
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   
Velké Pavlovice * květen & červen 2014

NEsEďTE DomA, PojďTE sE bAViT V mÁjoVém čAsE LÁsKy, V TŘEšňoVém oPojENÍ PRosLUNěNéHo 
čERVNA, zKRAťTE si PŘÍjEmNě NEKoNEčNé čEKÁNÍ NA LETNÍ PRÁzDNiNy A DoVoLENoU. 

Nabídka je více než bohatá…

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

VÍNo V oRANŽoVém 
aneb NočNÍ oTEVŘENé sKLEPy

sobota 5. července 2014, začínáme v 17.00 hodin,
vinné sklípky budou otevřeny do půlnoci

Přijďte ochutnat velkopavlovická vína, k ochutnání budou nejen 
krásně vychlazená rosé a bílé vína, ale i vynikající červené vzorky 
v téměř 20 vinných sklepech! 

Cena vstupenky * 550,- Kč
(vstupné zahrnuje volnou degustaci ve všech otevřených sklepech, 
degustační skleničku, nosičku na skleničku, vinný lístek s mapkou, 
propisku a označení návštěvníka)

Vstupenky si můžete zakoupit v den akce na prodejním stánku 
Vinařství Fůkalovi na parkovišti vedle sýpky a to od 16.00  
do 21.00 hodin.

Předprodej on-line již od 1. května 2014 na
* www.slevymojemesto.cz

Po celý květen platí zvýhodněná cena vstupenky 450,- Kč,
po celý červen pak 500,- Kč a na místě bude za plnou cenou 550,- Kč.

Ve sklepech bude hrát a zpívat Hudecká muzika Ondřeje Vinklera.

Občerstvení u vybraných vinařů. 

Tečkou za příjemným večerem bude 
půlnoční ohňostroj před Městským úřadem!

Zdarma KYVADLOVÁ DOPRAVA návštěvníků z obcí Modrých Hor
(Kobylí, Vrbice, Bořetice a Němčičky) a Rakvic.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice zve všechny příznivce 
požárního sportu na 

14. ročník
NočNÍ soUTěŽE V PoŽÁRNÍm ÚToKU
„o putovní pohár starosty města“ 

sobota 12. července 2014, začátek ve 21.30 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 a komentování soutěže zajištěno!

 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

Iva Veverková ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice 
a Dámským klubem Vás zve na výstavu

RETRo KočÁRKy,
aneb vraťme se na chvíli do dětství

1. května až 15. června 2014
Radnice ve Velkých Pavlovicích – výstavní sál, nám. 9. května.

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 1. května 2014 v 15.00 hodin
ve výstavním sále na Radnici ve Velkých Pavlovicích.

Zavzpomínat na kočárek svého dětství můžete díky sběratelské 
vášni Ivy Veverkové z Velkých Pavlovic. Povoláním ošetřovatelka 
se do kočárků zamilovala už jako dítě, kdy ráda pomáhala 
s hlídáním dětí v rodných Horních Věstonicích.

Každý exponát má svou historii. Nejstarší pochází ze třicátých let 
minulého století, „modelově“ nejstarší je však replika kočárku 
z přelomu 19. a 20. století. Několik z nich má zahraniční původ.

„Kočárkový park“ až po současnost tak čítá úctyhodných 
100 kousků české i zahraniční výroby.

Iniciátorka výstavy si dala záležet také na dokonalém sladění 
kočárků s jejich dobovým vybavením. Na výstavě budou k vidění 
také panenky, plyšáci a jiné hračky, dětské oblečky, dobové 
peřinky nebo třeba kolébky.

Výstava bude přístupna veřejnosti každý týden od středy 
do neděle vždy od 15.00 - 18.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice v úzké a nedílné spolupráci
s Tělocvičnou jednotou Sokol Velké Pavlovice
Vás srdečně zvou k mimořádnému gurmánskému zážitku...

i. ročník
VELKoPAVLoViCKÝ GULÁšFEsT

Akce se uskuteční v sobotu 10. května 2014

•	 11.00	až	18.00	hod.	-	program	pro	malé	i	velké	návštěvníky
 - rukodělné dílničky
 - soutěže pro malé i velké

 - občerstvení a zajímavé ochutnávky
 - hudební produkce
•	 11.00	až	13.30	hod.	-	OCHUTNÁVKA	A	SOUTĚŽNÍ	
	 HODNOCENÍ	GULÁŠŮ	laickou	i	odbornou	porotou
•	 15.00	hod.	-	VYHLÁŠENÍ	VÝSLEDKŮ	SOUTĚŽE
•	 17.00	hod.	-	losování	vstupenek	o	zajímavé	ceny

Celodenní vstupné - od 150 cm výšky 100,- Kč
(v ceně slosovatelné vstupenky je zahrnuta ochutnávka 
soutěžních gulášů)

Akce se koná za každého počasí.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice pořádá
v neděli 11. května 2014

soUTěŽ mLADÝCH HAsičŮ

Sejdeme se u rybářské bašty ve Velkých Pavlovicích na ulici Nádražní. 
Hodina zahájení soutěže a program budou včas zveřejněny
na webu města www.velke-pavlovice.cz.

Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice
zve všechny děti i dospělé na zájezd do divadla v Boleradicích...

KoCoUREK moDRoočKo

Měsíc na nebi dorůstá a na střeše se schází krásné kočky,
rošťácká koťata, bojem ošlehaní kocouři i šviháčtí mackové.
A mezi nimi modrooký rozumbrada - kocourek Modroočko,
který si o svých dobrodružstvích vede tajný deník.

Neděle 11. května 2014, začátek představení v 15.00 hod.
Odjezd autobusu ve 14.00 hod. z Bořetic, 
ve 14.15 hod. od sýpky ve Velkých Pavlovicích

Cena * 100,- Kč děti, 140,- Kč dospělí

Přihlášky a informace u Ing. Lenky Bukovské,
tel.:	731	286	026,	e-mail:	lenka.bukovska@email.cz	

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

Dětský den
Po sToPÁCH PyTLÁKA FLoRiÁNA 

Neděle 22. června 2014
Začínáme ve 14.00 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! 

Za přinesený nedělní moučník dostanou maminky kávu zdarma. 
Čepované pivo nejen pro pány.

Vstup zdarma!

KRAjEm VÍNA 2014, iX. ročník
Expedice KRAjEm ANDRé
 
Kdy? První prázdninová sobota 28. června 2014 (možnost 
registrace 9.00 až 11.00 hod.)
Kde? start na náměstí v Hustopečích – TiC Dům U synků

Obce na rozšířené trase cyklostezky Krajem André zvou všechny  
příznivce pohodové vinařské cykloturistiky na devátý roční  
putování půvabným krajem, kde vznikla odrůda André.

Čekají na vás 4 různě dlouhé trasy, ve všech obcích otevřené vinné 
sklepy, které nabídnou k ochutnání místní vína a jiné krajové 
speciality, a také soutěže o hodnotné ceny pro děti i dospělé.

Ve Velkých Pavlovicích bude premiérově umístěno razítkovací 
místo na novém Penzionu André, který byl přebudován ze staré 
budovy	ŠSV.
Zde se můžete vydat na prohlídku zdejších nádherných vinných 
sklepů s ochutnávkou, nakoupit si víno i med, to vše z vlastní 
produkce.

Podrobný program bude včas zveřejněn na www.velke-pavlovice.cz!

Vinařství Reichman & Reichman zve srdečně všechny vyznavače 
náročnější cyklistiky na…

iV. ročník
KoLEm HoREm DoLEm aneb 
Po vinařských tratích na horských kolech

Kdy?  sváteční sobota 5. července 2014, zahájení v 11.00 hod.
Kde?  Náměstí 9. května ve Velkých Pavlovicích, 
              start před radnicí

Čtvrtý ročník naučně-společenského cyklovýšlapu – 25 kilometrů 
dlouhá trasa vede po neupravených stezkách, proto doporučujeme 
horská kola.  Odměnou vám budou nádherné a neobvyklé výhledy 
do krajiny, zajímavé vyprávění průvodce a dobře zásobené  
občerstvovací stanice. 

Cestou	vás	čeká	5	zastávek	tématicky	zaměřených	na	historii	 
a současnost viničních tratí Velkých Pavlovic.

Podrobný program bude včas zveřejněn na www.velke-pavlovice.cz!

 



Pro malé cyklisty (25 km)
Velké Pavlovice - Ekocentrum Trkmanka 
Rakvice - Vinařství Vajbar 
Zaječí - Vinařství Nosreti 
Šakvice	
Starovičky - Vinařství Kluci z Kluče 
Starovičky - Vyhlídka u Obrázku 
Němčičky - Košt vín a Přehlídka mužáckých sborů z Modrých Hor

Pro pěší (10 km)
Velké Pavlovice - Ekocentrum Trkmanka 
Velké Pavlovice - Rozhledna Slunečná 
Republika Kraví hora - Spolkový sklep 
Bořetice - Rozhledna Kraví hora 
Němčičky - Košt vín a Přehlídka mužáckých sborů z Modrých Hor

V cíli v Němčičkách budete mít možnost se zúčastnit místního
Koštu vín s večerní Přehlídkou mužáckých sborů z Modrých Hor. 
Losování	cyklopasů	o	ceny	proběhne	cca	v	17.30	hodin.

