
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   
Velké Pavlovice * březen, duben, květen 2015

POJĎTE SE S NÁMI BAVIT, PŘICHÁZÍ JARO, PŘÍRODA SE PROBOUZÍ, 
SLUNÍČKO KRÁSNĚ HŘEJE A NAŠE NABÍDKA JE OPRAVDU PESTRÁ…

Základní škola Velké Pavlovice Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
aneb VELIKÁNI MINULOSTI 
V NAŠÍ ŠKOLE
Sobota 7. března 2015, budova II. stupně ZŠ

Program: 14.00 – 14.30 hod. – školní akademie
15.00 – 17.00 hod. – aktivity pro děti ve třídách
15.30 – 17.00 hod. – sportovní turnaje ve velké tělocvičně
Školní kavárnička, výstava žákovských prací.

Více na www.zs.velke-pavlovice.cz

Pavla Škrabalová a kol., Přísnotická 106, 
664 63 Žabčice za podpory Města Velké Pavlovice

pořádá a zve na mezinárodní výstavu vín zaštítěnou 
a realizovanou pouze ženami

MEDITRINA - Degustace Žen - MDŽ
Sobota 7. března 2015 hodnocení vín ve spolupráci s Národním 
vinařským centrem Valtice v režii degustátorek z Čech, Moravy, 
Slovenska a Rakouska.

Sobota 7. března 2015 od 19.00 hod. * sokolovna
• slavnostní vyhlášení výsledků 
• hudební skupina SCHOVANKY
• módní přehlídka salonu ELISHA
• ukázka společenských tanců
• degustace vín 

Vstupné * 300,- Kč, rezervace míst na tel.: 734 477 561, 
e-mail: meditrina@seznam.cz

T.J. Sokol a Ekocentrum Trkmanka zvou na II. ročník 
soutěže „O nejlepší guláš“

VELKOPAVLOVICKÝ 
GULÁŠFEST 2015
Sobota 9. května 2015, nádvoří Ekocentra Trkmanka

zahájení soutěže v 8.00 hod.
hodnocení odborné komise ve 12.00 hod., zahájení ochutnávky 
pro veřejnost ve 12.30 hod., hodnocení laické komise od 12.30 
do 14.00 hod., případně do posledního sousta doprovodný 
program pro děti a dospělé (do 18.00 hod.)

Vstupné * od 150 cm výšky 150,- Kč (v ceně je ochutnávka 
vzorků z 15 kotlů)

Přijďte si užít zábavu, příjemně si zamlsat hříšné dobroty a popít 
fajn pivečko. Akce se koná za každého počasí!

Těší se na Vás pořadatelé…

Přátelé country z Velkých Pavlovic Vás zvou
na květnovou taneční zábavu, na pravý a nefalšovaný…

COUNTRY BÁL se skupinou Rančeři
Sobota 9. května 2015, začátek 20.00 hodin, 
Sokolovna Velké Pavlovice 

Více informací o Přátelích country z Velkých Pavlovice na 
* http://pratelecountry.blogspot.com

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice pořádá

v neděli 10. května 2015 v odpoledních hodinách
(přesná hodina začátku bude včas zveřejněna)

DĚTSKOU SOUTĚŽ 
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Prostranství u rybníka a rybářské bašty ve Velkých Pavlovicích.

Přijďte podpořit hasičský dorost, těšíme se na vás!

Zájezd do Rakouska: 
MEDVĚDÍ SOUTĚSKA
Termín: sobota 16. května 2015

Odjezd autobusu: 5.45 hod. autobusová zastávka Bořetice; 6.00 
hod. sýpka Velké Pavlovice

Cena zájezdu: 550,- Kč (doprava autobusem, pojištění, vstup 
do národního parku)

Medvědí soutěska je jeden z nejkrásnějších koutů Rakouska 
- oblasti Štýrska. Podnikneme jedinečný výstup díky vybudova-
ným cestám za pomocí dřevěných lávek, žebříků a můstků.  
To vše je obehnáno vysokým zábradlím a opatřeno odpočivadly. 
Je nutné mít dobrou sportovní obuv se vzorkem. 
Jednosměrný výstup trvá cca 3 hodiny.

Závazné přihlášky: Ing. Lenka Bukovská 
e-mail: lenka.bukovska@email.cz, tel.: 731 286 026;
přihlašovací iniciály musí obsahovat i datum narození a bydliště 
z důvodu pojištění.

