
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE 
BAVIT V MÁJOVÉM ČASE LÁSKY 
A ČERVNOVÉM OBDOBÍ SLAD-

KÝCH TŘEŠNÍ.  NABÍDKA JE 
VÍCE NEŽ BOHATÁ!

Městská knihovna Velké Pavlovice pod záštitou 
Města Velké Pavlovice vás srdečně zvou na akci

Městská knihovna ve spolupráci s Mateřskou školou Velké Pavlovice
pořádá v prostorech knihovny akci

Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic a Město 
Velké Pavlovice Vás tímto srdečně zvou na

VÝSTAVKA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ
Z MŠ Velké Pavlovice

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ 
SKLEPY 2011

B E S E D A  U  C I M B Á L U

Sobota 7. května 2011
Dle zažité tradice začínáme v 11.00 hod.

Přij�te ochutnat velkopavlovická vína, otevíráme pro Vás téměř 
DVACET VINNÝCH SKLÍPKŮ!
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V ý s t a v a   o b r a z ů
MUDr. JANA STUDNIČKY

Výstava je přístupná od data vernisáže 
15. dubna až do 22. května 2011.

Přij�te se seznámit s obrazy a výtvarnými díly lékaře MUDr. Jana 
Studničky, pocházející ze sbírek rodiny a velkopavlovických občanů.

Výstava bude otevřena ve všední dny vždy v pondělí a ve středu
od 9:00 do 17:00 hodin na vyžádání u zaměstnanců městského 
úřadu.

O víkendových dnech 7. a 8. května a také 21. a 22. května 2011
v době od 14:00 do 17:00 hodin.

Zbývající víkendy na základě předchozí telefonické dohody
na čísle 519 365 340 nebo 519 428 149.
Těšíme se na Vás!

Obrázky a výtvarná dílka malých umělců si můžete přijít 
prohlédnout od 1. do 31. května 2011 v rámci otevírací doby 
MěK a TIC Velké Pavlovice.

Pondělí od 7.30 do 16.00, úterý až pátek od 7.30 do 19.00 hod.

•

Cena vstupenky * 500,- Kč (vstupné zahrnuje seznam otevřených 
vinných sklepů s kontakty na vinaře a mapkou města, vinný lístek, 
označení návštěvníka a degustační sklo)
V ceně vstupného kupon v hodnotě 100,- Kč jako sleva na vstupné
na večerní besedu u cimbálu.

Vstupenky si můžete zakoupit v den akce od 10.00 hod. na radni-
ci města a ve vestibulu vinařské fi rmy VINIUM a. s. (Hlavní 2)

Vinné sklepy budou otevřeny do cca 18.00 hod.
Otevřeno bude téměř dvacet sklepů a vinařských fi rem, kromě vyni-
kajících vín můžete ochutnat speciality na grilu, připravena pro Vás 
bude i ochutnávka domácích pomazánek před městským úřadem 
a nabídka občerstvení ve vybraných sklepech i v místních 
restauracích.

Soutěž o hodnotné ceny.

Večer se můžete přijít pobavit na Besedu u cimbálu.

Začínáme v 19.00 hod. v sokolovně, hrát bude orchestr 
lidových nástrojů OLiNa z Hodonína, velkopavlovická chasa 
v lidových krojích předvede Moravskou besedu, těšit se můžete 
na mistra České republiky v sabrage Kamila Prokeše, který 
dokáže useknout sekt nejen šavlí,ale také golfovou holí, 
skleničkou, botou...

V průběhu večera proběhne losování vstupenek o vinné ceny
a vyhlášení výsledků z denní soutěže.
V ceně vstupenky je další ochutnávka vín místních vinařů

Cena vstupenky 150,- Kč
Občerstvení ve formě specialit na grilu zajištěno.
Přij�te ochutnat vynikající velkopavlovická vína, již nyní 
jste ve sklípcích vítáni!
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ    květen & červen 2011



Dobrovolný svazek obcí MODRÉ HORY zve všechny vyznavače pěší 
turistiky a cykloturistiky na jarní putování mezi vinohrady a sklípky 
s chutí vína s názvem

MÁJOVÉ PUTOVÁNÍ
PO MODRÝCH HORÁCH

Sobota 21. května 2011, start od 9.00 hod. 
pod rozhlednou Slunečná

Doporučená trasa pro cykloturisty:

START Velké Pavlovice > Němčičky > Bořetice > Kobylí
>Vrbice >CÍL Velké Pavlovice  (34 km)

Rozhodli jsme se využít krásného období jara, kdy v našem kraji 
pučí vinice a příroda se odívá do svěží zeleně a pozvat opět po 
čase k návštěvě našeho města Velkopavlovické rodáky, kteří, 
jak doufáme, se do Velkých Pavlovic vždy často a rádi vracejí.
 
