


 
EKOCENTRUM TRKMANKA 
– centrum pro environmentální vzdělávání
10.00 – 18.00 hod.(sobota - neděle) – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
– prohlídky pro veřejnost

Folkové nádvoří:
10.00 hod.  A. M. ÚLET a ADDAMS FAMILY– akustický „dřevěný“ pop
12.00 hod.  PAVEL HELÁN - písničkář
13.00 hod.  Neznámý písničkář VÍT ŠUJAN

VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO 
10.00 – 18.00 hod.(sobota - neděle) – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
– prohlídky pro veřejnost 

Stadion TJ Slavoj Velké Pavlovice
19.00 hod.  KOŽUCH – KABÁT REVIVAL
20.30 hod.  M*I*J a DJ EMPE – pop-rocková skupina 
22.00 hod.  MEDICIMBAL – lidové a světové hity v podání netradiční  
  cimbálové muziky 

DOPROVODNÉ AKCE:

VINAŘSKÉ MĚSTEČKO – ochutnávka burčáků a vín místních vinařů  
ze spolku Víno z Velkých Pavlovic
Cimbálové muziky ZUŠ Velké Pavlovice a VOJARA, řemeslný jarmark

VINAŘSTVÍ RADOMIL BALOUN
10.00 – 18.00 hod. – degustace a prodej vín

VINIUM a.s. VELKÉ PAVLOVICE
10.00 - 22.00 hod. – degustace a prodej vín
prohlídky 10.30 hod., 13.30 hod. a 15.30 hod. 

DĚTSKÝ KOUTEK – parčík za sýpkou – zábava, hry a soutěže pro děti - 
Středisko volného času Velké Pavlovice

LETECKÝ KLUB NAD KRAJEM ANDRÉ o.s. VELKÉ PAVLOVICE
NOVÉ VELKOPAVLOVICKÉ LETIŠTĚ (program od 8.00 hod.) 
11.00 hod.  slavnostní otevření, zahájení provozu, nová vzletová 
  a přistávací dráha pro ultralehká letadla a hangár, 
  prohlídka letadel, občerstvení

Pořadatelé slavnosti Město Velké Pavlovice a umělecká 
agentura Solis Art srdečně zvou návštěvníky Velkopavlovického 

vinobraní, na které i v letošním roce čekají dva dny bohaté na zážitky, 
plné hudby, zpěvu a tance v duchu lidových tradic, setkávání se s přáteli 

i dobrým burčákem a vínem…
Ve dnech 31.8. a 1.9.2012 vítejte na slavnosti 

Velkopavlovického vinobraní! 

Vstupné do areálu za sokolovnou:
pátek 31.8.2012   100,-Kč
sobota 1.9.2012   200,-Kč
sobotní sleva vstupného pro důchodce 
starší 60 let po předložení OP   100,-Kč
děti do 15 let a osoby zdravotně postižené 
po předložení průkazu ZTP  vstup zdarma

Pátek 31. 8. 2012

EKOCENTRUM TRKMANKA
– centrum pro environmentální vzdělávání
13.00 hod.  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ po rozsáhlé přestavbě objektu 
   bývalého zámku
         MUSICA ANIMAE – slavnostní hudba
                   cimbálová muzika  

expozice fotografií Milána Pecky, výstava výtvarných prací Přemysla Ho-
ráčka, výstava leteckých fotografií Jany Nádeníčkové

21.00 hod.  HISTORICKÁ CEREMONIE otevření „zámku“ v podání   
  Umělecké agentury GRYFF ze Slezské Ostravy  
  – „Staré dobré časy aneb za Císaře pána a jeho rodinu“

VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO 

15.00 hod.  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ Vinných sklepů  
  Františka Lotrinského cimbálová muzika 

16.00 hod.  COLORADO – country kapela pro dobrou náladu  
  (do 18 hod.)

22.00 hod.  Zpívání u sklepů (areál TJ Slavoj)

PRESÚZNÍ SBOR a RÉVOKAZ 
– mužácké sbory z Velkých Pavlovic a Čejkovic
Cimbálová muzika z Mistřína (do 23.30 hod.)

Areál za sokolovnou
19.00 hod. CIGÁNSKI DIABLI – věhlasná virtuózní cimbálová muzika

22.00 hod. JUNIOR BAND – big band se šlágry taneční hudby  
(do 24.00 hod.)

Sobota 1. 9. 2012

Areál za sokolovnou
 9.00 hod.  Otevření bran
10.00 hod.  Dětský folklórní soubor PALAVĚNKA a taneční soubor  
  ZUŠ Velké Pavlovice 
11.00 hod.  Dechová hudba ZUŠ Velké Pavlovice
12.00 hod.  Cimbálová muzika z Mistřína
13.00 hod.  MELODY GENTLEMAN – salonní písně 30. let
14.30 hod.  Slavnostní zahájení
15.00 hod.  Slavnostní krojovaný průvod městem
16.00 hod.  ZARAŽENÍ HORY – lidová scénka tradičního  
  vinařského obřadu
17.00 hod.  BŘECLAVAN – národopisný soubor z Podluží
18.00 hod.  ROŽNOVŠTÍ OGAŘI a cimbálová muzika Lužice 
19.00 hod.  ROMAN VOJTEK a hosté – zpěvák, herec a moderátor,  
  hvězda TV seriálu „Vyprávěj“
21.00 hod.  MISTŘÍŇANKA – taneční zábava se známou dechovou  
  hudbou (do 01.00 hod.)

Velkopavlovické vinobraní 2012 
slibuje dobré víno i zábavu…

v pátek 31.8. a v sobotu 1. 9. 2012 
Láká návštěvníky nejen na ochutnávku vín a burčáku, 

ale také na zajímavý doprovodný program, který nezapomíná na žádnou věkovou generaci…


