KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ červenec / srpen 2012
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE SLADKÉHO LENOŠENÍ LETNÍCH PRÁZDNIN!

Nabídka je více než bohatá…
Za podpory Vinařského fondu pořádá o.s. JPK
ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice

III. ročník HOREM KOLEM DOLEM
aneb PO VINAŘSKÝCH TRATÍCH
NA HORSKÝCH KOLECH

• Sobota 7. července 2012, začátek ve 21.15 hod.,
tréninkové hřiště TJ Slavoj Velké Pavlovice
• Sbor místních dobrovolných hasičů Vás zve k zajímavému
sportovnímu klání, které se odehrává pod širým nebem.
• Přesvědčíme Vás, že nezápasíme pouze s ohněm, ale i s časomírou
na stopkách a také o tom, že nám nechybí sportovní duch!
• Občerstvení, ozvučení, komentování soutěže zajištěno!

• Pátek 6. července 2012
• Start od 11.00 hod. u Městského úřadu Velké Pavlovice
Cíl u rozhledny SLUNEČNÁ. Délka trasy cca 25 a 10 km
• Třetí ročník naučně-společenského cyklovýšlapu s trasou po vinařských
tratích v katastru města. Pro náročnější sportovní výkon jsou
doporučena horská kola.
• Odměnou pro všechny budou nádherné a neobvyklé výhledy do krajiny,
zajímavé vyprávění průvodce a dobře zásobené občerstvovací stanice.
• Vydejte se po velkopavlovických vinařských tratích. Projeďte se
krajinou, kde se rodí ty nejlepší vína. Projeďte se cestami, kterými jezdí
a chodí vinaři do svých vinic. Poznejte vinice zblízka 5 zastávek
tématicky zaměřených na historii a současnost viničních tratí V. Pavlovic.
• Startovné 50,– Kč

Velkopavlovická chasa v čele s novopečenými stárky,
stárkami, sklepníky a sklepnicemi Vás srdečně zve na

Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic
Vás tímto srdečně zvou na

Velkopavlovická country skupina COLORADO
a Město Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na

VÍNO V ORANŽOVÉM
aneb NOČNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY

LETNÍ HUDEBNÍ VEČER
aneb SV. ANNA POD HVĚZDAMA

• Sobota 7. července 2012, začínáme v 17.00 hod.,

• Sobota 28. července 2012, začátek 20.00 hod.

sklepy budou otevřeny do 24.00 hod.
• Přijďte ochutnat vynikající velkopavlovická vína včetně úžasných
růžových vín a užít si příjemný večer ve společnosti vinařů za zpěvu
českého folkového hudebníka, skladatele a písničkáře JAROSLAVA
HUTKY. Ten bude putovat po sklepech s Vámi, aby Vám zahrál a zazpíval
při sklence dobrého vína.
• Cena vstupenky * 500,– Kč
(vstupné zahrnuje seznam otevřených vinných sklepů s kontakty
na vinaře a mapkou města, vinný lístek, označení návštěvníka
a degustační sklo). Vstupenky si můžete zakoupit v den akce
od 16.00 do 17.00 hod. v sokolovně.
• Tečkou za příjemným večerem bude půlnoční ohňostroj před radnicí!
• Občerstvení budou nabízet místní restaurace a vybrané sklepy vinařů.
Zdarma kyvadlová doprava návštěvníků z obcí Modrých Hor (Kobylí,
Vrbice, Bořetice a Němčičky). Přijďte okoštovat vynikající
velkopavlovická vína, již nyní jste ve sklípcích vítáni!

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice zve všechny
příznivce požárního sportu na

12. ročník NOČNÍ SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM ÚTOKU

ZAHRÁVKY HODŮ
• Sobota 21. července 2012, zahájení 20.00 hod.
taneční sólo za sokolovnou (v případě nepříznivého počasí v sokolovně)
• K tanci i poslechu bude hrát dechová kapela PALAVANKA
Občerstvení zajištěno!
• Přijďte se hodově naladit, těšíme se na vás!

taneční plac za sokolovnou
• „Svatá Anna – chladno z rána“, říká stará pranostika.
My však zboříme mýty a dokážeme, že i o chladné svaté Anně,
s námi „pod hvězdama“, může být i pěkně horko.
• Vysvětlení je nasnadě – s tancem v rytmu country hudby
a zpěvem známých písní velkopavlovické skupiny COLORADO
letnímu studenému ránu jen tak nepodlehnete!