Setkání s našimi bývalými spoluobčany, které život zavál mimo své 
rodiště, do všech koutů země, se uskuteční 
v sobotu 21. května 2011.

Po celý den bude hosty doprovázet pestrý kulturní a folklórní program 
založený na místních tradicích, spojený s návštěvou vinných sklípků 
a ochutnávkou vín.

PROGRAM AKCÍ PO CELÝ DEN:

Náměstí před radnicí 
9.00 – 10.00 hod.  
vystoupení mládežnické dechové hudby ZUŠ Velké Pavlovice  

Radnice – výstavní sál ve 2. patře
10.00 hod.  slavnostní přijetí starostou města
10.30 hod.  výstava obrazů MUDr. Jana Studničky  
 Představení výtvarných děl a jejich autora, který dlouhá léta  
 působil jako lékař ve Velkých Pavlovicích. Obrazy pochází ze  
 sbírek rodiny a velkopavlovických občanů.
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SETKÁNÍ VELKOPAVLOVICKÝCH 
R O D Á K Ů

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
11.00 – 12.00 hod.  prohlídka kostela
 Vystoupení žáků Základní umělecké školy 
 ve Velkých Pavlovicích

Dny otevřených dveří ve školách
11.00 – 14.00 hod.  prohlídky základní školy a gymnázia 
                  
Farní zahrada, farní sklípek
13.00 – 14.00 hod.  expozice dřevěných soch
 Vystoupení dětského souboru Sadováček z Mateřské školy 
 ve Velkých Pavlovicích

Během odpoledne můžete dále navštívit:

15.00 hod.  Lesopark (u vlakové zastávky), kde bude pro volný čas  
 dětí a mládeže zpřístupněn nový skatepark, včetně 
 kulturního programu. 
Otevřené sklepy
Můžete využít nabídky místních vinařů a jejich otevřených sklepů a 
zastavit se ve sklípku na návštěvě za vínem. 
Otevřeno bude  Vinařství Jan Michna, Ořechová 30, 
  Vinařství Lubomír Zborovský, Zelnice 64, 
  Vinařství V. & M. Zborovský v.o.s., Dlouhá 2.

Sportovní areál stadionu TJ Slavoj Velké Pavlovice
Tenisový turnaj ELISHA CUP x ELISHA MÓDNÍ SHOW
Celodenní program doplní prezentace automobilů, kadeřnická show, 
ukázka tréninku tenisu, ochutnávka vína, módní přehlídka plavek 
a dámské a pánské módy...

Za jarního večera navštivte folklórní program 
v turistickém areálu pod rozhlednou Slunečná:

19.00 – 23.00 hod. Přehlídka Modrohorských mužáckých sborů

Přij�te si poslechnout specifi cký repertoár mužáckých sborů, který 
přesahuje obvyklé lidové zpívání … Na setkání mužáckých sborů 
z obcí Modrých Hor vystoupí Svodničan z Bořetic, Mužáci 
z Němčiček, Mužáci z Kobylí, Mužáci z Vrbice, Presúzní sbor 
z Velkých Pavlovic a cimbálová muzika.
19.00 hod. hraje a zpívá cimbálová muzika z Mistřína
20.00 hod. přehlídka mužáckých sborů
22.00 hod. beseda u cimbálu

Doprava k rozhledně:
Pěší trasa – cestou kolem šlechtitelské stanice, kolem kapličky 
sv. Urbana nebo po cyklostezce vedoucí z lesoparku 
(u vlakové zastávky).  
Autobusová doprava tam – zpět:
první spoj na rozhlednu v 18.00 hod. – poslední spoj do Velkých Pav-
lovic ve 23.00 hod., odjezd každou půl hodinu z autobusové zastávky 
u základní školy, s další zastávkou na autobusovém nádraží.