NABÍDKA LETNÍCH DĚTSKÝCH 
TÁBORŮ Kdousov 2015
První turnus: 4. 7. – 11. 7. 2015 

CESTOVANÍ AGENTURA ČASOSTROJ 
„Jakýkoliv čas. Jakékoliv místo. Všechno je možné!“

Pojeďte s naší cestovní agenturou napříč časovým pásmem! 
Zprostředkujeme zájezd do jakékoliv doby, jak si budete přát. 
Náš super výkonný Časostroj je jeden z nejnovějších na celém 
světě, jeho chybovost se měří v rámci minut. Můžete se s ním 
vypravit za dinosaury, do starověkého Egypta, za králem Artu-
šem, do doby velké průmyslové revoluce, do roku 2500 př. n. l. 
nebo třeba 2500 v budoucnosti! Za změnu destinace neručíme.

Druhý turnus: 11. 7. – 18. 7. 2015 

PO STOPÁCH MAFIE
„Buď jdeš s námi, nebo proti nám!“

Pokud Vás neláká cestování časem, připojte se k naší mafiánské 
rodině Kdousov Nostra. Druhý turnus se ponese v duchu bojů 
gangů. Budeme řešit krádeže diamantů, neshody mafiánských 
rodin i jejich společné pikle. Ale pozor, ruka zákona je všudypří-
tomná, a proto pokud nechcete přijít o hlavu, je dobré mít připra-
vené dokonalé alibi.

Cena tábora je 2.150,- Kč

Přihlášky a informace u Ing. Lenky Bukovské, 
tel.: +420 731 286 023, e-mail: lenka.bukovska@email.cz, 
www.taborkdousov.wgz.cz

TJ Slavoj Velké Pavlovice si Vás dovoluje pozvat na

ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL
Sobota 14. března 2015, 20.00 hod., 
Sokolovna Velké Pavlovice 

K tanci a poslechu zahraje DJ Tony Schäffer. 
Slavnostní průvod masek ve 21.00 hod.

Vstupné 80,- Kč, masky vstup zdarma 
Předprodej vstupenek: Ubytovna TJ Slavoj, 
tel.: 604 604 991 (František Čermák)

V neděli 15. března 2015 pořádají velkopavlovičtí hasiči

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
... plné zábavy, her, sladkostí a krásných cen.

Začátek v 15.00 hod., Sokolovna Velké Pavlovice.

Vstupné dobrovolné!
Přijďte si děcka zařádit, těšíme se na vás!

Nový pořad Haliny Pawlowské

CHUŤ DO ŽIVOTA
aneb o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců,
kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli. 

A taky, pochopitelně, o jídle! Protože: všechno je putna, jen když 
nám chutná…

... pro Vás chystá Ekocentrum Trkmanka na čtvrtek 19. března 
2015 v 18.00 hod. v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích.

Vstupné * na místě 200,- Kč
* předprodej v Ekocentru Trkmanka Velké Pavlovice 
(Nádražní 1) a senioři 150,- Kč



Město Velké Pavlovice srdečně zve všechny občany,
vyznavače pěší turistiky i cyklotoulek na pravidelnou 
oblíbenou akci

JARNÍ ŠLAPKA 2015
aneb OTEVÍRÁNÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 
ve Velkých Pavlovicích

Sobota 4. dubna 2015, zahájení 10.00 hod. 
u radnice ve Velkých Pavlovicích 

Těšit se můžete na tradiční jarní vycházku po Velkých Pavlovicích 
a okolí se zakončením u rybářské bašty, kde bude připraveno 
bohaté občerstvení a kulturní program v duchu country.

Srdečně zvou pořadatelé!

Studenti Gymnázia Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na…

APRÍLES 2015
IV. ročník studentské charitativní hudební akce

Pátek 10. dubna 2015, začátek v 17.00 hod., 
Sokolovna Velké Pavlovice

Program:
17.00 hod. - zahájení akce
17.15 hod. - vystoupení dětského folklórního souboru 
  Sadováček
17.30 hod. - kouzelník Šeklin
18.00 hod. - vystoupení žáků ZUŠ V. Pavlovice
18.30 hod. - taneční vystoupení souboru z V. Bílovic
19.00 hod. - dražba obrazů
20.00 hod. - koncert GATE CRASHER, PROPAGANJA 
  a NEVER JAM
00.00 hod. - diskotéka

Vstupné: od 17.00 hod. * dobrovolné, 
od 20.00 hod. * 100,- Kč 

Studenti spojili s brněnským nadačním fondem dětské onkologie 
KRTEK (www.krtek-nf.cz), který podporuje činnost Kliniky 
dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Na akci bude možné 
zakoupit si slušivá barevná trička s logem KRTKA a řadu rozličných 
upomínkových předmětů. 

