
 
SPECIÁLNÍ AKCE PRO SKUPINY: Organizované skupiny 
nad 30 osob, které se nahlásí nejpozději týden před akcí 
na tel. 605 886 640 sl. Prokešové, dostanou pro každého člena 
skupiny NAVÍC KUPON V HODNOTĚ 100,- Kč 
NA NÁKUP VÍNA.

Možnost občerstvení u sokolovny – letos se můžete těšit 
na vynikající grilované a sýrové speciality a mnohé další!
Další občerstvení budou nabízet místní restaurace
a vybrané sklepy vinařů.

VEČERNÍ BESEDA U CIMBÁLU

Začátek je v 19.00 hod. v sokolovně Velké Pavlovice. 
Vstupné 150,- Kč (možnost uplatnění slevového kuponu)

Večer Vás zveme na další ochutnávku vín místních vinařů,
hrát bude cimbálová muzika OLiNa. 
Občerstvení zajištěno. Losování o vinné i „nevinné ceny“.

Více na www.vinozvelkychpavlovic.cz

Odbor RT MRS a Klub sportovního rybářství 
při TJ Slavoj Velké Pavlovice pořádají

OBLASTNÍ KOLO 
soutěže ZLATÁ UDICE

Neděle 5. května 2013
Rybník Velké Pavlovice, sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice
Začátek závodu – 7.00 hod., předpokládané ukončení 18.00 hod. 
(závěrečné vyhodnocení)
Program závodu, včetně podrobných propozic najdete 
na www.velke-pavlovice.cz
Nejlepší jednotlivci obdrží věcné ceny a medaile a budou se moci 
zúčastnit svazového kola.

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   
květen  / červen 2013

NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE PROSLUNĚNÝCH MÁJOVÝCH DNŮ  
A NASTÁVAJÍCÍHO SLADKÉHO LÉTA!

 Nabídka je více než bohatá…

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace
Nádražní 1/1, 691 06  Velké Pavlovice, tel.: +420 519 325 313

Vernisáž a výstava výtvarných prací 
na téma SLUNCE

V pátek 3. května 2013 v 16.00 hod. bude vernisáží slavnostně 
zahájena výstava dětských výtvarných prací zaslaných v rámci  
výtvarné soutěže vyhlášené Ekocentrem Trkmanka na téma Slunce. 

Slunce je pro nás životně důležité, ohřívá naši planetu,
dodává nám energii, probouzí vše živé.  Jeho životodárnou sílu 
si připomínáme právě 3. května, kdy se slaví DEN SLUNCE.
Výstava bude veřejnosti přístupná v pracovní dny do 15. května 2013.

Více na www.ekocentrum-trkmanka.com

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic, o.s., 
Město Velké Pavlovice a VINIUM, a.s. 
srdečně zvou všechny milovníky vína na

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 2013

Sobota 4. května 2013, zahájení akce v 11.00 hod., v sokolovně 
ve Velkých Pavlovicích, Hlavní 1 (prodej vstupenek již od 10.00 hod.), 
sklepy budou otevřeny do 18.00 hod.

Vstupné 700,- Kč (zahrnuje dva kupony v hodnotě 200,- Kč 
na nákup vína, slevový kupon v hodnotě 100,- Kč na večerní 
besedu u cimbálu, degustační skleničku, taštičku na skleničku, 
vinný lístek s mapkou, propisku a označení návštěvníka)
 
Přijďte ochutnat vynikající velkopavlovická vína, k mání budou 
již vína ročníku 2012 téměř ve 20 vinných sklepech!
K tomu vám bude hrát Hudecká muzika Ondřeje Vinklera,
 která bude cestovat po otevřených sklepech spolu s vámi.

Dětský den
PO STOPÁCH PYTLÁKA  FLORIÁNA
 
Neděle 23. června 2013, začínáme ve 14.30 hod.
v areálu myslivny pod Floriánkem

Pro děti je připravena přírodovědná stezka, soutěže a kvízy, 
střelba ze vzduchovky, opékání špekáčků.
Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno! Vstup zdarma.
 
Zveme všechny děti na krásné odpoledne plné zábavy i poučení!

Obce na nové rozšířené trase cyklostezky KRAJEM ANDRÉ
Hustopeče, Starovičky, Velké Pavlovice, Bořetice, Vrbice, 
Kobylí, Němčičky, Horní Bojanovice a Kurdějov
zvou všechny příznivce pohodové, vinné cykloturistiky na

VIII. ročník 
EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ 2013 

Sobota 29. června 2013, začátek cyklovýletu 
od 9.00 do 12.00 hod.
Startovací místo – kemp Formanka v Hustopečích
(dojezd zpět do cílového místa v Hustopečích do 20.00 hod.)

