
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   
Velké Pavlovice * listopad & prosinec 2013

NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE KONČÍCÍHO PODZIMU, 
KOUZELNÉHO ADVENTUA VANILKOU VONÍCÍCH VÁNOC. 

 Nabídka je více než bohatá…

a nebo pro letošní rok hned dvě výstavy

KOUZELNÝ SVĚT HRAČEK
Dřevěné hračky patří ke stále oblíbeným, probouzejí dětskou fantazii 
a navracejí děti i dospělé do kouzelného světa hraní a zábavy.
Prodejní výstavu dřevěných hraček, pohádkových loutek, maňásků, 
kostek, stavebnic a her můžete navštívit v obřadní síni na radnici.

KRÁLOVNA DAGMAR, ČESKÁ PRINCEZNA
Výstava pojednává o první známé „krajance“ v Dánsku - Markétě,
dceři Přemysla I. Otakara a nevlastní sestře sv. Anežky České.
Princezna Markéta se v roce 1205 provdala za dánského krále
Valdemara II. Vítězného, všeobecně je známá jako královna Dagmar.
Pověsti o jejím dobrém srdci se v zemi vyprávějí dodnes.
V letošním roce si připomínáme 800. výročí jejího úmrtí.

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

V dopoledních hodinách si děti pošlou svá tajná
vánoční přáníčka přímo k Ježíškovi do nebíčka

Stejně jako v minulých letech napsaná či nakreslená na originální
JEŽÍŠKOVSKÉ KARTIČKY, které obdrží od organizátorů akce,
a poté je uvázané na balónky společně vypustí vstříc k oblakům.

Odpolední kulturní program bude jako tradičně
Zasvěcen hudbě, zpěvu a vánočním koledám.

U vánočního stromu vystoupí se svými pásmy plnými vánočních písní
žáci a studenti místních škol a hudební soubory z Velkých Pavlovic.

V rámci hlavního programu přijde se svým krátkým vánočním přáním
pozdravit všechny přítomné starosta města Velké Pavlovice 
Ing. Pavel Procházka

SBÍRKA POD VÁNOČNÍM STROMEM
Pod vánočním stromem najdete stejně jako v minulých letech pokladnič-
ku, do které můžete přispět finančním darem opuštěným dětem,
jež nemohou být ani o době vánoční mezi svými nejbližšími.

Předem Vám za ně od srdce děkujeme.

Vstup na celý Vánoční jarmark u radnice VOLNÝ, včetně obou výstav.
Poplatek se platí pouze za Ježíškovu dílničku
(50,- Kč / příspěvek na výtvarné pomůcky pro 1 zúčastněné dítě)

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

Přejeme Vám krásný vánoční čas ...

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

Ekocentrum Trkmanka 691 06 Velké Pavlovice, 
web: www.ekocentrum-trkmanka.com, 
Vás srdečně zve na výstavu...

OD ADVENTU DO VÁNOC

Výstava potrvá od pondělí 2. do pátku 20. prosince 2013
Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

Otevřeno:
Pondělí až pátek * 8.00 –17.00 hod.
Neděle * 14.00 –17.00 hod.

Výstava s vánoční tématikou spojená s tradicemi.

Již nyní se na všechny v poklidném čase adventním těšíme!

SVČ při ZŠ Velké Pavlovice zve všechny zájemce 
na jednodenní zájezd...

VÁNOČNÍ BRATISLAVA
Slovensko
Sobota 7. prosince 2013

Cena zájezdu * 150,- Kč/1 osoba
Odjezd autobusu: 8.30 hod. (od sýpky)

Předpokládaný návrat mezi 17.00 a 18.00 hod.

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

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, 
www.ekocentrum-trkmanka.com
srdečně zve všechny nejen děti na tvůrčí dílničku...

Bude zima, bude mráz
...přijď se ptáčku nazobat II.

Čtvrtek 12. prosince 2013 od 17.00 hod.
Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

Děti, vyrobte si se svými rodiči, prarodiči nebo staršími kamarády 
ptačí krmítko.
Střapatí rošťáci vám v zimním zasněženém čase poděkují...

