
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE PRVNÍCH JARNÍCH DNŮ, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

březen & duben /2010

Město Velké Pavlovice, Kulturní komise Města Velké Pavlovice, Velkopavlovická chasa,
Jihomoravská komunitní nadace ve spolupráci se společností Vinium, a.s.

a Forum Moravium o. s. Vás co nejsrdečněji zvou k ojedinělé akci,
která se koná v našem městě historicky zcela poprvé...

I. SETKÁNÍ STÁRKŮ
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

Sobota 27. února 2010, začátek 17.00 hod.,
sál Sokolovny ve Velkých Pavlovicích

HALOVÝ PŘEBOR Moravského rybářského svazu
v RYBOLOVNÉ TECHNICE

Neděle 28. února 2010, začátek vlastního závodu 9.00 hod.,
tělocvična při ZŠ a gymnáziu Velké Pavlovice

Kromě místních závodníků očekáváme také zahraniční účastníky ze Slovenska a Polska.

Srdečně zveme všechny fanoušky netradičního sportu!

TJ Slavoj Velké Pavlovice si Vás dovoluje pozvat na

ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL
Sobota 6. března 2010, 20.00 hod., Sokolovna V. Pavlovice

K tanci a poslechu zahraje hudební skupina ESSO
Slavnostní průvod masek ve 21.00 hod.

Bohaté občerstvení a tombola zajištěny!
Nejlepší masky budou vyhodnoceny a oceněny.

Vstupné 80,- Kč, MASKY VSTUP ZDARMA
Předprodej vstupenek: Ubytovna TJ Slavoj, tel.: 604 604 991 (František Čermák)

V neděli 7. března 2010 pořádají velkopavlovičtí hasiči

DĚTSKOU MAŠKARNÍ DISKOTÉKU
plnou zábavy, her, sladkostí a krásných cen. Začátek v 15.00 hod., vstupné dobrovolné!

YMCA Brno – Klub Rakvice pořádá dne 13. března 2010, začátek v 19.00 hod. 
v sále sokolovny ve Velkých Pavlovicích. 

COUNTRY BÁL
K tanci a poslechu hraje country skupina MRAK

Předtančí děti z BABY COUNTRY kroužku při MŠ Velké Pavlovice 
Bohatě zásobený bar a tombola zajištěny! 

Předprodej vstupenek: Drogerie Alena Hejlová 
(Nám. 9. května 8, V. Pavlovice, tel.: 519 428 443)

Orel Jednota Velké Pavlovice a Středisko volného času při Základní škole Velké Pavlovice
za fi nanční podpory Města Velké Pavlovice pořádají akci s názvem

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Neděle 28. března 2010, 13.00 až 17.00 hod., radnice města Velké Pavlovice
Přijďte si po velkém úspěchu vánoční Ježíškovy dílny vyrobit něco pěkného k příležitosti 

největších svátků jara – VELIKONOCÍM! Tvořivá dílnička je určena 
dětem i dospělým. Příspěvek činí 50,- Kč. Těšit se můžete na slosování vstupenek 

o pěkné ceny a také na soutěž o nejkrásnější kraslici!
Srdečně zveme všechny z vás, kteří si chtějí udělat radost

 vlastnoručně vyrobenou velikonoční výzdobou!

Kulturní komise města Velké Pavlovice a Dámský klub 
si Vás a především Vaše děti 

dovolují srdečně pozvat 
na veselá představení pražského divadla ANDROMEDA...

 HURÁ, JARO JE TADY
aneb VELIKONOCE JSOU ZA DVEŘMI

Pátek 26. března 2010, 10.00 hod., Městské kino Velké Pavlovice
Dopolední představení pro MŠ, ZŠ a maminky s malými dětmi. 

Vstupné: 20,- Kč
Zábavný pořad pro děti, ve kterém se dozvědí, jaké zvyky dodržovali lidé o nedělích

mezi masopustem a Velikonocemi. Např. neděle pražná, smrtná, květná, velikonoční...
V pořadu je samozřejmě hodně písniček a nebude chybět ani velikonoční soutěž.