Milí rodáci, přijměte naše pozvání a přije�te do svého rodiště 
prožít příjemné zážitky!

Informační centrum Velké Pavlovice, Hlavní 9, tel. 519 428 149, 
www.velke-pavlovice.cz, infocentrum@velke-pavlovice.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami Velké Pavlovice
zve všechny spoluobčany na tradiční akci s názvem

MÁJOVÁ ZÁBAVA
Sejdeme se v pátek 20. května 2011 v 16.00 hod.
v sále sokolovny ve Velkých Pavlovicích.

Přivítáme také hosty z družebního města Ždírec nad Doubravou.
Čeká nás přátelské setkání, dobrá taneční hudba 
a také neodmyslitelná tombola.

Vstupné 50,- Kč

Členové SPCCH se těší na společné setkání!
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O S L A V A  D N E  M A T E K

Dámský klub, ZŠ, Gymnázium, ZUŠ a Městská knihovna Velké 
Pavlovice zvou všechny maminky, babičky, tetičky, ale i jejich mužské 
protějšky na krásný květnový program uspořádaný k příležitosti svátku 
všech maminek

Neděle 15. května 2011, začátek 15.00 hod., sokolovna 
Velké Pavlovice

V programu vystoupí naše děti.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

Základní umělecká škola Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

Koncert se uskuteční v úterý 10. května 2011 v 18.00 hod.
v podkrovním výstavním sále velkopavlovické radnice

V programu vystoupí žáci ZUŠ a také posluchačka Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského v Kroměříži Eliška Vomáčková, těšit se můžete 
na skladby L. van Beethovena, A. Dvořáka, B. Smetany, 
C. Debussyho, B. Bartóka, R. Schumanna a F. Chopina).

Přejeme Vám krásný umělecký zážitek!

KLAVÍRNÍ KONCERT
•

•

•

•
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Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice ve spolupráci 
s místním Sborem dobrovolných hasičů pořádá u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí akci

Den plný her a zábavy se uskuteční 
v sobotu 28. května 2011 od 14.00 hod. na dětském hřišti u sýpky.

Již nyní se můžete těšit na spoustu soutěží a také krásné 
a sladké ceny!
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Tenisový turnaj ELISHA CUP, smíšená čtyřhra amatérských hráčů

ELISHA MODE Vás srdečně zve na tenisový turnaj s celodenním 
programem

Orel jednota Velké Pavlovice Vás co nejsrdečněji zve 
na oblíbenou akci

Pátek 27. května 2011

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Velké Pavlovice,
začátek programu 19.00 hod.

Těšit se můžete na přednášky a diskuze s pozvanými hosty, kon-
certy a mnohé další.

Vstupné dobrovolné!

Soubory ZUŠ Velké Pavlovice zvou všechny milovníky hudby 
a tance na

Koncert se uskuteční v neděli 29. května 2011 v 16.00 hod.
v podkrovním výstavním sále velkopavlovické radnice.

V programu vystoupí vokální, instrumentální a taneční soubory 
ZUŠ.

Přij�te si poslechnout a podívat se na mladé umělce naší školy!

Městská knihovna Velké Pavlovice zve všechny své malé čtenáře na 
akci pořádanou u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí 
s názvem

Pátek 3. června 2011, začátek 19.30 hod., budova MěK Velké 
Pavlovice.

Akce bude realizována ve spolupráce se SVČ při ZŠ Velké Pavlovice.

Přijdte si něco pěkného přát a také si vyzkoušet,
jestli se vám vaše tajné sny díky lucerničkám vyplní!

V sobotu 21. května 2011 se můžete od 19.00 hod.  
pod rozhlednou Slunečná ve Velkých Pavlovicích zúčastnit akce

PŘEHLÍDKA MODROHORSKÝCH 
MUŽÁCKÝCH SBORŮ

Setkání mužáckých sborů regionu,
pod rozhlednou Slunečná ve Velkých Pavlovicích.