Pragokoncert Bohemia, a.s.,
Czech Arts Agency Zlín pořádá

MICHAL K SNÍDANI
• V neděli 29. července 2012 ve 14.30 hodin v areálu u sokolovny
ve Velkých Pavlovicích
• Prázdninový pořad s Michalem Nesvadbou z Kouzelné školky
plný skvělé zábavy a her pro děti
• Představení se uskuteční za každého počasí. Pokud nám zaprší,
sejdeme se v sále sokolovny.
• Předprodej vstupenek v TIC, Hlavní 9, Velké Pavlovice
• Vstupné * 155,– Kč

Velkopavlovická chasa, TJ Slavoj Velké Pavlovice
a Město Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na

VELKOPAVLOVICKÉ
KROJOVANÉ HODY A HODKY 2012
• Hody se uskuteční ve dnech 19., 20. a 21. srpna 2012
v areálu sokolovny ve Velkých Pavlovicích
• K tanci a poslechu hrají dechové kapely:
v hodovní neděli 19. srpna 2012 – LÁCARANKA
v hodovní pondělí 20. srpna 2012 – SOKOLKA
v 17.00 hod. se můžete těšit na slavnostní Zavádku
v hodovní úterý 21. srpna 2012 – LÁCARANKA
v hodkovou sobotu 25. srpna 2012 – ZLAŤULKA
• Doprovodné akce hodů: Pátek 17. srpna 2012 – zahájení
stavění máje u sokolovny (18.00 hod.)
Neděle 19. srpna 2012 – HODOVNÍ DISKOTÉKA pod širým
nebem v areálu TJ Slavoj
• Srdečně Vás zveme k nejvýznamnější folklórní události roku!

Občanské sdružení JPK ve spolupráci s městem
Velké Pavlovice a místní organizací ODS pořádá

IV. ročník akce nejen pro děti
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
aneb PRÁZDNINY SÚ FUČ

povozy vinařské městečko, nabídka burčáků a vín, cimbálová
muzika Vojara, vinařská tradice zaražení hory v podání
místních ochotníků,
Melody Gentleman, jazzová skupina z Lednice
Břeclavan – nejznámější národopisný folklórní soubor z Podluží
koncert legendy slovenské populární hudby – zpěvák, skladatel,
autor mnoha hitů, hráč na klávesové nástroje – Vašo Patejdl
zábava pod taktovkou dechové hudby Místříňanka
programem bude provázet Antonín Schäffer
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v EKOCENTRU TRKMANKA
• M. Úlet a Addams Family – hudba na rozhraní folk-rocku
s prvky blues, jazzu i folklóru
• VEČERNÍ PROGRAM – sportovní areál TJ Slavoj V. Pavlovice
• KOŽUCH – KABÁT REVIVAL
• EMIJPE – mladá brněnská kapela s frontmanem z V. Pavlovic
• MEDICIMBAL – originální spojení cimbálu a rockové kapely,
spojení duše lidové písně s aranžemi insp. moderními žánry
• Pořadatelé slavnosti Město Velké Pavlovice a umělecká agenturou
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…
• Zavítejte ve dnech 31.8. a 1.9.2012 na slavnost
Velkopavlovického vinobraní, budete všichni srdečně vítáni!
• Vstupné:
pátek 31. srpna 2012 * 100,– Kč
sobota 1. září 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