Základní délka cyklovýletu – 41 km
Možnost kratších okruhů pro méně zdatné cyklisty a rodiny 
s dětmi - 12 km, 18 km, 27 km
Podrobné informace obdrží účastníci akce po zakoupení 
startovacího balíčku .

Srdečně vítáni budete na razítkovacích místech v Hustopečích, 
Starovičkách, Velkých Pavlovicích, Bořeticích, Vrbici, Kobylí, 
Němčičkách, Horních Bojanovicích a Kurdějově.
Akce bude ukončena v kempu Formanka v Hustopečích, 
kde všichni úspěšní členové expedice obdrží oproti řádně 
vyplněnému razítkovacímu průkazu pamětní list.

Během celého dne budou otevřeny ve všech obcích vinné sklípky 
nabízející ochutnávky místních vín, rozhlédnout se do krajiny 
můžete z dřevěné vyhlídky ve Starovičkách, z rozhledny Slunečná 
ve Velkých Pavlovicích, z Kraví hory v Bořeticích, z vyhlídkového 
místa Na Stráži ve Vrbici, z vyhlídky U Větřáka s kapličkou 
Sv. Antonína Paduánského v Němčičkách
a z Mandlové rozhledny v Hustopečích.

Startovné – dospělí 150,- Kč, děti a mládež do 18 let zdarma
Startovací balíček - taštička na krk, koštovka, razítkovací průkaz 
s mapkou, brožura Krajem André

Těšíme se na hojnou účast a početný peleton!

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Více informací, novinky, změny a případná doplnění na www.velke-pavlovice.cz

Městská knihovna a Gymnázium Velké Pavlovice zvou všechny 
zájemce k účasti na jednodenním výletu do Vídně, 
tentokrát na téma

ROZKVETLÉ ZAHRADY BELVEDERU

Zájezd se uskuteční v neděli 9. června 2013,
odjezd z Velkých Pavlovic v 7.30 hod.
Počítáme také s návštěvou Hundertwasserhausu.

Zájemci se mohou hlásit v Městské knihovně Velké Pavlovice, 
na telefonních číslech 519 428 149 a 774 364 014
nebo elektronicky na knihovna@velke-pavlovice.cz

Myslivecká jednota Velké Pavlovice zve všechny příznivce 
myslivosti a brokové střelby na pravidelnou střeleckou akci

Veřejná střelecká soutěž na loveckém kole
O POHÁR MĚSTA VELKÉ  PAVLOVICE

Střelby se uskuteční v neděli 16. června 2013 
od 8.00 hod. na myslivecké střelnici pod Floriánkem 
ve Velkých Pavlovicích. Bohatá kuchyně a občerstvení zajištěno!

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace Nádražní 
1/1, 691 06  V. Pavlovice srdečně zve širokou veřejnost na

EKOFESTIVAL 2013 
na Ekocentru Trkmanka

Sobota 22. června 2013 od 10.00 do 18.00 hod., 
prostory Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice

Prezentace ekologických témat a podpora aktivit ve prospěch 
životního prostředí při příležitosti Světového dne životního prostředí

Program:
- přednášky a besedy na ekologická témata
- kurzy řemesel – zpracování vlny, košíkáři
- výtvarná „eko“ dílnička pro děti a dospělé
- prezentace firem a neziskových organizací
- tématické naučné výstavy, bioobčerstvení

Živá vystoupení:
Tomáš Kočko & Orchestr, Barbora Grůzová
Karolína Osičková & Jan Míchal ml., Marián & Úlety, 
V hnízdě rej
Více na www.ekocentrum-trkmanka.com 

Myslivecká jednota Velké Pavlovice ve spolupráci 
s Městem Velké Pavlovice pořádá při příležitosti 
ČERVNA - MĚSÍCE MYSLIVOSTI 



Středisko volného času při Základní škole Velké Pavlovice, 
Bezručova 23, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: 519 322 111, e-mail: svc.velke-pavlovice@seznam.cz

Připravuje na měsíce duben a květen 2013 
dva poznávací zájezdy

Kutná Hora – Sedlec – Čáslav – 
Kladruby – Pardubice

Sobota a neděle 11. – 12. května 2013
odjezd v 6.00 hod. od sýpky ve Velkých Pavlovicích 
(v 5.45 hod. odjezd z Bořetic); cena zájezdu 680,- Kč (v ceně je 
ubytování, polopenze, bus), vstupné do památek a hřebčína si 
každý hradí sám; návrat mezi 18.00 až 19.00 hod.

