KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ listopad / prosinec 2012
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE KONČÍCÍHO PODZIMU,
KOUZELNÉHO ADVENTUA VANILKOU VONÍCÍCH VÁNOC.

Nabídka je více než bohatá…
Velkopavlovický fotograf Milán Pecka ve spolupráci s Ekocentrem Trkmanka
a Městem Velké Pavlovice zve všechny milovníky fotografie
na svou autorskou výstavu...

MILÁN PECKA
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
• Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 6. listopadu 2012 v 17.00 hod.
v malém výstavním sále Ekocentra Trkmanka.
• Výstava potrvá do pátku 30. listopadu 2012,
bude otevřena denně od 8.00 do 17.00 hod.
Těšíme se na váš zájem a účast na vernisáži i samotné výstavě!
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice pořádá druhý díl
tvůrčího seriálu s názvem

VÝTVARNÉ ČTVRTKY
ZÁKLADY DRÁTKOVÁNÍ II.
• Kdy? Čtvrtek 8. listopadu 2012
• V kolik hodin? Od 16.30 do 19.00 hod.
• Kde? Ekocentrum Trkmanka
• Co vzít s sebou?
2 – 3 kamínky, menší sklenici, vyfouknuté vejce,
pokud máte, tak kleštičky
• Cena? 50,- Kč (platba na místě)
• Komu je tvoření určeno? Dětem, mládeži, dospělým
• Kapacita? Omezená, v případě zájmu se hlaste na telefonu
519 325 313 (recepce)
• Termíny dalších VÝTVARNÝCH ČTVRTKŮ:
22. listopadu 2012, 6. prosince 2012
• Témata budou pravidelně vypisována na našich stránkách
www.ekocentrum-trkmanka.com
Těšíme se na vás!
Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic
a Město Velké Pavlovice Vás tímto srdečně zvou na

SVATOMARTINSKÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY 2012
• Sobota 10. listopadu 2012, zahájení v 11.00 hod. (prodej vstupenek
od 10.00 hod. v sokolovně), sklepy budou otevřené do 18.00 hod.
• Přijďte okoštovat velkopavlovická vína, otevíráme pro Vás téměř
dvacítku VINNÝCH SKLÍPKŮ a VINAŘSKÝCH FIREM!

• Cena vstupenky * 800,- Kč
(zahrnuje vstupné do všech otevřených sklepů, vstupné na večerní
besedu u cimbálu, 300,- Kč v kuponech na nákup vína, degustační
skleničku, taštičku na skleničku, propisku, vinný lístek se všemi
informacemi a označení návštěvníka)

VEČER U CIMBÁLU
• Jaké by to byly otevřené vinné sklepy bez večerní zábavy
s cimbálovou muzikou!
• Začínáme v 19.00 hod. v místní sokolovně.
• Již tradiční ukončení otevřených sklepů spojené s ochutnávkou
vynikajících velkopavlovických vín Vám zpříjemní cimbálová
muzika SLOVÁCKO MLADŠÍ a folklórní soubor JAVORNÍK.
• Vyhodnocení tipovací soutěže a vylosování výherců,
ochutnávka mladých vín místních vinařů, občerstvení zajištěno!
• PŮLNOC - slavnostní otevření Svatomartinských vín
ročníku 2012 za účasti všech vinařů ze spolku Víno z Velkých Pavlovic.

PRAVÁ SVATOMARTINSKÁ HUSA
• Milovníkům dobrého jídla nabízíme oblíbenou gurmánskou specialitu
pravou Svatomartinskou husu, na níž si můžete pochutnat ve
VINÁRNĚ U KADERKŮ – Objednávky – p. Kaderka, tel.: 777 211 882
VINÁRNĚ U VAVŘINCE – Objednávky – p. Šťavík, tel.: 603 241 792
RESTAURACE REGENT – Objednávky - p. Lešiga, tel.: 728 402 025
VINAŘSTVÍ V & M ZBOROVSKÝ – Objednávky - p. Zborovský,
tel.: 777 655 595, 777 551 840
Přijďte okoštovat mladá vína ročníku 2012,
již nyní jste ve sklípcích vítáni!
Salon Elisha Mode ve spolupráci
s Ekocentrem Trkmanka Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

Módní show ELISHA MODE
• Pátek 16. listopadu 2012, 20.00 hod.,
• Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
• Předprodej vstupenek: Salon Elisha mode, Hlavní 666, 691 06  
Velké Pavlovice, tel.: 728 067 749
• Vstupné 200,- Kč
• www.elisha-mode.cz