ZPÍVAJÍ: Presúzní sbor z Velkých Pavlovic, Svodničan z Bořetic,
Mužáci z Němčiček, Mužáci z Kobylí a Mužáci z Vrbice.

UVÁDÍ: Petra Polzerová (Český rozhlas Brno)

HRAJE: Cimbálová muzika z Mistřína

PROGRAM: od 19. hod. Předehra cimbálové muziky
 od 20. hod Zpívání mužáků
 od 22. hod. Beseda u cimbálu

vstupné 50,- Kč, ZP zdarma
Bližší informace: www.modrehory.cz

Doporučená trasa pro pěší turisty (po zelené turistické značce):

START Velké Pavlovice > Bořetice >Němčičky  >Kobylí > 
CÍL >Vrbice (cca 20 km)

Od 19.00 hod. posezení u cimbálu, v jehož průběhu se bude konat
slosování razítkovacích mapek o ceny.

STARTOVACÍ   BALÍČEK  -  150,- KČ
(tričko s logem Modrých Hor, kapsička, razítkovací mapka
s pokyny a propagační materiály aj.)
Během akce bude možné opět sbírat razítka do razítkovací mapky
na šesti následujících stanovištích:

OFICIÁLNÍ START 
1. Velké Pavlovice – Turistický areál u rozhledny Slunečná
2. Němčičky – Vinařství P a R Stávkovi
3. Bořetice - Obecní sklep v lokalitě Kraví hora
4. Bořetice – Penzion pod Kraví horou - Újezdský
5. Kobylí - Vinařství Petr Tomčala -Suchořádská zmola
6. Vrbice – Kostel sv. Jiljí

OFICIÁLNÍ CÍL 
7. Velké Pavlovice - Turistický areál u rozhledny Slunečná

MOŽNOST STARTOVAT VE VŠECH OBCÍCH.
UVÍTACÍ VZOREK VÍNA ZDARMA „ZA RAZÍTKO“.
DALŠÍ VZOREK VÍNA ZA 10 KČ.
SKLENIČKY BUDE MOŽNÉ JAK ZAPŮJČIT ZÁLOHOVĚ,
TAK KOUPIT NA RAZÍTKOVACÍCH MÍSTECH.

Turnaj se koná 21.5.2011 v areálu stadionu TJ Slavoj Velké 
Pavlovice.

Turnaj se stane součástí akcí Setkání rodáků, Májové putování po 
Modrých Horách a Přehlídka modrohorských mužáckých sborů, 
více na www.velke-pavlovice.cz . 

Program doplní prezentace automobilů, kadeřnická show, ukázka 
tréninku tenisu, ochutnávka vína, módní přehlídka plavek a dámské 
a pánské módy...

Místo konání: Velké Pavlovice, 
  Sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice
Datum a čas: 21.5.2011

ELISHA CUP 
x ELISHA MÓDNÍ SHOW

Program: 
  8:00 Prezentace účastníků turnaje
  9:00 Slavnostní zahájení
 14:00–19:00  Doprovodný program
 -3 x módní přehlídka
 -2x kadeřnická show
 18:00 Vyhlášení výsledků, losování ankety
 19:00–21:00  Vystoupení hudební skupiny Větry  z jihu 
 
Partnery akce jsou: město Velké Pavlovice, Agrotec, Salon Šuta, 
Pekařství Pešák, Lomax, Klenotnictví Ametyst, Českomoravská 
stavební spořitelna, D – studio, Vinařství Baloun
Mediálním partnerem je Rádio Jih

Vstupné od 14 hodin 50,- Kč  *  Občerstvení zajištěno

Těší se na Vás organizátoři turnaje: 
Eliška Tomková & Zdeněk Tomek
tel.: 728 067 749, 
e-mail: elisha@elisha-mode, www.elisha-mode.cz 

NOC KOSTELŮ – III. ročník

D E N   D Ě T Í

KONCERT SOUBORŮ ZUŠ

LUCERNIČKY ŠTĚSTÍ
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Základní umělecká škola Velké Pavlovice Vás opět po roce 
zve na krásnou „rodinnou“ akci s všeříkajícím názvem

Koncert se uskuteční v neděli 12. června 2011 v 15.00 hodin
v podkrovním výstavním sále velkopalovické radnice.