Přijďte na už čtvrtý a určitě opět skvělý Apríles!
Zvou studenti…

Na konto KRTEK můžete přispět kdykoliv, třeba hned!

Odešlete dárcovskou sms ve tvaru DMS KRTEK nebo roční 
DMS ROK KRTEK na telefonní číslo 87 777. 

Cena DMS je 30,- Kč, NFDO Krtek obdrží 28,50 Kč.

Více na www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

T. J. Sokol Velké Pavlovice pořádá pro všechny příznivce 
pohodové pěší turistiky výlet do lůna nádherné jihomo-
ravské přírody vhodný pro všechny věkové kategorie

V. ročník JARNÍHO PŘECHODU 
PÁLAVY se Sokolem Velké Pavlovice
Sobota 25. dubna 2014, sraz u vlakové zastávky Velké Pavlovice 
v 8.30 hod. (odjezd vlaku směr Zaječí - přestup na rychlík  
do Šakvic a hned navazující autobus do Popic)
Cena této kombinované dopravy * 22,- Kč/1 dospělá osoba

Trasa pěšího pochodu povede z obce Popice do Klentnice  
(cílová stanice). Zde bude následovat rozchod, možné je navštívit 
vyhlášenou restauraci s kavárnou Café Fara

Cesta zpět bude zajištěna zdarma městským autobusem,  
odjezd v 17.00 hodin.

Na cestu je nutné si vzít bohatou celodenní svačinku a dobrou 
náladu. Trasa je dlouhá 14 km (cca 4-6 hodin pěší chůze).  
Těšíme se na Vaši hojnou účast! 
Dotazy zodpovíme na tel.: 602 446 152

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic pořádá
v sobotu 2. května 2015

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY
Zahájení v 11.00 hod. (sklepy budou otevřeny do 18 hod.)
Hrát a zpívat bude Hudecká muzika Ondřeje Vinklera.

Autobusová doprava zdarma z/do obcí Modrých Hor a Rakvic.

VSTUPNÉ * 750,- Kč
Vstupenka zahrnuje - neomezenou degustaci v otevřených 
sklepech, kupony na nákup vína v celkové hodnotě 200,- Kč, 
degustační skleničku, vinný lístek s mapou města, nosičku 
skleničky a propisku.

MOŽNOST ZAKOUPENÍ VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI
* na www.vinozvelkychpavlovic.cz
- do 15. 3. při zakoupení a zaplacení vstupenky předem na náš  
 účet dostanete NAVÍC 100,- Kč kupon na nákup vína
- od 16. 3. do 19. 4. při zakoupení a zaplacení vstupenky předem  
 na náš účet dostanete NAVÍC 50,- Kč kupon na nákup vína

MÍSTO PRODEJE VSTUPENEK v den akce:
Sokolovna Velké Pavlovice * od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Večer s cimbálovou muzikou Lašár
Sokolovna * začátek v 19.00 hod. 

Vstupné 200,- Kč.
V ceně je neomezená degustace vín. 

Další upřesňující informace 
* www.vinozvelkychpavlovic.cz

Městská knihovna Velké Pavlovice 
ve spolupráci s gymnáziem

srdečně zvou na setkání se známou českou spisovatelkou

PETROU HŮLOVOU
Úterý, 24. března 2015 od 17.00 hodin, 
sál Městského úřadu Velké Pavlovice

Těšíme se na všechny milovníky dobrých knížek!

Městská knihovna ve spolupráci se Střediskem volného 
času při ZŠ Velké Pavlovice

pořádá další ročník celostátní akce pro děti

NOC S ANDERSENEM 2015
Tématem letošního ročníku je spisovatel Jan Drda.