Kroměříž – zámek & zahrada

Sobota 8. června 2013 
odjezd v 7.00 hod. od sýpky ve Velkých Pavlovicích 
(v 6.45 hod. odjezd z Bořetic)
cena zájezdu 150,- Kč; návrat mezi 18.00 až 19.00 hod.

V případě, že bude obsazenost autobusu jednotlivého zájezdu 
45 osob a méně, bude cena navýšena o 50,- Kč/1 osoba.

Závazné přihlášky a bližší informace podá Ing. Lenka Bukovská, 
e-mail lenka.bukovska@email.cz nebo tel.: 731 286 026

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace
Nádražní 1/1, 691 06  Velké Pavlovice, tel.: +420 519 325 313

RÉVA & KRAJINA

V pátek 17. května 2013 se uskuteční na Ekocentru Trkmanka 
od 9.00 hod. konference na téma  Réva & Krajina.

Hlavním pořadatelem je VOC Modré Hory, konference je 
podpořena Vinařským fondem. Konference nabízí zajímavý
program – Významné světové vinohradnické krajiny,
Restrukturalizace vinic a dotační možnosti, Běh vinařství 
přívětivého ke krajině, Vliv vinohradnictví na krajinný ráz, 
Genius Loci ve vinicích, Réva, krajina a sociální ekologie, 
samozřejmostí je i degustace vín typických krajin (terroir) 
celého světa.

Přednášet budou významné osobnosti, které se touto
problematikou dlouhodobě zabývají:
RNDr. Václav Cílek, JUDr. Jiří Mejstřík, Ing. Antonín Králíček, 
Ing. Milan Hluchý, Ph.D., Ing. Roman Slouk, 
Ing. Romana Šnajdárková, Ing. Jan Stávek, Ph.D..

Vstupné 300,- Kč zahrnuje vložné, sborník přednášek, 
občerstvení, oběd a degustaci vín.
Více na www.ekocentrum-trkmanka.com

Salon Elisha mode za podpory 
Tenisového klubu Velké Pavlovice pořádá

v sobotu 18. května 2013

II. ročník TENISOVÉHO TURNAJE
smíšených párů amatérských hráčů 
ELISHA CUP

Salon Elisha mode srdečně zve manželské, milenecké i kamarádské 
páry, stejně tak i všechny ostatní, kteří mají rádi tenis. 

Čeká nás den plný soupeření, vítězství a pohybu, ale také 
legrace, degustací dobrého vínka a vynikající občerstvení 
z kuchyně Milana Koubka. 

Neváhejte a přihlaste se! Přihlášky buď osobně u Elišky a Zdeňka 
Tomkových, telefonicky na tel: Eliška - 728 067 749, 
Zdeněk - 724 046 182, nebo na e-mail: elisha@elisha-mode.cz
Více na www.elisha-mode.cz 

Nadace partnerství, Moravské vinařské stezky 
a DSO Modré Hory vás srdečně zvou na akci...

KRAJEM VÍNA 2013 
Májové putování 
MODRÝMI HORAMI a okolím

Sobota 18. května 2013

První díl seriálu – Májové putování Modrými horami a okolím – 
vás zavede na Velkopavlovicko, do jednoho z nejkrásnějších 
vinařských regionů jižní Moravy. Cyklisté i pěší budou moci 
od 9 do 11 hodin startovat od Ekocentrum Trkmanka ve Velkých 
Pavlovicích (Nádražní 1), kde získají i startovní pasy. 
Na výběr budou mít ze TŘÍ různě dlouhých okruhů, 
vhodných jak pro náročné turisty, tak pro rodiny s dětmi.

Startovné 90,- Kč * v ceně startovného je zahrnuto: Razítkovací 
pas slosovatelný v cíli o ceny (cyklodresy vinařských stezek, balení 
vín z Modrých Hor, cykloláhve, cyklolékárničky a publikace). 
První koštovka na každém razítkovacím místě (co dalšího kdo 
okoštuje, platí si sám). Sklenička vinařských stezek s nosičkou. 
Účastníci do 18 let startovné neplatí.
Prodej vstupenek 
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice

Základní umělecká škola Velké Pavlovice Vás zve na

Autorský koncert 
pana učitele OLDŘICHA JEŘÁBKA

Neděle 19. května 2013 v 16.00 hod.,
výstavní sál Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích
Na koncertě se představí dlouholetý pedagog Základní
umělecké školy Velké Pavlovice jako hudební skladatel.