Moc se již nyní na všechny s tvůrčím duchem těšíme!

Město Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE

Neděle 22. prosince 2013
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 navštívit také oblíbenou

JEŽÍŠKOVU DÍLNIČKU
Děti i dospělí si zde mohou vyrobit pod vedením pracovníků SVČ při 
ZŠ Velké Pavlovice pěknou adventní ozdůbku či vánoční dárek 
pro své nejbližší.
Otevření dílničky v 10.00 hod., zasedací místnost Městského úřadu.
Poplatek * 50,- Kč (příspěvek na výtvarné potřeby)

Městská knihovna Velké Pavlovice, ve spolupráci 
s Knihkupectvím Vašíček Břeclav, připravila

Předvánoční prodej knih pro děti
aneb Kupte dětem krásnou knížku

Prodej bude probíhat v zasedací místnosti
Městského úřadu Velké Pavlovice
ve středu 6. listopadu 2013 od 10.00 do 20.00 hodin
ve čtvrtek 7. listopadu 2013 od 10.00 do 15.00 hodin

Využijte nabízené mimořádné příležitosti k nákupu těch nejlepších 
dětských knih, které se dají na českém trhu koupit.

SVČ při ZŠ Velké Pavlovice zve všechny zájemce 
na zájezd do divadla...

TŘI PRASÁTKA
Divadelní studio „V“ Brno

Neděle 10. listopadu 2013

Cena * 110,- Kč děti, 180,- dospělí
Odjezd: 14.00 hod. Bořetice; 14.15 hod. Velké Pavlovice (od sýpky)
Představení začíná v 15.00 hod.

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

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, 
www.ekocentrum-trkmanka.com, Vás srdečně zve na...

VERNISÁŽ VÝSTAVY obrazů a ilustrací
VLASTY ŠVEJDOVÉ
Pátek 15. listopadu 2013 v 17.00 hod.
ve výstavním sále Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

Výstava potrvá do 27. listopadu 2013
Otevřeno: PO –PÁ  8.00–15.00 hod., SO–NE  12.00–16.00 hod.

Výstava je prodejní.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

Více o Vlastě Švejdové na www.vlastasvejdova.cz

Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic

a Město Velké Pavlovice Vás tímto srdečně zvou na 
SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ 
SKLEPY 2013

Sobota 16. listopadu 2013
Dle zažité tradice začínáme v 11.00 hod., 
vinné sklípky budou otevřeny do 18.00 hod.

Čekají na Vás skvělá svatomartinská vína, svatomartinská husa, zabí-
jačkové speciality u sokolovny a další speciality v místních restauracích 
a u vybraných vinařů.
Po celou dobu otevřených sklepů Vás bude provázet mužácký pěvecký 
sbor PANIHÁJ a hudecká muzika Ondřeje Vinklera.

Možnost navštívit Vinné sklepy Františka Lotrinského.
Proběhne i oblíbená tipovací soutěž s vinaři o hodnotné ceny.

Prodej vstupenek: sokolovna (Hlavní 1) od 10.00 do 15.00 hod.
Cena vstupenky * 800,- Kč (zahrnuje neomezenou konzumaci ve všech 
otevřených vinných sklepech, 300,- Kč v kuponech na nákup vína, ozna-
čení návštěvníka, skleničku, vinný lístek s mapkou, propisku, taštičku 
na skleničku a vinný lístek)

Předprodej omezeného množství (200 ks) vstupenek od září na 
www.slevymojemesto.cz, cena vstupného je 700,-Kč. Platba předem 
na účet Vína z Velkých Pavlovic, vouchery Vám přijdou e-mailem uve-
deným v objednávce vstupenek. Tyto vouchery pak vytisknuté předejte 
na místě prodeje vstupenek na pokladně určené rezervacím vstupenek.
Dostanete právoplatnou vstupenku na Svatomartinské otevřené sklepy.

Speciální akce pro skupiny: organizované skupiny nad 30 osob, které se 
nahlásí nejpozději týden před akcí na tel. číslo 605 886 640 sl. Prokešové, 
dostanou pro každého člena skupiny navíc kupon v hodnotě 100,- Kč 
na nákup vína. 
Cena vstupenky pro skupiny je 800,- Kč, platba v hotovosti na místě.