Přehlídka mužáckých sborů z modrých Hor
Němčičky 2014

srdečně vás zveme v sobotu 17. května 2014 na setkání  
mužáckých sborů regionu, na Nádvoří u kulturního domu  
v Němčičkách.

ZPÍVAJÍ:	Presúzní sbor z Velkých Pavlovic, svodničan  
z bořetic, mužáci z Němčiček, mužáci z Kobylí a mužáci z Vrbice

UVÁDÍ:	Moderátorka	Helena	Hájková
HRAJE:	Cimbálová	muzika	Primáš	z	Boleradic

PRoGRAm:
od	18.00	hod	-	předehra	cimbálové	muziky
od 19.00 hod - zpívání mužáků
od 22.00 hod - beseda u cimbálu
od	13.00	hod	-	Košt	vín

Vstupné 100,- Kč, ZP zdarma,
účastníci Májového putování okolím Modrých Hor - sleva 50%

Více o akci na www.modrehory.cz & www.vinarske.stezky.cz 
Kontakt:	Nadace	Partnerství,	Eva	Kvapilová,	tel.	608	337	137,	
eva.kvapilova@nap.cz 

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

osVěTim & bŘEziNKA 
Polsko * i. turnus

Exkurze do koncentračních a vyhlazovacích táborů z II. světové války

zájezd se uskuteční v sobotu 17. května 2014
Cena zájezdu: 620,- Kč (bus, vstupné a sluchátka)

Odjezd autobusu: 5.45 hod. Bořetice a 6.00 hod. V. Pavlovice - sýpka
Předpokládaný návrat v 19.00 hodin.

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

• 10.00 hod. - vernisáž k výstavě výtvarné soutěže Příroda kolem
 (Ekocentrum Trkmanka)
•	 Celodenní	hudební	produkce
•	 Soutěže	pro	malé	i	velké	účastníky
•	 Rukodělné	dílničky
•	 Zajímavé	přednášky
•	 Prezentace	společností	a	ochutnávky	výrobků
•	 Netradiční,	zdravé	a	chutné	občerstvení

SVČ při ZŠ Velké Pavlovice ve spolupráci s Dámským klubem
zvou všechny zájemce na zájezd ...

muzeum kočárů - čechy pod Kosířem
Výrobna tvarůžků - Loštice
Arboretum – bystrovany * město olomouc 

jednodenní zájezd se uskuteční v sobotu 7. června 2014
Cena zájezdu: 280,- Kč (bus, veškeré vstupné si  hradí účastník 
individuálně)

V Lošticích je plánovaná návštěva prodejny tvarůžků.
Odjezd	autobusu:	7.15	hod.	Bořetice	a	7.30	hod.	
V. Pavlovice - sýpka
Předpokládaný návrat po 19.00 hodině.

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

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

Vii. ročník přehlídky
FEsTiVAL mladých dechovek 
miRKA PLÁTENÍKA 

Přehlídka se uskuteční v neděli 8. června 2014 v 15.00 hodin
na nádvoří Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

Společně	s	velkopavlovickou	dechovkou	ZUŠ	pod	vedením	
MgA. Zbyňka Bílka vystoupí jako hosté dechovky z okolních obcí. 

Průvodním slovem provede paní Stanislava Bílková.

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 15. června 2014 
od	8.00	hod.	na	myslivecké	střelnici	pod	Floriánkem	
ve Velkých Pavlovicích

Pro návštěvníky je připraveno bohaté nejen zvěřinové občerstvení.
Trénink na střelby se koná v sobotu 14. června 2014 od 14.00 hod.

 KRAjEm VÍNA 2014
májové putování okolím moDRÝCH HoR

Kdy? 17. května 2014 (možnost registrace 9.00 až 11.00 hod.)
Kde? Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka

V sobotu od 9.00 do 11.00 hod. získáte v Ekocentru Trkmanka  
ve Velkých Pavlovicích startovní pasy a na výběr budete mít několik 
různě dlouhých okruhů, vhodných jak pro náročné cyklisty, 
tak pro rodiny s dětmi a pěší. 

