
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE LETNÍCH PRÁZDNIN, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

  červenec & srpen /2010

HUDEBNÍ VEČER NA ROZHLEDNĚ
��� sobota 10. července 2010, začátek 20.00 hod., turistický areál Nad Zahra-

dami s rozhlednou Slunečná
��� Na rozhlednu jenom ve dne? To u nás rozhodně neplatí! Letní Hudební večer 

láká k posezení právě pod touto dominantou. Přijďte si prožít na vlastní kůži 
folkově laděnou letní noc s Jarkem Lokosem a jeho kapelou.

��� vstupné 50,- Kč

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
��� od 12. července do 31. srpna 2010, Městská knihovna Velké Pavlovice 

(Hlavní 9)
��� fotografi e z výstavy mají představit průběh pravidelných výtvarných dílen, kte-

rých se každoročně zúčastňují  žáci a studenti velkopavlovických škol společně 
s kamarády z družebního města Senica.

NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
��� sobota 17. července 2010, začátek cca 21.00 hod. (po setmění), tréninkové 

hřiště TJ Slavoj (Hodonínská ul.)
��� Sbor místních dobrovolných hasičů Vás zve k zajímavému sportovnímu klání, 

které se odehrává v nočních hodinách, pod širým nebem a za každého počasí. 
Přesvědčíme Vás, že nezápasíme výhradně a pouze s ohněm, ale i s časomírou 
na stopkách a také o tom, že nám nechybí sportovní duch! Občerstvení 
zajištěno.

ZAHRÁVKY HODŮ
��� sobota 17. července 2010, začátek 20.00 hod., taneční plac za 

sokolovnou (v případě nepříznivého počasí v sokolovně)
��� Čtyři týdny před krojovanými hody pořádá velkopavlovická 

chasa tradiční Zahrávky hodů na kterých se ofi ciálně před-
staví noví stárci, stárky, sklepníci a sklepnice. K tanci a 
poslechu zahraje dechová hudba Lácaranka. Občerstvení 
zajištěno.

LETNÍ HUDEBNÍ VEČER 
aneb SV. ANNA POD HVĚZDAMA

��� sobota 24. července 2010, začátek 20.00 hod., 
taneční plac za sokolovnou 

��� „Svatá Anna – chladno z rána“, říká stará pranosti-
ka. My však zboříme mýty a dokážeme, že i o chlad-
né svaté Anně, s námi „pod hvězdama“, může být i 
pěkně horko. Vysvětlení je nasnadě – s tancem v rytmu 
country hudby a zpěvem známých písní velkopavlovické 
skupiny COLORADO letnímu studenému ránu jen tak 
nepodlehnete!

ŽENY V POKUŠENÍ 
– prázdninové fi lmové promítání
��� pátek 30. července 2010, začátek 20.00 hod., Kino Velké Pavlovice 
 (Hlavní ul.)
��� Kino Velké Pavlovice promítne český fi lm, který patří k hitům letošního léta 

„Ženy v pokušení“ v hlavních rolích s Eliškou Balzerovou a Lenkou Vlasáko-
vou.

HUDEBNÍ VEČER NA ROZHLEDNĚ
��� sobota 7. srpna 2010, začátek 20.00 hod., turistický areál Nad Zahradami 

s rozhlednou Slunečná
��� Hojně navštěvovaný turistický areál Nad zahradami s rozhlednou Slunečná 

láká k posezení, zpěvu i tanci při Hudebním večeru s oblíbenou folkovou kape-
lou Jarka Lokose. 