SLEVY A AKCE NA VSTUPNÉ NELZE VZÁJEMNĚ 
KOMBINOVAT !!!



Ekocentra Trkmanka
6. Socha „Prosperita“ řezbáře Roberta Merotta ukrytá v podzemním 
labyrintu Vinných sklepů Františka Lotrinského 

Trasa výletu:
START * Prostranství před prodejnou ZAF Velosport manželů 
Kobsových - zahájení akce, malé teplé občerstvení, soutěžícím dětem 
budou rozdány razítkovací průkazy

ROZHLEDNA SLUNEČNÁ * možnost výstupu na rozhlednu, možnost 
koupě občerstvení, v případě pěkného počasí táborák s opékáním 
špekáčků

dále Penzion André > Biocentrum Zahájka > Vinařská ulička Pod 
Starou Horou > přes městečko Velké Pavlovice k Ekocentru 
Trkmanka

EKOCENTRUM TRKMANKA * možnost navštívit výstavu brněnské 
výtvarnice, ilustrátorky dětských knížek a malířky nádherných obra-
zů VLASTY ŠVEJDOVÉ

CÍL * VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO * prohlídka 
sklepních prostor, ochutnávka velkopavlovických vín (žetonový systém – 
1 žeton za 10,- Kč, což je cena za jeden vzorek vína o objemu 0,5 dcl)

Vinné sklepy Františka Lotrinského budou zároveň místem, kde se 
budou dětem vydávat ceny razítkovací hry  „Za vůní dřeva“.

Kulturní program v prostranství před vstupem 
do Vinných sklepů F. Lotrinského
- od 12.00 hod. k tanci a poslechu zahraje místní country skupina 
COLORADO
- jako občerstvení bude ke koupi svařáček, čaj a káva 
- chybět nebude ani vyhlášený gulášek a proslulá polévka zelňačka 
velkopavlovických Sokolů, příjemná tečka výletu připravená právě v čase 
obědovém

Přijďte se o svátečním víkendovém dnu pobavit!
Těšíme se na Vás!

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice pořádá 
v neděli, v den státního svátku, 17. listopadu 2013 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
Sraz účastníků na Nám. 9. května před radnicí v 18.00 hod.

Trasa průvodu: 
Náměstí 9. května – Bezručova – B. Němcové – Hlavní – Bálkova ulička 
– Bří Mrštíků – Herbenova – zpět na Nám. 9. května

Pozor novinka – protentokrát nám bude do kroku vyhrávat městský 
rozhlas.

Příjemné občerstvení na závěr zajištěno.

Neváhejte a přidejte se k nám!

Ekocentrum Trkmanka 691 06 Velké Pavlovice, 
www.ekocentrum-trkmanka.com, srdečně zve nejen děti na...

SVĚTOVÝ DEN DĚTÍ II.
Středa 20. listopadu 2013 od 16.00 hod.
Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

Zábavné odpoledne pro děti – hry, výtvarné dílničky…
Těšíme se na všechny děti, věkem i duší !

Odjezd autobusu: 6.30 hod. (od sýpky)

Předpokládaný návrat mezi 18.00 a 19.00 hod.

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

Město Velké Pavlovice Vás zve na výstavu

KRÁLOVNA DAGMAR, 
ČESKÁ PRINCEZNA

Výstava se uskuteční od 1. do 31. prosince 2013
Radnice ve Velkých Pavlovicích – výstavní sál

Vernisáž výstavy se koná v neděli 1. prosince 2013 v 15.00 hodin
ve výstavním sále na Radnici ve Velkých Pavlovicích.

Výstava bude přístupna veřejnosti v pracovních dnech
dle úředních hodin městského úřadu 
a dále každou prosincovou neděli od 15.00 do 17.00 hod.,
v neděli 22. prosince 2013 (Vánoční jarmark u radnice) od 10.00 
do 17.00 hod.

