
ZÁŘÍ
Webové stránky našeho města otevřelo v červenci 2008 rekordních 11.466 uživatelů
Teplý červnový večer patřil vzpomínce na vinaře A. V. Horňanského
Vlha pestrá – létající klenot Velkých Pavlovic
Verbuňk Vítka Lovečka z Velkých Pavlovic zaujal porotu i aplaudující obecenstvo
Červenec je měsíc prázdninový, ne však pro mateřinku
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29. srpen / pátek30. srpen / sobota 
hlavní scéna Za sokolovnou  9.00 otev�ení bran

10.00 Sadová�ek, D�tská cimbálka Hanýsku 

 / d�tské folklórní a hudební soubory

11.00 Škola kouzel HARRYHO POTTERAŠkola kouzel HARRYHO POTTERA

12.00 HANÝSEK / d�tský folklórní soubor

13.00 Dechová hudba ZUŠ Velké Pavlovice

13.30 VOJARA / cimbálová muzika (U lisu)

14.30 Slavnostní zahájení (U lisu)

15.00 Pr�vod m�stem

18.00  K�est knihy Josefa Pavlovického, vernisáž 

    výstavy fotogra� í “Z cest dalekých i blízkých”,   

     výstava obraz� Zde�ka Hude�ka (sál radnice)

18.30 Slavnostní mše svatá (kostel) 

20.00 HUDEBNÍ PRESÚZHUDEBNÍ PRESÚZ
        folklór tradi�n� i netradi�n�
Presúzní sbor, Šárka MARKOVÁ, Lenka KUBÍKOVÁ, 

Tomáš KO�KO, Mužáci z Kobylí, RIVUS & percussion 

session, S.S.O.G.E. a další...hudební veselice pokra�uje

besedou u cimbálu

             16.00 Zarážení Hory 
              scénické ztvárn�ní tradi�ního vina�ského   

           ob�adu v podání místních ochotník� a chasy 

17.00 �AROVNÉ OSTROHY�AROVNÉ OSTROHY
           p�ední slovenský folklórní soubor

18.00 Presúzní sbor a jeho hosté... 

 Šárka Marková, Liduška Malhocká, 

           RIVUS & percussion session aj. 

19.30 Ivan MLÁDEKIvan MLÁDEK
& Banjo Band& Banjo Band

          legenda �eské zábavy se svými kolegy

          Milanem PITKINEM, Lenkou PLA�KOVOU aj. 

21.00 Tane�ní zábava s dechovkou LÁCARANKA

Vina�ský areál U lisu / lidová zábava

nabídka bur�ák� a vín, cimbálové muziky 

Mist�ínská ml. cimbálka a VOJARA (od 10 hod.), 

dechová hudba LÁCARANKA (od 16 hod.) 

a beseda s cimbálovou muzikou ŠMYTEC (od 19 hod.)

  areál TJ Slavoj / alternativní scéna

                  16.00 KUMBALU / world music

18.00 A.M.Úlet & Shankar Blue / folk & didgeridoo

20.00 LEŽÉRNÉ a VLEŽE / jazz-pop-rock

21.30 KO	ABOJKO	ABOJ / moravská world music

23.00 COLORADO / tane�ní country zábava 

 areál Za cihelnou / nejen pro d�ti

Jezdecký den na ran�i, výstava vojenské techniky

a rádiov� �ízených model�, horkovzdušný balón... 

                 ...a k tomu všemu:


emeslný jarmark, exkurze do vina�ských � rem 

Vinium, Pavlovín, Baloun, jízdy ko�skými

bry�kami a silni�ním vlá�kem po m�st�, prohlídka 

kostela Nanebevzetí Panny Marie, výstava obraz�,

atrakce, hry a sout�že pro d�ti, bohaté ob�erstvení

a mnoho jiného... 
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vstupné / permanentní vstupné pro oba dny 200 K� / 

samostatn� pátek 100 K�, sobota 150 K� / d�ti a ZP zdarma



Foto: archiv DDM Velké Pavlovice

LETNÍ PRÁZDNINY PATŘÍ DĚTEM A TÁBORŮM
Příměstský tábor ŽRALOCI

Příměstský tábor RYTÍŘI A RYTÍŘKY

Pobytový tábor VYHLÍDKA V MORAVSKÉM KRASU