Doba trvání: cca 45 min

O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Pátek 26. března 2010, 16.00 hod., Sokolovna ve Velkých Pavlovicích

Odpolední představení pro širokou veřejnost. 
Vstupné: 30,- Kč

Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí,
že jsou pány tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem a trochou zlomyslnosti.

Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou míru a své chyby napravit.
Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě dobře dopadnou.

Doba trvání:cca 50 min. 
Přijďte si užít pohádkový den! Těšíme se na vás!

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY
v Městské knihovně Velké Pavlovice

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
� 8. března 2010 (pondělí)
��� nejkrásnější pohádky na gramofonových deskách 
��� Městská knihovna Velké Pavlovice, od 14:00 do 16:00 hodin

SEMINÁŘ I. PRO FOTOGRAFY - AMATÉRY “SOBOTA SE ZONEREM”
��� 13. března 2010 (sobota)
��� výuka práce na PC v programu Zoner
��� zdokonalení znalostí úpravy digitálních fotografi í
��� lektorkou bude Ing. Marie Holásková 
��� součástí bude i workshop pro výměnu zkušeností autorů
��� seminář se bude konat od 8:00 do 16:00 hodin
��� zájemci se mohou hlásit v Městské knihovně a TIC Velké Pavlovice
 
SETKÁNÍ S AUTOREM FEJETONŮ zveřejňovaných
v týdeníku Nový Život DR. KARLEM KŘIVÁNKEM
��� 18. března 2010 (čtvrtek)
��� autor bude číst ze svého díla a současně se představí posluchačům 
 jako výborný muzikant a zpěvák 
��� autorské čtení se uskuteční v 18:00 hodin, 
 v zasedací síni Městského úřadu Velké Pavlovice
 
SEMINÁŘ II. PRO FOTOGRAFY - AMATÉRY “SOBOTA S PHOTSHOPEM”
��� 20. března 2010 (sobota)
��� výuka práce na PC v programu PhotoShop, 
 další zdokonalení znalostí úpravy digitálních fotografi í 
��� lektorkou bude Ing. Marie Holásková 
��� součástí bude i workshop pro výměnu zkušeností autorů 
��� seminář se bude konat od 8:00 do 16:00 hodin 
��� zájemci se mohou hlásit v Městské knihovně a TIC Velké Pavlovice
 
POSLECHOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
��� 22. března 2010 (pondělí) 
��� nejkrásnější pohádky na gramofonových deskách 
��� Městská knihovna Velké Pavlovice, od 14:00 do 16:00 hodin
 
NOC S ANDERSENEM
��� 26. března 2010 (pátek) 
��� pro dětské návštěvníky 
��� akce se uskuteční ve spolupráci se Střediskem volného času Velké Pavlovice 
��� literární program pro děti spojený s pobytem na SVČ

Nalezněte s námi svět plný nekonečného vědění a dobrodružství,
otevřete s námi zázrak zvaný KNIHA!

Program: 
•  od 17.00 do 19.00 hod. prezentace a představení stárků a stárek (od nejstarších 

ročníků po současnost) – v rámci tohoto vstupu budou také vzpomenuty významné osob-
nosti na poli kultury, které již nejsou mezi námi

•  od 19.00 hod. proběhne slavnostní křest nové knihy vydané k této příležitosti 
s názvem HISTORIE VELKOPAVLOVICKÝ HODŮ, čtenáři najdou v publikaci zají-
mavé informace o historii hodů, vzpomínky na významné osobnosti a také spousty krásných 
fotografi í, knihu si bude možné po křtu na místě zakoupit

•  celým odpolednem a večerem bude všechny přítomné provázet cimbálová muzika 
VOJARA a dechová hudba ZLAŤULKA

• se svým veselým pásmem vystoupí dětský folklórní soubor při MŠ V. Pavlovice SADOVÁČEK
• VELKOPAVLOVICKÁ CHASA zatančí ve slavnostních krojích Českou besedu

• večerní program bude pokračovat klasickou taneční zábavou

Celá akce bude pro všechny příchozí zcela ZDARMA!
Již nyní se těšíme na vaši hojnou účast a podporu této mimořádné akce!