Výstavu ve Velkých Pavlovicích pořádá Město Velké Pavlovice ve spolu-
práci s Nordic Chamber of Commerce pod záštitou velvyslance Dánské-
ho království v České republice pana Christiana Hoppe a spoluautora 
výstavy a exvelvyslance České republiky v Dánském království pana 
Zdeňka Lyčky.

Výstava „Královna Dagmar, česká princezna“ pojednává o první známé 
„krajance“ v Dánsku – Markétě, dceři Přemysla I. Otakara a nevlastní 
sestře sv. Anežky České.
Princezna Markéta se v roce 1205 provdala za dánského krále Valdemara 
II. Vítězného a v Dánsku je všeobecně známá jako královna Dagmar.
Pověsti o jejím dobrém srdci se v zemi vyprávějí dodnes.
Je pohřbena v Ringstedu a v letošním roce si už připomínáme 800. výročí 
jejího úmrtí. 

Všichni jste již nyní na této mimořádné výstavě srdečně vítáni!

Město Velké Pavlovice a Základní umělecká škola Velké Pavlovice 
srdečně zvou všechny občany našeho městečka na krátké komorní 
zastavení, které se uskuteční o první adventní neděli na náměstí 
před radnicí.

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Neděle 1. prosince 2013, zahájení v 16.00 hod.,
Nám. 9. května – prostranství před radnicí

Přijďte si společně s námi připomenout,
že začíná nejkrásnější období celého roku – kouzelný advent.

Zazpívejte si s Dívčím pěveckým sborem pod vedením Lucie Stránské 
a Mileny Karberové a Mládežnickou dechovkou pod vedením pana 
učitele Jakuba Kostrhuna - ZUŠ Velké Pavlovice pár koled a vánočních 
písní a buďte u krásného okamžiku, kdy se letos po setmění zcela poprvé 
rozsvítí vánoční strom u radnice.

Pro každé dítě bude připraven malý sladký adventní mls.

Již nyní se na všechny velmi těšíme!

VEČER U CIMBÁLU

Sokolovna (Hlavní 1) od 19.00 hod.

Cena vstupného: 150,- Kč
(pro návštěvníky Svatomartinských otevřených sklepů 2013 bude platit 
zlevněná cena 50,- Kč, pro uplatnění slevy je nutné se prokázat platným 
označením návštěvníka)

Jaké by to byly otevřené vinné sklepy bez večerní zábavy s cimbálovou 
muzikou! Již tradiční ukončení otevřených sklepů spojené s ochutnávkou 
vynikajících velkopavlovických vín Vám zpříjemní cimbálová muzika 
SLOVÁCKO MLADŠÍ a představí se Vám Valašský soubor písní a tanců 
BAČA.

Slosování vstupenek o vinné ceny a vyhlášení výsledků oblíbené tipovací 
soutěže s vinaři.
Konec besedy v 01.00 hod. ráno, občerstvení zajištěno.

Zdarma doprava z obcí Modrých Hor (Kobylí, Vrbice, Bořetice, Němčič-
ky) a Rakvic do Velkých Pavlovice a zpět.

Přijďte okoštovat mladá vína ročníku 2013, 
již nyní jste ve sklípcích vítáni!

Město Velké Pavlovice & ZAF Velosport si Vás dovolují srdečně 
pozvat na sváteční pohodový výšlap s názvem 

V. ročník PODZIMNÍ ŠLAPKA 2013
aneb UZAVŘENÍ CYKLOTURISTICKÉ 
SEZÓNY ve Velkých Pavlovicích

Neděle 17. listopadu 2013 
zahájení v 10.00 hod. před prodejnou ZAF velosport

Program dne:
Pěší pohodová vycházka městečkem Velké Pavlovice a okolím
s tajemným názvem „ZA VŮNÍ DŘEVA“.

Během pochodu se zastavíme na všech pěti místech, kam byly umístěny 
dřevěné sochy, které vznikly na řezbářském sympoziu ve Velkých Pavlovi-
cích v roce 2010.