Zažijte atmosféru jara mezi vinicemi, objevte tajemství vinných 
sklepů, ochutnejte místní speciality a vyhrajte zajímavé ceny.
Májové putování okolím Modrých Hor bude zakončeno 
v Němčičkách na Koštu vín s večerní Přehlídkou mužáckých 
sborů z Modrých Hor.

start
Akce je otevřena široké veřejnosti, zdatným sportovcům i rodinám 
s dětmi. Účast si není nutné rezervovat předem. Stačí dorazit  
v	sobotu	17.	5.	2014	na	registraci	do	Ekocenta	Trkmanka	 
ve Velkých Pavlovicích.
Zaregistrovat se je možné v době mezi 9 a 11 hodinou a vyrazit 
na trasu.

Cyklopasy
startovné činí 90,- Kč, do 18ti let zdarma! 
V ceně startovného je zahrnuta sklenička s nosičkou a cyklopas 
s mapou tras a razítkovacích míst. Účastníci sbírají na zastávkách 
trase do cyklopasu razítka, v cíli vyplní adresu a odevzdají  
slosovatelný kupon.

Ve slosování lze vyhrát zajímavé ceny:
balení vín, cyklodresy a trička Moravských vinařských stezek,
publikace Průvodce sklepními uličkami jižní Moravy,  
cyklonavigace atd.

Trasy a zastávky 
Připravujeme pro vás dvě trasy pro cyklisty  
a jednu speciálně pro pěší.  
Na jednotlivých trasách budou domluveny zastávky ve vinných 
sklepech a na zajímavých místech, kde můžete ochutnat  
místní produkty.  
Co	kdo	na	zastávce	vypije	a	sní,	to	si	zaplatí.	Každá	zastávka	 
bude	otevřena	po	dobu	cca	3	hodiny,	takže	si	můžete	rychlost	
absolvování trasy přizpůsobit svému tempu. Ať už jste z daleka  
či z blízka, nemusíte se bát, že se ztratíte, protože trasy  
budou dobře vyznačené.

Trasy:
Pro velké cyklisty (42 Km)
Velké Pavlovice - Ekocentrum Trkmanka 
Rakvice - Vinařství Vajbar 
Zaječí - Vinařství Nosreti 
Strachotín - Vinařství Adamec 
Popice - Vinařství Sonberk 
Hustopeče - Vinařský dům U Synků 
Horní Bojanovice - Vinařství Omastovi 
Němčičky - Košt vín a Přehlídka 
mužáckých sborů z Modrých Hor

Základní umělecká škola Velké Pavlovice ve spolupráci s Ekocentrem 
Trkmanka Velké Pavlovice si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na...

KoNCERT iNsTRUmENTÁLNÍCH
PěVECKÝCH A TANEčNÍCH soUboRŮ 

Neděle 25. května 2014, začátek 16.00 hod.,
velký sál Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

V programu se představí dívčí pěvecký sbor, dva flétnové soubory,  
žesťový kvartet, cimbálová muzika a taneční folklórní soubor 
působící	při	místní	ZUŠ.

Městská knihovna Velké Pavlovice zve děti na

HRAVé oDPoLEDNE
k mezinárodnímu dni dětí 

Přijďte do knihovny v pátek 30. května 2014, od 16.00 hodin

Pro nejmladší děti připravíme téma: 
Povídání o pejskovi a kočičce

Pro školní děti téma: znáš svoje město?

GYMNÁZIUM Velké Pavlovice Vás srdečně zve na akci pro žáky a 
studenty současné, minulé i budoucí a hlavně pro širokou veřejnost 
s názvem…

my VšiCHNi šKoLoU PoViNNÍ 
aneb otevřená škola 

Pátek 30. května 2014, 16.00 až 18.00 hodin, 
Gymnázium Velké Pavlovice,
web: www.gymnazium.velke-pavlovice.cz 

Program:
ukázka výuky s interaktivní tabulí, digitální videomikroskop, 
ukázka práce s roboty, prohlídka prostor školy, ukázka využití  
počítačové techniky ve vyučování. vystoupení studentů v aule 
školy, ukázka výtvarných prací studentů, ukázka kroužku aikida, 
ukázka práce v jazykových učebnách, ukázka práce se sadou 
Ecolab box

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice Vás srdečně zve na...

ii. ročník
EKoFEsTiVAL 2014 

sobota 7. června 2014, zahájení v 10.00 hod.,
předpokládané	ukončení	v	18.00	hod.

Program dne:
• 10.00 hod. - vernisáž k výstavě Regionální produkty
	 (Centrála	cestovního	ruchu	-	Jižní	Morava	a	Leader	Region	
 Weinviertel Ost)


