
 
 
 
 

Sportuchtiví jedinci zbystřete a věnujte pozornost následujícím řádkům! 

  Město Velké Pavlovice, TIC Velké Pavlovice, firma ZAF VELOSPORT v úzké spolupráci s místními spolky 
                           a organizacemi si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat po loňském ohromném úspěchu 
                                        na již III. ročník otevírání cykloturistické sezóny ve Velkých Pavlovicích! 

Prošlápnout si na kole či pěšky, na koloběžce s dětským kočárkem 
nebo na in-line bruslích, můžete krátký pohodový okruh vedoucí   
                      městečkem Velké Pavlovice a přilehlým okolím.  

                                                              Co, kdy a kde vás čeká?  

 
 

 

 

  

 

  III. ročník 
     otevírání 
        cykloturistické sezóny 
             ve Velkých Pavlovicích  
Akce se uskuteční v sobotu 14. dubna 2012, začátek 10.00 hod., 
startovní místo – prodejna jízdních kol ZAF VELOSPORT (Hlavní 68)  

     Těšit se můžete na bohatý doprovodný program pro celou rodinu! 
 
   ZAF VELOSPORT – start akce se slavnostním přestřižením pásky 
                                                                           k TURISTICKÉ SEZÓNĚ 2012 - 10.00 hod. 
 • Od 10.15 hod. – ZASTAVENÍ U ROZHLEDNY SLUNEČNÁ – hry pro děti, soutěže, 
                              občerstvení, výhled z rozhledny Slunečná 
 • Od 11.00 hod. – ZASTAVENÍ U BIOCENTRA ZAHÁJKA - VÝSADBA STROMKŮ RODINAMI 
                             „RODINA ADOPTUJE SVŮJ STROM“ 
 
  KOŇSKÝ RANČ ZA CIHELNOU – cíl akce s bohatým doprovodným programem 
 • Od 12.00 hod. – POLEDNÍ GURMÁNSKÉ MENU MÍSTNÍCH SPOLKŮ - guláše, pstruzi, 
                              zabíjačka, pivo, limo, teplé nápoje 
 • Od 11.30 hod. – COUNTRY SKUPINA COLORADO, PŘÁTELÉ COUNTRY a BABY COUNTRY 
 • Od 11.30 hod. – PROJÍŽĎKY V KOŇSKÝCH SEDLECH & STŘELBA Z KUŠE 

Neváhejte tedy, nahustěte si kola, utáhněte šroubky, 
pohledejte dres, oprašte helmu a vydejte se s námi! 

Těšíme se na vás! 



 
 

PROGRAM AKCE: 

• 10.00 hod. – ZAF VELOSPORT (Hlavní 68) 
START AKCE – prostranství před prodejnou ZAF VELOSPORT manželů Kobsových, 
kteří nás nejen uvítají, ale také pohostí pohárkem vína z vlastní produkce. 
Následovat bude slavnostní přestřižení pásky k TURISTICKÉ SEZÓNĚ 2012. 
 

• Od 10.15 hod. – ZASTAVENÍ U ROZHLEDNY SLUNEČNÁ 
V turistickém areálu Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná bude pro všechny účastníky akce 
připraveno drobné občerstvení, reprodukovaná hudba a navíc pro děti další z řady razítkovacích 
stanovišť etapové soutěže. Kdo se rád podívá na městečko Velké Pavlovice a okolí z výšky, nesmí toto 
místo minout. Rozhledna Slunečná bude tak jako celý rok lákat k výstupu za nejlepší vstupné na světě 
– zcela zdarma a kolikrát chcete či zvládnete! 

• Od 11.00 hod. – ZASTAVENÍ U BIOCENTRA ZAHÁJKA VÝSADBA STROMKŮ RODINAMI 
„RODINA ADOPTUJE SVŮJ STROM“ 
Zahájení akce RODINA ADOPTUJE SVŮJ STROM – společná výsadba okrasných stromků rodinami 
v rámci oslav blížícího se DNE ZEMĚ. Rodiny, které mají zájem o výsadbu svého stromku se předem 
nahlásí na podatelně Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích (tel.: 519 428 101), uhradí poplatek 
500,- Kč na nákup sazenice stromku a poté se dostaví dne 14. 4. 2011 v 11.00 hod. k novému rybníku 
Biocentra Zahájka, kde svůj stromek vysadí. Vše pro výsadbu připraví organizátoři akce. 

KOŇSKÝ RANČ ZA CIHELNOU – cíl akce s bohatým doprovodným programem 
• Od 12.00 hod. – POLEDNÍ GURMÁNSKÉ MENU MÍSTNÍCH SPOLKŮ 
Úderem pravého poledne se začne v areálu koňského ranče za cihelnou servírovat gurmánské menu 
připravené kulinářskými týmy místních spolků. T.J. SOKOL navaří několikero druhů pravého voňavého 
kotlíkového guláše a možná i polévky zelňačky, RYBÁŘI opečou na roštu šťavnaté, křehké pstruhy, 
ŠTAMGASTI místní hospůdky Vinopa nabídnou zabíjačkové speciality a HASIČI nezbytné nápoje 
nutné k spláchnutí veškeré té bašty – pivo, limo, čaj či kávu. 

• Od 11.30 hod. – COUNTRY SKUPINA COLORADO, PŘÁTELÉ COUNTRY a BABY COUNTRY 
Účastníci sportovně-pohodové akce se mohou těšit i na živou hudbu v podání místní country skupiny 
COLORADO s tanečním doprovodem taktéž místního souboru PŘÁTELÉ COUNTRY. Od tanečníků 
se můžete přiučit řadu nových kroků, proto jste již nyní srdečně zváni na taneční parket! 
Ve 12.30 hod. vystoupí se svým veselým tanečním pásmem dětský taneční kroužek při Mateřské škole 
Velké Pavlovice BABY COUNTRY. 

• Od 11.30 hod. – PROJÍŽĎKY V KOŇSKÝCH SEDLECH 
Velkopavlovičtí chovatelé koní srdečně zvou vás a vaše děti k pohlazení 
či povození se na svých miláčcích a navíc si můžete třeba i zastřílet z kuše! 

Areál koňského ranče za cihelnou bude cílovou stanicí akce JARNÍ ŠLAPKA 2012.  
Zde se může každý pobavit dle vlastního gusta a nálady, nabídka je vskutku bohatá! 

Letošní novinka pro nejmenší turisty!    Po celé trase výšlapu bude možné navštívit celkem  
5 stanovišť, kde budou mít děti možnost plnit nejrůznější jednoduché úkoly. Za každý splněný úkol obdrží 
razítko do startovní kartičky, kterou obdrží na prvním soutěžním stanovišti v lesoparku u vlakové zastávky. 
Pokud budou úspěšní, nasbírají všechna potřebná razítka a poté kartičku předloží u cílového stanoviště na ranči 
pořadatelům, získají zaslouženou sladkou odměnu!  
Umístění stanovišť: 1. Lesopark u vlakové zastávky (start), 2. Rozhledna Slunečná, 
3. Kaplička sv. Urbana, 4. Nový rybník Biocentra Zahájka, 5. Koňský ranč za cihelnou (cíl) 