„ZA VŮNÍ DŘEVA“ se bude současně jmenovat i soutěžní hra, určená 
především dětem. 
Každé dítě dostane na startu akce z rukou pořadatelů razítkovací průkaz 
s šesti volnými políčky. Každé políčko bude patřit jedné dřevěné soše 
a jedno bonusové rozhledně Slunečná. 
U každé z pětilístku soch a také na rozhledně obdrží putující dítě jedno 
razítko.
Pokud se mu podaří sesbírat všechna, čeká na něj výhra.

Jaká? Zúčastněte se hry a nechejte se překvapit!

Výhra se bude oproti vyplněnému razítkovacímu průkazu vydávat na po-
sledním razítkovacím místě - ve vchodu do Vinných sklepů 
Františka Lotrinského.

Razítkovací místa:
1. Rozhledna Slunečná
2. Socha „Anděl“ řezbáře Aivarse Studentse před novým Penzionem 
André (bývalá stará budova ŠSV, a.s.)
3. Socha „Svatý Hubert“ řezbářů otce a syna Bunckových před budo-
vou myslivny
4. Socha „Svatý Urban“ řezbáře Arunase Sniečkuse ve Vinařské uličce 
Pod Starou Horou („Opilé sklepy“)
5. Socha „Bača“ řezbáře Jakuba Moravčíka v naučné zahradě 

Tělocvičná jednota Sokol Velké Pavlovice Vás zve na

SLAVNOSTNÍ AKADEMII
ke 100. výroční založení Sokola 
ve Velkých Pavlovicích

Dne 23. listopadu 2013
v 15.00 hod. v místní sokolovně

K shlédnutí budou sletové skladby a další vystoupení.

Srdečně Vás zve výbor Sokola Velké Pavlovice!

Městská knihovna spolu s Gymnáziem ve Velkých Pavlovicích
pořádají v neděli 24. listopadu 2013

ZÁJEZD DO VÍDNĚ
s možností návštěvy výstavy v Albertině 
a vánočních trhů
Výstava je otevřená od 10.00 do 19.00 hod,
cena vstupenek je od 9 do 13 euro.
Možnost skupinových slev.

Cena zájezdu je 285,- Kč, zahrnuje dopravu a pojištění, vstupné na výsta-
vu si účastník hradí sám
Odjezd je v 7.30 hod. od ZŠ Velké Pavlovice
Zastávky – Rakvice, Podivín, Břeclav

Předpokládaný odjezd z Vídně je v 17.00 hod. (po stejné trase)
Přihlásit se můžete v knihovně u Mgr. Dany Růžičkové -  mobil 
774 364 014,
Na gymnáziu u Ing. Marie Šmídové - mobil 725 324 553

Těšíme se na Váš zájem!

V pátek 29. listopadu v 18.00 hodin proběhne 
v aule Gymnázia Velké Pavlovice

AUTORSKÉ ČTENÍ jihočeského spisovatele
JIŘÍHO HÁJÍČKA

Proč si přijít poslechnout čtení z jeho knih?
•	Je	dvojnásobným	nositelem	ceny	Magnesia	Litera	za knihu	roku	
- Selské baroko (2006) a Rybí krev (2013).
•	Píše	o událostech,	které	ovlivnily	životy	lidí	ve 2.	pol.	20.	století	–	např.	
o poválečných restitucích nebo o osudech obcí v okolí budoucí jaderné 
elektrárny Temelín.
•	Své	čtení	doprovodí	i obrazovým	materiálem	zaniklých	obcí	jižních	
Čech, které měly podobný osud jako některé obce pod Pálavou.
•	Mistrně	ovládá	vypravěčské	umění.
•	A v neposlední	řadě	k nám	zavítá	až	z Českých	Budějovic.

Bližší informace o jeho tvorbě získáte na www.hajicek.info

SVČ při ZŠ Velké Pavlovice zve všechny zájemce 
na jednodenní zájezd...

Termální lázně GYÓR Maďarsko
& VÁNOČNÍ JARMARK
Sobota 30. listopadu 2013

Cena zájezdu * dospělí 500,- Kč / děti 460,- Kč
(včetně pojištění a vstupu do termálů)


