o sobě navzájem smýšlejí, sní a snaží se opačné pohlaví 
svádět. Katherine Heigl a Gerard Butler v ní ztvárňují dva kolegy z donucení, kteří 
se bytostně nesnášejí. Ona se snaží najít kvalitního ideálního partnera. Jeho poslá-
ním je říkat ženám, aby se probraly a uvědomily si, že muži myslí jen na jediné. Ale 
když se rozhodne jí pomoci získat to, po čem touží, zjistí navzájem navzdory všem 
očekáváním, jak silně se mohou přitahovat i ty největší protiklady. 

Julie a Julia
Pátek 19. února 2010, 20.00 hod.
Typ fi lmu: komedie, USA, 123 min.
Motto: Vášeň, odhodlání, máslo. Máš vše, co je třeba? Co se stane, když 
se třicetiletá sekretářka z Queens Julie Powell jednoho dne rozhodne, že během 
jednoho roku uvaří všech 524 receptů z klasické kuchařky “Mastering The Art Of 
French Cooking”, kterou v roce 1961 napsala Julia Child? Nakoupí spoustu más-
la, na internetu rozjede blog s názvem Julie/Julia project a dá se do práce. A co 
když se podle tohohle příběhu rozhodne natočit fi lm Nora Ephron (KDYŽ HARRY 
POTKAL SALLY, SAMOTÁŘ V SEATTLU)? Napíše scénář, do hlavních rolí obsadí 
Meryl Streep a Amy Adams a pustí se do práce. Meryl Streep a Amy Adams v kome-
dii, inspirovanou americkou kuchařskou hvězdou Julii Child.

Změna programu vyhrazena.
Karolína Bártová

Program Městského kina Velké Pavlovice
LEDEN A ÚNOR 2010