Akce pro děti od první do páté třídy se bude konat v městské 
knihovně od pátku 27. března od 18.00 hodin do soboty  
28. března do 10.00 hodin.
Počet míst pro spaní v knihovně je omezený, prosíme rodiče  
co nejdříve o písemné přihlášky dětí do městské knihovny  
(tel.: 519 428 149, e-mail: knihovna@velke-pavlovice.cz), 
nebo do ZŠ (tel.: 731 286 026, e-mail: lenka.bukovska@email.cz).

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic a Český zahrád-
kářský svaz Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na další 
ročník skvělé vinné akce...

Výstava a přehlídka vín 2015
aneb O VÍNĚ PŘI VÍNĚ
Sobota 28. března 2015, zahájení ve 14.00 hod. 
Vinné sklepy Františka Lotrinského Velké Pavlovice 

Každoroční setkání milovníků vína a velkopavlovických vinařů 
nad plody své práce s tradičním hodnocením výsledků předcho-
zího vinařského roku 2014 s degustací a bodovanou výstavou.

Hrát a zpívat bude cimbálová muzika Lašár z Velkých Pavlovic.
Vstupné * 200,- Kč
(zahrnuje volnou degustaci vystavených vín + 50,- Kč sklenička)
Přijďte si vychutnat to nejlepší z našich vinných sklípků, zvou 
pořadatelé spolu s vinaři!

Městská knihovna Velké Pavlovice
srdečně zve všechny občany

na literárně divadelní pořad plný humoru s Lukášem 
Hejlíkem a dalšími herci

BLÁZNIVÁ TETA A JÁ
Představení pro děti s rodiči i prarodiči se uskuteční v sále 
Radnice ve Velkých Pavlovicích.

Termín konání bude včas zveřejněn!
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 20,- Kč.

Nadace Partnerství Brno spolu s DSO Modré Hory 
srdečně zvou na...

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
Jaro v Modrých Horách
Těšit se můžete na 30 významných vinařů ze všech pěti obcí 
regionu Modré Hory – Velkých Pavlovic, Bořetic, Němčiček, 
Kobylí a Vrbice ...

Sobota a neděle 18. a 19. dubna 2015
* sobota 10.00 až 21.00 hodin, neděle 10.00 až 15.00 hodin

Vstupenky se prodávají v předprodeji v eshopu Nadace Partnerství 
(http://eshop.nadacepartnerstvi.cz/) a v síti Ticketstream  
do vyprodání - počet vstupenek je omezen.
Do prodeje na místě jsou ponechány pouze vstupenky, které se 
případně neprodají v předprodeji.

Cena vstupenky v předprodeji * 980,- Kč
Cena vstupenky na místě (negarantujeme dostupnost!) * 
1.080,-Kč

Registrační místo festivalu je v sokolovně ve Velkých Pavlovicích. 
Zde se budou vydávat startovací festivalové tašky s průvodcem  
a degustační skleničkou.
Registrovat se můžete v sobotu od 8.00 do 15.00 hod., 
v neděli od 10.00 do 12.00 hod.
(pozor - mimo tento čas je registrační místo uzavřené).

Degustace v rámci festivalové vstupenky probíhají
v sobotu od 10.00 do 21.00 hodin a v neděli od 10.00 
do 15.00 hodin.

Veškeré podrobné informace hledejte na 
* www.otevrenesklepy.cz

Zájezd do Polska: 

KRAKOW – město králů
Termín: sobota 18. dubna 2015
Odjezd autobusu: 4.45 hod. autobusová zastávka Bořetice; 
5.00 hod. sýpka Velké Pavlovice

Předpokládaná cena zájezdu: 600,- Kč
(doprava autobusem, pojištění, polský průvodce)

Program dne: 
• zahájení prohlídky u Wawelu, vstup do katedrály, královská 
 cesta, chrámy Dominikánů a Františkánů, budovy Jagellonské 
 university, Rynek, Mariánský kostel a hradby
• přestávka na oběd (nabízíme zajištění oběd za výhodnou cenu 
 20 - 25 PLN, tj. 150 -175,-Kč)
• po přestávce Kazimierz a továrna Schidlera

Závazné přihlášky:
Pořadatel: Ing. Lenka Bukovská, 
e-mail: lenka.bukovska@email.cz, tel.: 731 286 026;
přihlašovací iniciály musí obsahovat i datum narození a bydliště 
z důvodu pojištění.