V programu vystoupí žáci ZUŠ spolu se svými rodiči, prarodiči 
a rodinnými příslušníky.

Těšíme se na Vás!

Myslivecká jednota Velké Pavlovice 
ve spolupráci s městem Velké Pavlovice
pořádá při příležitosti června - Měsíce myslivosti

Neděle 12. června 2011 od 14.00 hod., 
areál myslivny pod Floriánkem
Pro děti je připravena přírodovědná stezka, ukázka sokolnictví, 
opékání špekáčků.

Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno!
Vstup zdarma
Zveme všechny děti na zábavné odpoledne!

Myslivecká jednota Velké Pavlovice pořádá akci

Místo konání – střelnice Velké Pavlovice
Sobota a neděle 18. a 19. června 2011

Program:
Sobota 18. 6. 2011 – cvičná střelba – 14.00 až 19.00 hod.
Neděle 19. 6. 2011 – hlavní závod
 - prodej položek v 7.30 – 9.00 hod.
 - zahájení střelby 8.00 hod.

Bohatá kuchyně, občerstvení zajištěno.

VI. ročník
EXPEDICE KRAJEM 
ANDRÉ 2011

ZUŠ Velké Pavlovice srdečně zve všechny milovníky dechovek 
na akci

Festival se uskuteční v neděli 5. června 2011 v 15.00 hodin
na prostranství za sokolovnou ve Velkých Pavlovicích.
(V případě nepřízně počasí v sokolovně.)

V programu se představí celkem čtyři mládežnické dechové hudby
v čele s Mladou dechovkou pod vedením MgA. Zbyňka Bílka 
z Velkých Pavlovic.

Přijdte si užít již tradiční hudební odpoledne s dechovkou, 
těšíme se na Vás!

MO MRS Brno 5 a Klub sportovního rybářství při TJ Slavoj 
Velké Pavlovice pořádají

Datum konání  sobota 4. června 2011
Místo – Rybník Velké Pavlovice, sportovní areál TJ Slavoj 
Velké Pavlovice

Začátek závodu 6.50 hod., předpokládané ukončení 19.00 hod. 
(závěrečné vyhodnocení)

Program závodu, včetně podrobných propozic, je k dispozici 
v kulturním kalendáři na webových stránkách města Velké Pavlovice

www.velke-pavlovice.cz

Přijměte srdečné pozvání, těšíme se na Vaši účast!

SVAZOVÉ KOLO 
soutěže ZLATÁ UDICE

FESTIVAL MLADÝCH DECHOVEK
Mirka Pláteníka – IV. ročník

HRAJE A ZPÍVÁ CELÁ RODINA

Dětský den
PO STOPÁCH PYTLÁKA 
FLORIÁNA

Veřejná střelecká soutěž 
na LOVECKÉM KOLE
O pohár starosty města Velkých 
Pavlovic

Sobota 25. června 2011, začátek cyklovýletu od 9.00 do 12.00 hod.
Startovací místo – kemp Formanka v Hustopečích

Délka cyklovýletu – 40 km
Možnost kratších okruhů pro méně zdatné cyklisty a rodiny s dětmi
(podrobné informace obdrží účastníci akce při zakoupení 
startovacího balíčku)

Srdečně vítáni budete na razítkovacích místech v Hustopečích, 
Starovičkách, Velkých Pavlovicích, Bořeticích, Vrbici, Kobylí, 
Němčičkách, Horních Bojanovicích a Kurdějově.

Akce bude ukončena v kempu Formanka v Hustopečích, kde 
všichni úspěšní členové expedice obdrží oproti řádně vyplněnému 
razítkovacímu průkazu pěknou cenu a pamětní list.

Během celého dne budou otevřeny ve všech obcích vinné sklípky, 
nabízející ochutnávky místních vín,  rozhlédnout se do krajiny 
můžete z dřevěné vyhlídky ve Starovičkách, z rozhledny Slunečná 
ve Velkých Pavlovicích, z Kraví hory v Bořeticích, z vyhlídkového 
místa Na Stráži ve Vrbici a také z vyhlídky U Větřáka s kapličkou 
Sv. Antonína Paduánského v Němčičkách.

Startovné – dospělí 150,- Kč, děti 70,- Kč
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