Program Městského kina Velké Pavlovice
BŘEZEN & DUBEN 2010

KAWASAKIHO RŮŽE 
Pátek 19. března 2010, 20.00 hod.
Typ fi lmu: drama, Česká republika, 95 min. 
Motto:  Za každou lží se skrývá pravda 
 a za ní pravda ještě hlubší.
Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim 
čas obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? 
Drama Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchovského vytváří spletitý 
řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu často protichůdných odpo-
vědí. Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra (Martin 
Huba), morální autority, který má u příležitosti výročí založení republiky 
získat významné státní ocenění. ... Na začátku fi lmu padne závažné obvi-
nění. Zeť, který žárlí na svého tchána, ho nařkne z udavačství. Nevidíme, 
zda je obvinění oprávněné nebo není. A pokud ano, zda se vše odehrálo 
způsobem, jakým je to prezentováno…

SHERLOCK HOLMES
Pátek 26. března 2010, 20.00 hod.
Typ fi lmu: akční, dobrodružný, krimi, drama, mystický,Velká Británie, 
Spojené státy americké
Nejslavnější detektiv všech dob je zpátky. A věřte mi, že takhle jste ho ješ-
tě nikdy předtím neviděli. Znamená to, že je chytřejší než kdy předtím? 
Kdepak. Proměnil se tedy v klasického „cool akčního hrdinu“, který za 
pomoci nejlepšího přítele řeší ten úplně nejsložitější případ svojí kariéry? 
Ani to ne. Sherlock Holmes se vrací ke svým knižním kořenům a využívá 
těch méně provařených schopností, jež mu Arthur Conan Doyle nadělil. 
Konečně můžeme prozřít a poznat „pravého Holmese“. Nové dynamické 
zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla “Sherlock Hol-
mes” přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední 
výzvu. Ukáže se, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící 
jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí při odhalování smr-
telného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi.

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE 
Pátek 9. dubna 2010, 20.00 hod.
Typ fi lmu: dobrodružný, fantasie, mysteriozní, Francie, Kanada
Dr. Parnassus kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem panem 
Nickem. O mnoho století později našel pravou lásku a s ďáblem pode-
psal novou smlouvu. V ní stálo, že se vzdává své nesmrtelnosti výměnou 
za mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den svých šestnáctých narozenin 
stane majetkem pana Nicka. Nyní se čas Parnassovy dcery Valentiny napl-
nil. Pan Nick přijíždí, aby si převzal svou cenu. Rád se však vsází, a proto 
se rozhodne znovu riskovat. Valentinu získá ten, který první svede pět 
nových duší… Film Terryho Gilliama Imaginárium dr. Parnasse je posled-
ním snímkem Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel uprostřed natáčení. 
Zprvu se přemýšlelo, že se fi lm nedokončí, nakonec však Gilliam přišel 
s nečekaným ohlášením. Jako poctu Ledgerovi se roli rozhodli dokončit 
hned tři vynikající herci – Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell.

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE 
Pátek 16. dubna 2010, 20.00 hod.
Typ fi lmu: komedie, romantický, Spojené státy americké, 120 min.     
Motto:  „Rozvedená… s řadou výhod.“
Jane (Meryl Streep), je úspěšná a nezávislá majitelka restaurace, ale hlav-
ně rozvedená žena a matka tří odrostlých dětí, která má velmi přátelský 
vztah se svým bývalým manželem Jakem (Alec Baldwin), který nyní žije v 
novém manželském svazku s o mnoho mladší Agness. Když se oba vydají 
na synovu promoci, jedna nevinná večeře a všechno se začíná poněkud 
komplikovat. Jane se náhle ocitá v bláznivé aféře a v roli „té druhé ženy“. 
Do toho všeho se nakonec ještě přimíchá Janin architekt Adam (Steve 
Martin), který se začne přitažlivé Jane dvořit. Měli by se Jake a Jane přes 
tuto aféru jen tak přenést a posunout dál, nebo je to skutečná láska na 
druhý pokus?