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

IV. ročník
PODZIMNÍ ŠLAPKA 2012
aneb UZAVŘENÍ CYKLOTURISTICKÉ
SEZÓNY ve Velkých Pavlovicích
Sobota 17. listopadu 2012
Sraz v 9.00 hod. ve vinařské uličce POD STAROU HOROU
Program dne a trasa pěšího vycházkového okruhu (délka cca 5,5 km):
1. START pěšího okruhu * VINAŘSKÁ ULIČKA
POD STAROU HOROU
– malé občerstvení za symbolické ceny - svařáček, čaj, káva,
sladké pečivo – buchty, koláče, záviny
– možnost vydat se na delší cyklo-okruh o délce cca 11 km
přes obec Bořetice
KRÁTKÝ CYKLOTURISTICKÝ OKRUH – alternativa
pro otužilé sportovce: ☺
START Vinařská ulička Pod Starou Horou – Bendů
v kříž – Koňský ranč u cihelny – cyklostezkou  Krajem André
a Modré Hory (zkratkou) do Kraví hory v Bořeticích – z Bořetic
po nové cyklostezce do Velkých Pavlovic – CÍL Vinné sklepy
F. Lotrinského, a. s. a Ekocentrum Trkmanka (délka trasy cca 11 km )
2. záchytný bod * VYHLÍDKA U BENDOVA KŘÍŽE ve Staré hoře
3. zastavení * KOŇSKÝ RANČ za cihelnou
– malé občerstvení na půli cesty – ke koupi bude připraven
svařáček, čaj, káva a špekáčky s chlebem, které si bude možné opéci
nad otevřeným táborovým ohněm
– pro děti bude připraveno pod bedlivým dohledem místních myslivců
střílení vzduchovkou na terč se sladkou odměnou
4. záchytný bod * BIOCENTRUM ZAHÁJKA v lokalitě Horní rybník
5. záchytný bod * RELAXAČNÍ LESOPARK U TRKMANKY
6. CÍL pěšího okruhu * VINNÉ SKLEPY
FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO, a. s. & EKOCENTRUM TRKMANKA
– „Dny otevřených dveří“ v ekocentru i ve vinných sklepech
– Možnost prohlídky interiérů obou objektů - v ekocentru navíc
právě probíhající autorská výstava fotografa Milána Pecky,
ve sklepech ochutnávka velkopavlovických vín
(žetonový systém – 1 žeton za 10,- Kč což je cena za jeden vzorek
vína o objemu 0,5 dcl)
Kulturní program v prostranství před vstupem do Vinných sklepů 		
F. Lotrinského:
• od 11.30 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!
Ekocentrum Trkmanka ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice
a Dámským klubem pořádá při příležitosti Světového dne dětí

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO DĚTI S RODIČI
• Kdy? Úterý 20. listopadu 2012 od 16.00 do 19.00 hod.
• Kde? Ekocentrum Trkmanka
• Program:
Různé výtvarné aktivity, promítání přírodopisných filmů,
Aktivity * soutěže * hry, zdobení perníčků, výroba adventních dekorací
• Na tuto akci se není třeba hlásit, vše zajištěno!
Těšíme se na vás!

Městská knihovna Velké Pavlovice ve spolupráci s Ekocentrem Trkmanka
zve všechny zájemce na zajímavou přednášku renomovaného
pedagoga VŠVU v Bratislavě, prof. Františka FERO Tomíka ze Skalice
pro všechny zájemce, kteří se věnují krásnému koníčku – fotografování.
Ve své přednášce s názvem

„Vedieť a vidieť“
se bude věnovat odbornému tématu,
jak zdokonalit svůj pohled na svět,
aby výsledné fotografie byly obsahově co nejdokonalejší.
• Lektor také rád odpoví na dotazy posluchačů.
Přednáška je plánována na 3 vyučovací hodiny.
• Pátek 23. listopadu 2012, 17.00 hod.,
přednáškový sál Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice
• Vstup zdarma.
Těšíme se na vás!
Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice ve spolupráci
s Městem Velké Pavlovice, zve všechny milovníky vína na