��� vstupné 50,- Kč 

PŘEDHODOVÉ ZPÍVÁNÍ POD SLUNEČNOU

��� sobota 14. srpna 2010, začátek 19.00 hod., turistický areál Nad Zahradami 
s rozhlednou Slunečná

��� V bohatém hudebním programu vystoupí mužáci z Velkých Pavlovic – Presúzní 
sbor spolu s řadou zajímavých hostů z Podluží a Mikulovska, hvězdné obsazení 
velkopavlovické zpěvačky BROLNu! Celý večer bude k besedě u cimbálu hrát 
cimbálová muzika v čele s primáškou Evou Janů z Velkých Pavlovic. Občerst-
vení včetně grilovaných létajících ryb zajišťují členové sekce rybářů Presúzního 
sboru. Přijďte podpořit velkopavlovický www.PRESUZNISBOR.cz a především 
se před Hody pořádně rozezpívat!

VELKOPAVLOVICKÉ KROJOVÉ HODY
��� neděle, pondělí a úterý 15., 16. a 17. srpna 2010, taneční plac za sokolov-

nou (v případě nepříznivého počasí v sokolovně)
��� Velkopavlovická chasa, stárci, stárky, sklepníci a sklepnice zvou všechny vyzna-

vače tradičního slováckého folklóru k největší slavnosti města – Krojovaným 
hodům. Nabízíme Vám tři dny plné krásných nadýchaných slavnostních krojů, 
dechové hudby, tance, zažitých rituálů, svěžího vína, nepostradatelných koláč-
ků a především výborné nálady pod štíhlou nazdobenou májí. Ke slavnostnímu 
průvodu městem, tanci a poslechu zahrají dechové kapely Lácaranka (neděle), 
Sokolka (pondělí) a Večerka (úterý). 

KROJOVANÉ HODKY
��� sobota 21. srpna 2010, taneční plac za sokolovnou (v případě nepříznivého 

počasí v sokolovně)
��� Jen těžce se chase s hody loučí. Proto se k nim ještě naposled, o sobotě týden po 

samotných hodech, rádi vrací a naposled se oblékají do slavnostních krojů. Za 
pochodu s dechovou kapelou Zlaťulka se můžete s námi vydat na taneční plac a 
užít si pěkné odpoledne i večera s dechovou hudbou a lidovým tancem.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
��� sobota 28. srpna 2010, začátek 14.00 hod., turistický areál Nad Zahradami 

s rozhlednou Slunečná
��� Pestrý program nabídne dětem i dospělým symbolické rozloučení s prázdnina-

mi a je i dobrým tipem, jak strávit sobotní odpoledne. Děti se mohou těšit na 
opékání špekáčků, ukázky hasičské techniky, diskotéku a pro rodiče je připra-
vena troška historie Pavlovic.

��� vstupné dobrovolné 

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2010
…aneb slavnosti pro celou rodinu 
��� pátek a sobota 3. a 4. září 2010, areál za sokolovnou a u sýpky
��� Hlavním hostem bohatého pátečního večerního programu budou DIABOLSKÉ 

HUSLE – strhující cimbálová muzika. V sobotu se můžete těšit na středobod 
odpoledního programu – humorné scénické ztvárnění prastarého vinařského 
rituálu ZARÁŽENÍ HORY v podání místních ochotníků a krojované chasy a 
také na odpolední koncert skupiny KRYŠTOF! 

��� Bližší informace o nabitém programu, který je v současné době stále doplňo-
ván, najdete na webové adrese www.velkopavlovickevinobrani.cz a poté i 
v následujícím vydání Velkopavlovického zpravodaje (4/2010).

Podrobné informace o všech výše jmenovaných akcích najdete na webových 
stránkách města Velké Pavlovice v rubrice Kalendář akcí,  jež je umístěn

 hned na úvodní straně webu. Tento kalendář je denně aktualizovaný 
– www.velke-pavlovice.cz .  

Informace nejen o Velkých Pavlovicích Vám ochotně poskytne:

Turistické informační centrum Velké Pavlovice
Hlavní 9, 691 06  Velké Pavlovice

tel.: 519 428 149, 777 736 413, 774 364 009
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz

web: www.velke-pavlovice.cz

Karolína Bártová