DEŠŤOVÁ VÍLA * představení pro děti!
Středa 28. dubna 2010, 17.00 hod.
Typ fi lm: pohádka, Česká republika, 100 min.
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Živly, které ovládají zemi - 
vzduch, oheň, země a voda - provádějí „pravidelnou inspekci“. Za všechny 
živly sledujeme Vodu, které lidé říkají Dešťová víla. Jde krajem převlečena 
za chudou ženu. Pozná, že lidé skutečně začali myslet hlavně na peníze, že 
se vytrácí láska a dobro. Jsou to jen slova bez ceny. Rozhodne se proto, že 
jim vezme vodu... Ale nebojte, jak už to v pohádkách bývá nakonec dobro a 
láska zvítězí:-) Hrají: Jan Budař, Saša Rašilov, Ondřej Vetchý, Filip Blažek, 
Vilma Cibulková.  

MORGANOVI 
Pátek 30. dubna 2010, 20.00 hod.
Typ fi lmu: romantický, komedie, drama, Spojené státy americké 
Manželství Paula a Meryl Morgan je katastrofa, ti dva se nemohou vystát, 
ani kdyby chtěli. Když se jednoho dne konečně dohodnou na rozvodu, 
náhoda tomu chce, že se stanou svědky vraždy a terčem nelítostného zabi-
jáka. V rámci programu na ochranu svědků jsou oba společně přesunuti z 
milovaného New York City do malinkatého městečka kdesi ve Wyomin-
gu. Žádné BlackBerry, nová identita, a čeká je komunikace face-to-face. V 
novém prostředí se musí naučit vyjít nejen s nevyzpytatelnou přírodou a 
maloměstským životním stylem, ale především vzájemně sami se sebou. 
Najdou zpět to, co si mysleli, že je dávno ztraceno? V hlavních rolích Hugh 
Grant a Sarah Jessica Parker.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Karolína Bártová

BŘEZEN 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. 3.  Dárkové jarní krabičky
22. 3.  Vajíčko 10x jinak
 
TVOŘIVÉ SOBOTY
�  výtvarné kurzy různého charakteru
�  pro děti, dospělé, rodiče s dětmi
�  vybrané soboty 13. 00 – 15. 00 hod.
�  cena: 100 Kč za jeden kurz (účastníci ma-

teriál dostanou, výrobky si odnášejí domů)
6. 3.  Kraslice – drátkované, slámové
20. 3.  Jarní výzdoba
 
JARNÍ PRÁZDNINY
�  různě zaměřená dopoledne pro děti 
 od 1. do 5. třídy
�  každý den jarních prázdnin 
 od 8. 30 do 11. 00 hod.
�  cena: 50 Kč za den, při zapsání na celý 

týden 200 Kč (děti mohou chodit celý 
týden nebo pouze ve vybrané dny)

�  kapacita je omezena na 15 dětí na den 
(rozhoduje odevzdaná přihláška a zaplacený 
poplatek)

1. 3.  Jarní tvoření I. 
2. 3.  Hry (stolní, společenské, skupinové)
3. 3.  Výlet do okolní krajiny
4. 3.  Jarní tvoření II.
5. 3.  Míčové hry (soutěže, hrátky s míčem)

NOC S ANDERSENEM
�  Víte, co dělají knížky v noci? Ne? Přijďte 

se přesvědčit na „spací“ akci, na které se 
seznámíte se zajímavými knihami a příběhy.

�  z pátku podvečera 26. 3. do soboty 
rána 27. 3. 2010, určeno žákům 2. – 6. 
tříd

�  cena: 70 Kč

VELIKONOČNÍ DÍLNA 
�  28. 3. 2010, od 13. 00 do 17. 00 hod.
�  Obdoba vánoční Ježíškovy dílny
�  děti si za 50 Kč vyrobí 8 věciček
 s velikonoční a jarní tematikou
�  součástí akce bude: drobný prodej, ochut-

návka pomazánek, posezení u kávy a čaje, 
prezentace kroužků SVČ a školního klubu, 
soutěž o nejkrásnější kraslici