SVĚCENÍ MLADÉHO VÍNA
ročníku 2012
• Tak jako každý rok budou i letos, jen několik málo dnů po svátku
sv. Martina, slavnostně vysvěcena mladá vína ročníku 2012.
• Kněžského požehnání se ujme v souladu s zažitou tradicí
místní farář Marek Kardaczyński, jež společně s velkopavlovickými
vinaři, představiteli města a samozřejmě i s Vámi poprvé oficiálně
ochutná letošní víno. To by mělo správně být až do svátku
sv. Martina zapovězeno.
• Svěcení se uskuteční v neděli 25. listopadu 2012
v sále sokolovny od 15.00 hod.
• K dobré náladě přispěje PRESÚZNÍ SBOR
a cimbálová muzika SLOVÁCKO.
• Vstupné – vzorek vína nebo 50,- Kč
• Ženy mají vstup zdarma
Srdečně zveme všechny milovníky vína!

Občanské sdružení Forum Moravium a Město Velké Pavlovice
s podporou Vinařského fondu ČR a se záštitou Svazu vinařů ČR pořádají
VII. ročník jediné specializované soutěže červených
a růžových vín a klaretů v České republice s názvem

PROMENÁDA
ČERVENÝCH VÍN 2012
• Veřejná prezentace soutěže bude v sobotu 1. prosince 2012
od 14:00 do 21:00 hodin v sále sokolovny na Hlavní ulici
ve Velkých Pavlovicích.
• Vstupné 200,- Kč zahrnuje degustační sklo, katalog a neomezenou
konzumaci vzorků vín.
Pořadatelé se těší na vaši hojnou účast!

Kulturní komise Města Velké Pavlovice ve spolupráci
s Ekocentrem Trkmanka srdečně zvou na zajímavou akci...

VEČER nejen PRO ŽENY
• Sobota 1. prosince 2012, zahájení 19.30 hod.,
velký sál Ekocentra Trkmanka

• Program:
Hudební vystoupení jazzové kapely LOUISOVI SIROTCI
Módní přehlídka oděvů prodejny SAXALA Hustopeče,
spodního prádla FISHKA
Prezentace firmy MARY KAY – dekorativní kosmetika
Prezentace léčebného systému a nauky o zákonitostech
života AJURVÉDA
Prezentace firmy TOP OPTIK GRŮZOVÁ – oční optika Hustopeče
Občerstvení v režii firmy Výroba polotovarů Jiřina Secká,
Velké Pavlovice, Cukrářství Kamila Hladůvková, Morkůvky
a Vinařství Baloun, Velké Pavlovice
Květinová výzdoba prodejny Květiny a keramika
František Popelka, Velké Pavlovice
Břišní tanečnice
Tombola
• Vstupné 250,- Kč
• Předprodej vstupenek – Hospodářské potřeby Stanislav Crhák
(Nám. 9. května 6) a Turistické informační centrum (Hlavní 6)
Velké Pavlovice
Těšíme se na příjemné setkání!
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 2. prosince 2012, 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 dětským pěveckým sborem a dětskou dechovkou
při 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 mikulášský mls.
Již nyní se na všechny velmi těšíme!
V rámci Slavnostního rozsvěcení vánočního stromu bude vyhlášena soutěž

VÁNOČNÍ MĚSTEČKO 2012
Město Velké Pavlovice a Turistické informační centrum Velké Pavlovice
vyhlašuje soutěž o nejkrásněji vánočně vyzdobený dům
a prostranství okolo domu (okna, vchody, zádveří, předzahrádky atd.)
a to světýlky či jinou dekorací, záleží na vkusu každého z vás.
• Pokud se rozhodnete do soutěže přihlásit, pročtěte si důkladně
následují pokyny, pravidla a harmonogram soutěže.
• Vítěz získá od pořadatele hodnotnou cenu s vánoční tématikou!
• Termín pro odevzdání přihlášek do soutěže
– do pátku 7. prosince 2012
• Možnost přihlášení se do soutěže:
1. Elektronicky na adrese bartova@velke-pavlovice.cz,
   zasláním soutěžní fotografie s uvedením adresy a data
pořízení fotografie.
2. Osobním předáním  fotografií s uvedením adresy a data pořízení
v TIC, Hlavní 9, 691 06  Velké Pavlovice
3. Zasláním fotografií poštou s uvedením adresy a data pořízení
na adresu TIC, Hlavní 9, 691 06 Velké Pavlovice.
4. Do soutěže mohou být nominovány i domy, které jejich majitelé
do soutěže nepřihlásili, ale byly vytipovány a nafoceny soutěžní
porotou.