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace 
Nádražní 1/1, 691 06  V. Pavlovice vás zve na 

VÝTVARNÝ ČTVRTEK
Téma: FIMO II. – figurky

Výroba figurek z modelovací hmoty FIMO, která se
vytvrzuje v elektrické troubě.
Kdy? 23. května 2013 od 16.00 hodin
Co vzít sebou? Tentokrát nic, vše je zajištěno.
Cena? 250,- Kč (platba na místě)
Kapacita? Omezená, maximálně 10 osob
Určeno? Dětem, mládeži i dospělým (je nutné se včas přihlásit)
Více na www.ekocentrum-trkmanka.com

NOC KOSTELŮ 2013

Pátek 24. května 2013, zahájení v 17.00 hod.
Kostel Nanebevzetí Pany Marie ve Velkých Pavlovicích 

Program:
17.00 hod. - akce pro děti
18.00 hod. - dětská mše svatá, zpívá schola Boží děcka
19.00 hod. - přednáška o životě, činnosti a odkazu 
Slovanských věrozvěstů
19.30 hod. - hraná scénka mládeže - O zásadním rozhodnutí 
Cyrila a Metoděje
20.00 hod. - duchovní hudba - Laudamus, Boží děcka, Mužáci, 
žesťový soubor KMČ a sólisté Barbora Grůzová a Stanislav Prachař
21.45 hod. - závěrečná adorace za zpěvu a modliteb z Taize

Po celou dobu konání akce bude vystavena k nahlédnutí 
farní kronika. 

Proběhne výstava výtvarných prací dětí na téma „Jak vidím náš 
kostel“. Všichni jste srdečně zváni na bohatý program. Přijďte. 
Třeba jen nahlédnout do vnitř, třeba se i posadit, zaposlouchat se 
do slov, hudby ale i ticha. Při tom se rozhlížet a vnímat atmosféru, 
kterou Vám může nabídnout jen kostel...

Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice, Dámský klub 
ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů
pořádá k příležitosti Mezinárodního dne dětí akci

DEN DĚTÍ aneb KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Start na cestu plnou úkolů, zkoušek dovednosti je 
26. května od 14.00 hodin u ZAFu a cíl je na myslivně,

kde je pro všechny účastníky připraven táborák s opékáním 
špekáčků a malý dárek. 

Již nyní se můžete těšit na spoustu soutěží a také krásné 
a sladké ceny! Srdečně tímto zveme všechny děti i jejich rodiče.

Městská knihovna Velké Pavlovice zve všechny malé čtenáře
na pohádkové odpoledne ke Dni dětí, tentokrát na téma

Čtyřlístek - Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa
HRAJEME SI SE ČTYŘLÍSTKEM

Sejdeme se v městské knihovně v pátek 31. května 2013 
v 16 hodin, čekají na Vás hry, soutěže, kvízy, zábava 
a malé občerstvení.

Základní umělecká škola Velké Pavlovice ve spolupráci 
s městem Velké Pavlovice zvou všechny milovníky dechovky 
na hudební odpoledne s názvem

VI. ročník přehlídky 
FESTIVAL mladých dechovek MIRKA PLÁTENÍKA

Přehlídka se uskuteční v neděli 2. června 2013 odpoledne
v 15.00 hodin pod širým nebem na place za sokolovnou 
(v případě nepříznivého počasí v sále sokolovny).
Společně s velkopavlovickou dechovkou ZUŠ pod vedením 
MgA. Zbyňka Bílka vystoupí jako hosté dechovky z okolních obcí. 
Průvodním slovem provede paní Stanislava Bílková.

MISTROVSTVÍ ČR 
juniorů a žáků 
V RYBOLOVNÉ TECHNICE

Soutěž pořádá z pověření sportovního odboru
rybolovné techniky při Radě ČRS
Klub sportovního rybářství TJ Slavoj Velké Pavlovice

Sobota 8. června 2013
Sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice

Program soutěžního dne:
8.00 - 8.20 hod. - slavnostní zahájení
8.30 hod. –  13.30 hod. - discipliny 1, 3, 4, 8
14.00 hod. – vyhlášení vítězů terčových disciplín
14.20 - 19.00 hod. - disciplíny 2, 5
20.00 hod. - slavnostní vyhlášení výsledků Mistrovství ČR
juniorů a žáků, oficiální ukončení

Propozice pro soutěžící ke stažení 
na www.velke-pavlovice.cz 