• Sobota 25. srpna 2012, začátek 15.00 hod.
Turistický areál Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná
• Tradiční, stále ještě prázdninová akce pro všechny děti!
• Po celou dobu dětského dne budou probíhat nejrůznější zábavné
soutěže chybět nebude táborák a oblíbené opékání špekáčků.
• Všichni budou přizváni na taneční parket – probíhat zde bude
diskotéka pod širým nebem, hasiči představí svá auta a techniku,
kynologové předvedou ukázku výcviku psů a mnohé další...
• Kola, koloběžky nebo in-line brusle sebou!
Vstupné dobrovolné
(vybraná částka bude věnována místní mateřské školce)

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2012
slibuje dobré víno i zábavu…
• V pátek 31. srpna a v sobotu 1. září 2012
• Slavnost vinobraní láká návštěvníky nejen na ochutnávku vín
a burčáku, ale také na zajímavý doprovodný program, který
nezapomíná na žádnou věkovou generaci…
• Program – pátek 31. srpna 2012
Cigánski Diabli – Slovenský orchestr proslulý koncertováním
po celém světě, hraje v prestižních sálech a na zvučných
festivalech. Zvláštní, podmanivá atmosféra a temperament,
originální aranžmá, perfektní hráčské umění. Interpretují
klasiku, nevyhýbají se operetnímu či muzikálovému repertoáru,
vybírají si hudební lahůdky z folklóru cikánského, slovenského,
ruského, maďarského, židovského i rumunského. Vždy uchvátí
zpěv Silvie Šarköziové, houslová sóla primáše Štefana Banyáka
či hráče na cimbál Ernesta Šarköziho.
Junior Band – kapela, která existuje již bezmála 5 let a čítá
bezmála 15 hráčů, má ve svém repertoáru jazz, rock, big beat,
swing, waltz, rock’n’roll, pop i disco slavnostní otevření
Ekocentra Trkmanka slavnostní otevření Vinných sklepů
Františka Lotrinského mužácké sbory, cimbálová muzika
večerem bude provázet Petra Polzerová, moderátorka
a redaktorka Českého rozhlasu Brno
• Program – sobota 1. září 2012
dětské folklorní a dechové soubory, řemeslný jarmark, exkurze
do vinařských ﬁrem, slavnostní krojovaný průvod s koňskými

Dobrovolný svazek obcí MODRÉ HORY zve všechny
vyznavače pěší turistiky a cykloturistiky na podzimní putování
mezi vinohrady a sklípky s chutí burčáku s názvem

5. ročník
PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM
PO MODRÝCH HORÁCH
spojené se ZARÁŽENÍM HORY VE VRBICI
• Sobota 8. září 2012, start od 9.00 hod.
Rozhledna Slunečná (razítkovací místa ve všech obcích otevřena
od 9.00 od 15.30 hod.)
• Doporučená trasa pro cykloturisty (modře okruhová, zeleně
neokruhová): START Velké Pavlovice - Němčičky - Bořetice Kobylí - CÍL Vrbice - ZARÁŽENÍM HORY VE VRBICI (cca 25 km)
• Doporučená trasa pro pěší turisty (po zelené turistické značce):
START Velké Pavlovice - Bořetice - Němčičky - Kobylí - CÍL
Vrbice - ZARÁŽENÍM HORY VE VRBICI (cca 20 km)
START Velké Pavlovice a CÍL Vrbice (ZARÁŽENÍ HORY
a OTEVŘENÉ SKLEPY S PROGRAMEM)
STARTOVACÍ BALÍČEK – 180,- Kč (tričko s logem Modrých Hor,
kapsička, slosovatelná razítkovací mapka s pokyny a propagačními
materiály aj.)
• Během akce bude možné opět sbírat razítka do razítkovací mapky
na šesti následujících stanovištích:
OFICIÁLNÍ START: 1. Velké Pavlovice – Turistický areál - Rozhledna
Slunečná, 2. Němčičky – Vinařský dvůr, 3. Bořetice – Sídlo vlády
- Obecní sklep - Kraví hora, 4. Bořetice – Penzion pod Kraví horou
A - Újezdský, 5. Kobylí - Obecní Muzeum Kobylí na staré škole,
OFICIÁLNÍ CÍL 6. Vrbice – Vinné sklepy v pískovci v lokalitě Stráž Vrbice „Pod Větřákem“.

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