• Vyhodnocení:
Po odevzdání všech závazných přihlášek do soutěže
VÁNOČNÍ MĚSTEČKO v řádném předem určeném termínu
a po zdokumentování vyzdobených domů nominovaných porotou
zasedne tato porota a vybere tři nejkrásnější výzdoby.
• V neděli 16. prosince 2012 proběhne v rámci VÁNOČNÍHO
JARMARKU U RADNICE okolo 16.00 hod. (před zahájením hlavního
programu) vyhlášení vítězů a předání cen. Z tohoto důvodu prosíme
občany, kteří výzdobu přihlásí, aby se v tomto čase dostavili k radnici
(nominovaní budou pozváni).
• Výsledky budou následně zveřejněny i na webových stránkách města
Velké Pavlovice a také ve Velkopavlovickém zpravodaji 1/2013.
Městská knihovna a Gymnázium Velké Pavlovice
pořádají v neděli 2. prosince 2012 zájezd do předvánoční
Vídně s názvem

Vídeň výtvarná, historická a vánoční
• Cílem zájezdu je návštěva výstavy největší celosvětové
sbírky obrazů Gustava Klimta ve vídeňském Belvederu.
• Individuálně podle zájmu je možno navštívit výtvarné výstavy
v Albertině či tradiční vánoční trhy před Radnicí nebo u Stephansdomu.
• Cena za dopravu je 300,- Kč, cena včetně cestovního pojištění je 320,- Kč.
• Přihlaste se co nejdříve v Městské knihovně Velké Pavlovice,
519 428 149 nebo u Ing. Šmídové, 720 565 310.
Těšíme se na Váš zájem!
ZUŠ Senica, Gymnázium Velké Pavlovice
a všichni mladí výtvarníci, účastníci mezinárodní stáže

PLENÉR 2012
PODZIMNÍ IMPRESE
Vás srdečně zvou na výstavu výtvarných děl s tématikou zobrazení
krajiny, přírody a architektury středního Slovenska, osady Bratkovica.
• Tvořivé dílny se ve dnech 4. až 7. října 2012 zúčastnilo 15 studentů
gymnázií a uměleckých škol z Velkých Pavlovic a Senice.
• Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 7. prosince 2012,
15.00 hod. ve velkém výstavním sále Ekocentra Trkmanka.
• Dále výstava potrvá do pátku 14. prosince 2012.
Těšíme se na váš zájem a účast na vernisáži i samotné výstavě!
Významnou kulturní a společenskou událost se rozhodli uspořádat velkopavlovičtí muzikanti, bývalí členové dechové hudby Starohorka.
Jak jen ten čas běží… vždyť 12. prosince 2012 tomu bude již 40 let,
kdy tato známá dechová hudba doslova rozjela svou kariéru…
a brzy získala přízeň v širokém kraji…
Parta veselých muzikantů a kamarádů, která v duchu lidové noty rozdávala radost a potěšení, čítala za dobu působení dechové hudby v letech 1972
až 1992 několik desítek muzikantů a zpěváků.

Na VZPOMÍNKOVÝ VEČER
SE STAROHORKOU
jsou proto srdečně zváni všichni muzikanti a zpěváci,
kteří v dechové hudbě Starohorka působili i široká veřejnost
příznivců a občanů.
• Tento vzpomínkový koncert se uskuteční ve středu 12. prosince 2012
v 19.00 hodin v sále sokolovny ve Velkých Pavlovicích.
• Organizátorům akce bohužel nejsou známy aktuální kontakty
na jednotlivé osobnosti, které v dechové hudbě v minulosti působily.

• Přijměte tedy prosím touto cestou srdečné pozvání organizátorů
a zavítejte, již nyní si dovolíme říci, na tuto krásnou vzpomínkovou
událost – Vy všichni, kteří jste měli tu čest prožít zlomek svého
obyčejného žití ve spojení se Starohorkou, je jedno v jaké době
a jak dlouho…
• Ozvěte se prosím organizátorům, potvrďte svoji účast
a pozvání šiřte dál svým kamarádům – muzikantům,
s nimiž jste ve spojení.
• Kontakty:
Jan Herzán – tel. 777 736 415, herzan@seznam.cz
Jaroslav Novák – tel. 607 618 550, jaranovak@seznam.cz
Cyril Veverka – tel. 603 801 970
Ekocentrum Trkmanka zve na krásnou zimní a tvůrčí akci
pro děti a rodiče…

