
        
 
 

                                        Vážení příznivci turistiky, cykloturistiky, tance, hudby a vína, přijměte 
srdečné pozvání hlavního pořadatele Města Velké Pavlovice na akci s názvem 

 

JARJARJARJARNÍ NÍ NÍ NÍ ŠLAPKAŠLAPKAŠLAPKAŠLAPKA    
aneb ZAHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 2013 
 

                    Již V. ročník úspěšné jarní turistické akce bude odstartován 
                    v sobotu 13. dubna 2013 v 9.00 hodin na náměstí u radnice, 
kdy bude otevřena Naučná stezka „Zastavení v kraji vína a meruněk“ 

 

Takřka jedenáctikilometrová trasa je určena pro pěší i cykloturisty, které provází po význačných 
a zajímavých místech městem a jeho okolím. Představuje nejen jeho historii, současnost 

či přírodní zajímavosti a folklórní tradice, zároveň nabízí krásné vyhlídky do vinorodé krajiny. 
 

Na své si přijdou i rodiny s dětmi, které si mohou prostřednictvím stezky zahrát 
zábavnou poznávací hru, získat sladký dárek a otisk razítka s logem stezky. 

 

Ten, kdo se rozhodne pojat JARNÍ ŠLAPKU 2013 cykloturisticky, může se na startu výšlapu 

přidat ke skupině ZAF Velosport Velké Pavlovice, která se dle počasí a zájmu dalších účastníků, 
vydá na delší trasy po okolí Velkých Pavlovic. Nabízí se nejkratší okruh přes obec Bořetice, 
delší k Janohradu u Lednice a nejdelší okolo Pálavy a Novomlýnských jezer. 
Trasa bude domluvena operativně v den akce na startu. 

 

Program akce JARNÍ ŠLAPKA 2013 
 
                                            START na náměstí u radnice v 9.00 hod.  
                                                                                                      s vydáváním letáčků ke hře po nové naučné stezce 

 

                                            ZASTÁVKA „Na půli cesty“ na Myslivně pod Floriánkem 
                                                                                                              s poznávacím přírodovědným kvízem o sladké odměny 

 

                                            CÍL v čase poledním v areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice s možností oběda 
                                          - možnost koupě vynikajícího gulášku či vyhlášené polévky zelňačky velkopavlovických Sokolů  

 

  K poslechu, ale především k tanci zahraje místní country skupina COLORADO, 
  taneční choreografii předvedou velkopavlovičtí PŘÁTELÉ COUNTRY, předtančení 
  bude patřit dětem z BABY COUNTRY kroužku Mateřské školy Velké Pavlovice. 
 

  V cílové stanici si mohou všichni úspěšní řešitelé hry po nové Naučné stezce 
  „Zastavení v kraji vína a meruněk“ vyzvednout u pořadatelů otisk originálního razítka a odměnu.  
 

         Příznivci vín mohou navštívit 50. jubilejní výstavu vín 
                   ČZS ve Vinných sklepech Františka Lotrinského.  
  

  Přijďte s námi otevřít novou turistickou sezónu, těšíme se na vás! 