ODDECHOVKY PRO DĚTI:
ODPOLEDNE S DESKOVÝMI HRAMI
�  15. 3. 2010
�  chcete poznat nové stolní hry? Přijďte mezi 

nás.
�  v pondělí 15. 00 – 16. 00 hod.
�  cena: zdarma
�  věk: nerozhoduje

TURNAJ V PING-PONGU
�  15. 3. 2010 (mladší žáci), 
 22. 3. 2010 (starší žáci)
�  místo konání: malá tělocvična
�  od 14. 00 hod.
�  cena: zdarma

TURNAJ VE STIGA HOKEJI
�  29. 3. 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

SOUTĚŽ „O NEJCHUTNĚJŠÍ CHUŤOVKU“
�  10. 3. 2010
�  přijďte ukázat, že umíte vyrobit 
 jednoduché chuťovky
�  v pondělí 14. 00 – 15. 00 hod.
�  cena: 10 Kč (příspěvek na suroviny)
�  věk: nerozhoduje

SBĚR PAPÍRU
�  23. 3. 2010, před I. stupněm ZŠ Velké 

Pavlovice od 7.00 do 8. 00 hod.
�  již tradičně proběhne na základní škole sběr 

papíru
�  je nutné třídit: časopisy, noviny, kartony
�  budou vyhlášeni tři nejlepší sběrači z 1. a 2. 

stupně a tři nejlepší třídy

DUBEN 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)

12. 4.  Jarní světýlka (svícny)
26. 4.  Výroba čarodějnic a masek

TVOŘIVÉ SOBOTY
�  výtvarné kurzy různého charakteru
�  pro děti, dospělé, rodiče s dětmi
�  vybrané soboty 13. 00 – 15. 00 hod.
�  cena: 150 Kč za kurz (účastníci materiál 

dostanou, výrobky si odnášejí domů)
17. 4.  Malování na hedvábí

SBĚR PAPÍRU
�  20. 4. 2010, před ZŠ Velké Pavlovice před 

začátkem výuky
�  již tradičně proběhne na základní škole sběr 

papíru
�  je nutné třídit: časopisy, noviny, kartony
�  budou vyhlášeni tři nejlepší sběrači z 1. a 2. 

stupně a tři nejlepší třídy

ZÁJEZD DO RAKOUSKÉHO LAA 
(termální lázně)
�  Neděle 25. 4. 2010
�  pro rodiny s dětmi, dospělé
�  cena autobusu: 100 Kč (vstupenku si hradí 

účastníci sami, cena vstupenky 12, 5 eura/ 
děti polovinu)

�  kapacita zájezdu je omezena na 50 
účastníků

�  přihlašovat se můžete na středisku volného 
času

ČARODEJNICKÝ REJ 
�  30. 4. 2010 táborák na myslivně, 
 od 17. 00 pro rodiče a děti
�  vyhlášení nejhezčí čarodějnické masky, 

soutěže a hry
�  dobrý buřtík pro zamaskované

ODDECHOVKY PRO DĚTI:
VELKÁ VAJÍČKOVÁ PÁRTY
�  7. 4.  2010
�  přijďte ukázat, si vyrobit všehochuť z vajíček
�  ve středu 14. 00 – 15. 00 hod.
�  cena: 10 Kč (příspěvek na suroviny)
�  věk: nerozhoduje

TURNAJ VE HŘE CINK 
�  14. 4. 2010
�  přijďte si změřit síly v hře, ve které nero-

zhoduje věk, ale postřeh
�  ve středu 15. 00 – 16. 00 hod.
�  cena: zdarma
�  věk: nerozhoduje

ODPOLEDNE S DESKOVÝMI HRAMI 
�  19. 4. 2010
�  chcete poznat nové stolní hry? Přijďte mezi 

nás.
�  v pondělí 15. 00 – 16. 00 hod.
�  cena: zdarma
�  věk: nerozhoduje 

SOUTĚŽ VE STAVĚNÍ Z MERKURU
�  21. 4. 2010
�  přijďte ukázat svůj um mezi šroubky 
 a matičkami
�  ve středu 14. 00 – 15. 00 hod.
�  cena: zdarma
�  věk: nerozhoduje

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU a ŠKOLNÍ KLUB 
při ZŠ Velké Pavlovice

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

PROGRAM AKCÍ