Bude zima, bude mráz, přijď se ptáčku nazobat…
• Na Ekocentru Trkmanka vyrobíme s dětmi a rodiči
krmítka pro přezimující ptáčky.
• Kdy? Ve středu 12. prosince 2012
• V kolik hodin? Od 16.00 do 19.00 hod.
• Kde? Na Ekocentrum Trkmanka
• Zveme malé i velké!
• Na tuto akci se není třeba hlásit.
Vše zajištěno, elán a chuť s sebou.
Těšíme se na vás!
Město Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE
• Neděle 16. prosince 2012
• 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 9.00 hod., zasedací místnost Městského úřadu.
• Poplatek * 50,- Kč (příspěvek na výtvarné potřeby)
a nebo výstavu

VELKOPAVLOVICKÉ ŽENY A VOLNÝ ČAS
• Výstava rukodělných výrobků velkopavlovických žen
nejen s adventní a vánoční tématikou.
• K vidění budou výrobky z pedigu, perníčky, dekorace z čajových obalů,
ubrousková technika, drátkování, ozdoby z kukuřičného šustí,
batikování, pletení, háčkování, vyšívání...
• Vstupné dobrovolné - výtěžek bude předán jako příspěvek
na vánoční dárky Dětskému domovu ve Štítech v Orlických horách
• 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.

• Od 15.00 hod. vystoupí u vánočního stromu se svými pásmy
plnými vánočních písní žáci Základní umělecké školy, Základní školy,
Gymnázia, mužácký Presúzní sbor a další hudební soubory
z Velkých Pavlovic.
• Pod vánočním stromem najdete stejně jako v minulých letech
pokladničku, 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.
Zapomeňte na chvíli na předvánoční shon, zpomalte v kouzelné době
adventní a přijďte se podívat před radnici.
Přejeme Vám krásný vánoční čas ...
• Program dne:
10.00 hod. – zahájení jarmarku
10.35 hod. – děti z Mateřské školy Velké Pavlovice
11.00 hod. – vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
13.00 hod. – country kapela Colorado
14.00 hod. – žáci ZŠ Velké Pavlovice
15.00 hod. – studenti Gymnázia Velké Pavlovice
15.30 hod. – mužácký Presúzní sbor z Velkých Pavlovic
16.00 hod. - Vyhlášení výsledků soutěže
„VÁNOČNÍ MĚSTEČKO 2012“ s předáním cen výhercům
16.05 hod. – vánoční přání starosty města
16.10 hod. – žáci ZUŠ Velké Pavlovice
16.40 hod. – country kapela Colorado
• V rámci hlavního programu přijde se svým krátkým vánočním přáním
pozdravit všechny přítomné starosta města Velké Pavlovice
Ing. Pavel Procházka
ADVENTNÍ ZÁJEZDY
pořádané Střediskem volného času při ZŠ Velké Pavlovice

VÁNOČNÍ VÍDEŇ
• Neděle 25. listopadu 2012
• jednodenní zájezd
• cena zájezdu včetně pojištění 250,- Kč/1 osoba
• odjezd v 7.00 hod. od sýpky
• předpokládaný návrat mezi 18.00 a 19.00 hod.

GYÓR – TERMÁLNÍ LÁZNĚ
& VÁNOČNÍ JARMARK
• Sobota 1. prosince 2012
• jednodenní zájezd
• cena zájezdu včetně pojištění 280,- Kč/1 osoba
• odjezd 6.30 hod. od sýpky
• předpokládaný návrat mezi 18.00 a 19.00 hod.
• vstupné do termálních koupališť si každý hradí sám
(není v ceně zájezdu) – dospělí cca 2100 HUF – 195,- Kč,
děti 1500 HUF – 140,- Kč/1 osoba a 1 den

VÁNOČNÍ BRATISLAVA
• Neděle 9. prosince 2012
• jednodenní zájezd
• cena zájezdu včetně pojištění 150,- Kč/1 osoba
• odjezd v 8.00 hod. od sýpky
• předpokládaný návrat mezi 17.00 a 18.00 hod.
Přihlášky telefonicky nebo e-mailem u Ing. Lenky Bukovské,
tel.: 731 286 026, e-mail: lenka.bukovska@email.cz  

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

